nummer 35
september 1986

TIJD-SCHRIFT

HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN

Aan de leden,
Een dik visserijnummer deze keer. Oud-Schipper H.van Roon
zette in 1983, op verzoek van wijlen de heer J.Sluimer,
zijn jeugd- en visserijherinneringen op papier: een bloknote vol! Dankzij bemiddeling van de heer M.P.Zuydgeest
verkregen wij toestemming tot publikatie, waarvoor hartelijk dank! De heer Van Roon geeft aan het begin van zijn
verhaal een beschrijving van de Maasstraat in zijn jeugd
en die beschrijving wordt gepubliceerd op het moment dat
de oude bebouwing aan die straat vrijwel geheel gaat
verdwijnen.
In dit nummer ook een heruitgave van een boekje uit I868,
waarin een scheepsramp op de Noordzee wordt beschreven.
Verder één en ander over een Vlaardingse nettenfabriek,
een aardig stukje Vlaardings dialekt en, natuurlijk, het
winterprogramma van de HVV, dat er weer aantrekkelijk
uitziet.
En leest u vooral het cursiefje van de voorzitter, want
daarop dient u aktie te ondernemen!
Veel leesplezier toegewenst en kijkt u vast uit naar het
volgende nummer van Tijd-Schrift waarvoor we wederom een
levensherinnering hebben, maar dan op een geheel ander
terrein dan de visserij.
De commissie Tijd-Schrift,
P.M.J.van den Berg-Man in 't Veld
E.C.van der Vlis-Dijkema
M.A.Struijs.
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VAU DE VOORZITTER.
Twintig
jaar...
is voor historisch
geïnteresseerden
doorgaans een korte
spanne tijds.
Immers, wie zich bezighoudt
met
archiefonderzoek,
met genealogie,
met geschiedkundige
zaken in het
algemeen,
die gaat nogal eens met grote stappen door de
tijd.
En hoe verder terug, des te groter die stappen vaak
worden.

Twintig

jaar...

op een mensenleven
spreekt
heel wat meer aan;
globaal
vormt zo'n periode
ongeveer 2S7o van de gemiddelde
leeftijd.
Zeker de eerste
twintig
jaren van een
mensenkind
kenmerken zich door een indrukwekkende
groei van lichaam
en geest.

Twintig

jaar...

Historische
Vereniging
Vlaardingen
is, gezet in de
tijd,
nauwelijks
opmerkelijk.
Voor ons leden - waaronder
velen
van het eerste uur -, voor ons als direkt betrokkenen
is
er reden genoeg om de oprichting
van onze vereniging
extra aandacht te geven.
Er is heel wat tot stand gekomen sedert in 1966 enkele
stadgenoten
de "koppen" bijeen staken.
We mogen thans getuigen
zijn van een bloeiende
vereniging
met vele
leden
en een bonte schakering
van
aktiviteiten.
Twintig
jaar...
EVV mag dus best gevierd
worden.
We stellen
ons voor dat op twee manieren te doen.
Allereerst
zal dat zijn door een bijzondere
lezingenavond
te houden op dinsdag 20 januari,
onze statutaire
verjaardag.
U leest
daarover
meer in ons
lezingenprogramma
elders in dit
TIJD-Schrift.
Vervolgens
hebben we het voornemen om op zaterdag 24 ja-

nuari een grote ruilen hobbydag te organiseren.
Gedacht
wordt aan presentaties
van verzamelingen
en hobby's
op
historisch
gebied, en als het dan ook nog met
Vlaardingen
te maken
heeft...!
Daarvoor hebben we uiteraard
hulp en medewerking
nodig
van onze leden, hobby-isten
en verzamelaars.
Heeft u iets
te tonen,
bijvoorbeeld
op het gebied van
klederdracht,
prentbriefkaarten,
gebruiksvoorwerpen,
poppen,
schilderijen,
modelscheepjes,
enzovoort,
aarzel dan niet en neem
kontakt met ons op.
We denken ook aan het houden van een RUIL-beurs van
artikelen en voorwerpen die iets met de geschiedenis
van onze
stad van doen hebben.
Voorts denken we aan het uitnodigen
van enkele
deskundigen op het gebied van KUNST en KITSCH, om uw
liefste
vlaardingse
voorwerpen te
taxeren.
En wie heeft
er interessant
foto-,
dia- of
filmmateriaal?? Graag bieden we ook daarvoor de ruimte, mits we van
te voren erover geïnformeerd
zijn.
Genealogen helpen elkaar,
en misschien
u wel. Juist
door
met elkaar te spreken en gegevens uit te wisselen
kun je
soms je familie
weer een stukje verder
terugvinden.
De zaal Harmonie is afgehuurd, de vuimte is er dus.
Nu nodigen wij u uit ons te laten weten op welke wijze u
mee kunt en wilt
doen bij deze manifestatie
van onze
Historische
Vereniging
Vlaardingen.
Laten we er met
elkaar een waardige en vooral ook gedenkwaardige dag van
maken.
Er wordt op u

gerekend!
K. W.van

Netten.

Schipper Hendrik Van Roon in funktie
216 "Hennie".
1961.

aan boord van de
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HERINNERINGEN VAN OUD-SCHIPPER
Hendrik van

Roon.

Inleiding.
Bij het opnieuw doorbladeren van de boekjes met foto's
van oud Vlaardingen viel het mij op dat ik nergens foto's
vond van de Maasstraat of daaromtrent. Wél van de
Schiedamseweg ('t Toepad), de Emmastraat, de Hoflaan
e t c , maar eigenlijk niet van "'t land" en "het land"
omvatte voor ons eigenlijk dat gedeelte van Vlaardingen
tussen de Schiedamseweg, de Eendrachtstraat, de Van
Leijden Gaelstraat en zo tot de Binnensingel. Moest je nu
voor een boodschap over de brug, dan moest je naar
"Vlaaring". En nadat ze het eigenlijke "Vlaaring" met al
zijn stegen en sloppen afgebroken hebben en ze het een
heel ander gezicht gegeven hebben (mooi of niet mooi, dat
laat ik aan een ander over), zijn ze toch ook al druk
bezig in "'t land". De Van Leijden Gaelstraat, de
Spoorstraten en de Maasboschstraat zijn al weg en aan de
Maasstraat en de Maasstegen wordt hard geknauwd. En dat
bracht mij in november I983 op de gedachte maar iets over
dat "land" en speciaal over de Maasstraat met zijn vier
Maasstegen te schrijven.
De Maasstraat en omgeving.
Ik ben geboren in april 19OO in de Maasstraat en in I903
kocht mijn vader het huis Maasstraat 36 (het staat er in
1983 nog). Toen mijn vader dit huis kocht was het nog
vrij nieuw, maar het had al bewoners gehad, dus ik weet
niet wanneer het gebouwd is. Misschien in I88O of I885 of

Luchtfoto
van gedeelte
Oosthavenkade/Oosterstraat.
de Maasstegen.

Oostwijk.
Rechtsonder
de hoek
Daarachter
de Maasstraat
en

daaromtrent. Want "het land" was droog gekomen nadat de
spoorlijn van Rotterdam naar Vlaardingen was aangelegd in
1875 of 1880. Want daarvóór liep het met hoog water
onder. Mijn vader was van I866, dus die wist nog dat de
spoordijk aangelegd werd. Voor die spoorlijn moest een
dijk worden aangelegd van Vlaardingen-Oost naar waar die
oude dijk -Schiedamsedijk, Kortedijk, Hoogstraat, Markt
en Maassluissedijk- weer bij de rivier komt. Deze oude
dijk omvatte heel "het land" en erachter lag oud
Vlaaring. Maar die dijk moest ook over de haven en de
gemeente gaf wel toestemming, maar dan moesten er ook
sluizen in de haven komen zodat ook de kaden en de
straten aan de Westhavenkade niet meer onder water zouden
komen.
Met de aanleg van die spoordijk kwam dus het hele land
droog te liggen en een stoomgemaal hield het droog, dus
daarna is men gaan bouwen.
Mijn moeder was van I867 en die was als meisje van een
jaar of 10-12, misschien 13, verhuisd van de Dayer naar
een nieuw huis in de Willem Beukelszoonstraat, nummer 24,
dus dat was ook omstreeks I88O. Dat was in ons oog een
prachtig mooi huis, met voor- en achterkamer en daartussen een bedstede. Erg groot voor die tijd. In 1913 stierf
mijn grootmoeder en werd het huis verkocht voor 2.400
gulden. Dat was toen veel. Dat huis is dus nu zo'n
honderd jaar oud en dat is ook het hele land met al zijn
straten en stegen, want die waren er ook. Aan de
Oosthavenkade stonden heel mooie gebouwen, maar die staan
niet op oude foto's, hoewel die ook uit die tijd moeten
zijn. Wél zag ik de "Scheveningsebuurt", maar daar kan ik
mij niets van herinneren, dus zijn die huizen gesloopt
vóór het land verder bebouwd werd.
Om te beginnen was er aan de Oosthavenkade het mooie

Inderdaad:
mensen.

in

de pakplaats

van

IJzermans

werkten

veel

roodstenen huis van Dr Voogd. Als die dokter op bezoek
ging dan reed hij in een rijtuigje met koetsier.
Dan het oude kantoor van de firma Hoogendijk, de plaats
van Kikkert -vóór I9IO een flinke rederij en haringhandel- en dan niet te vergeten het "Hollandia" kantoor, nog
steeds een sieraad. Toen in I9IO de heer Kikkert overleed
kocht de "Hollandia" een paar van de pakhuizen van die
rederij en voegde die bij zijn complex en kreeg het
kantoor dit mooie aanzien.
Dan, naar de Oosterstraat toe, de winkel van P.Groeneveld
voor oliegoed en kruidenierswaren. Daarnaast, op de hoek
van de Oosterstraat, het café van C.Harms en als daar
soms zomers de zoutboot lag te lossen bij één van de
pakhuizen, dan was het daar een drukte van belang. Dit
zout werd dan door tal van zakkendragers uit de boot in
de pakhuizen gebracht, "op het nekje" gedragen. Dan op de
andere hoek van de Oosterstraat de villa van IJzermans.
Daar woonden nog twee oude dames IJzermans. Zij gingen 's
morgens half acht nog dikwijls naar de kerk, zij waren
katholiek. Er naast lag de tuin en er achter het kantoor.
Daarnaast de steeg die naar de pakkerij liep. Dat was een
heel grote haringhandelszaak en ook een rederij. In de
herfstmaanden werden tot soms zaterdagavond 10 of 11 uur
de vaten of "zestientjes" met kruiwagens de steeg
opgereden om in de schuit van Van IJperen en Van Heeren
of van Kranenburg, geladen te worden. Die schuit bracht
ze naar Rotterdam, naar de Holland-Amerikalijn, die ze
verscheepte naar Amerika. Ja, daar werkten veel mensen,
het was een grote plaats, misschien wel de grootste in
handel. En als het dan miezerig weer was en dat was het
meest
in de herfst, dan zei men "vette straten:
haringweertje", want door dat gerij van tonnen, zowel
naar binnen als naar buiten -want ook de schepen van
IJzermans lagen daar en losten hun vaten en morsten hun
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Panorama over de Oosthavenkade
en de kop van de Maasstraat.
In het pand links,
met het zonnescherm,
was "Cob
van Toor" gevestigd.
Links op de hoek van de Maasstraat
het pakhuis
en rechts
het woonhuis van Van Abshoven.
Rechts daarvan de kantoren
en pakhuizen
van de Van der
Burg's.

Il

L.^

pekel- werden de straten vet en als een vreemdeling langs
kwam dan zei hij: "Het stinkt in Vlaardingen naar
haring".
Het volgende pakhuis was ook van IJzermans en dan kwam de
winkel van Jacob van Toor, "Cob van Toor", zeiden wij.
Dat was
een heel drukke winkel, voor van alles:
kruidenierswaren, maar bovenal "oliegoed", de toenmalige
regenkleding, en verder alles wat een visserman nodig
had, zoals werkkleding, suiker, tabak of messen. Alles
kon je daar vinden, klompen, chocolade, flesjes bier en
per liter ook jenever of andere drank. Er lagen in die
tijd, buiten de loggers van IJzermans en van Van
Abshoven, ook dikwijls Scheveningse loggers, waarvan de
bemanningen dikwijls aan boord bleven en zo was er veel
vertier in de winkel. De winkel was bij iedereen bekend
en heeft lang bestaan, maar met het wegsterven van de
vissersvloot is ook die verdwenen. Naast de winkel was
het kantoor en daarboven de schuur van de firma Van
Abshoven, ook een reder en haringhandelaar, wel niet zo
groot als IJzermans, maar toch ook met een paar loggers
en met de stoomlogger "Flevo III", VL 73- En zo ben ik
vanzelf bij de Maasstraat aangeland, want aan de andere
kant van de Maasstraat was het woonhuis van P.H. van
Abshoven. Zijn kinderen waren ouder dan ik. Wij vonden ze
rijk: een huis met een mooie tuin in de Maasstraat. Naast
dat huis aan de Havenkade C.van der Burg & Zn., de oude
mijnheer Van der Burg, en daarnaast H.van der Burg, drie
reders en tevens haringhandelaren. De één misschien wat
groter dan de ander, maar wij vonden het "rijkelui". Toen
ik nog een jongen was, zijn zij alle drie gestorven, ik
weet niet meer precies wanneer. Vervolgens kwam "de
baan", de touwslagerij "De Zeevaart". Deze liep van de
Oosthavenkade tot aan de Binnensingel en sloot daardoor
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Het zogenaamde "hofje
van Hoftijser",
die doodliep tegen de Touwslagerij
De

de Ie
Zeevaart.

Maassteeg,
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alle straten van "het land" naar de Ie Van Leijden
Gaelstraat af. Daarom lag die Maasstraat gunstig voor al
het volk dat aan de "Nieuwe Haven", de Koningin
Wilhelminahaven
eigenlijk, maar vooral in genoemde
kuipersplaatsen werkte en in "het land" woonde. Zij
gingen door de Maasstraat naar huis om om twaalf uur
thuis te gaan eten. Kuipers, boetsters en 's winters de
zeelui die op de schuur werkten, want er woonden er heel
wat in die straatjes en zijstraten van de Maasstraat.
Achter de tuin van het huis van "Abshoven" begon het
eerste hofje al. Wij noemden het "het hofje van Huyser".
Vooraan de straat was een klein kuiperijtje van "baas"
Huyser. "Mijnheer" zei je niet zo gauw, "mijnheer" was de
reder of de grote haringhandelaar.
In dat hofje woonde drie of vier gezinnen, zoals Smit en
Van der Toorn. Het waren haast altijd zeelui of vissers
of die er toch iets mee te maken hadden. Dan kreeg je de
Ie Maassteeg, wij zeiden "het hofje van Hoftijser". Die
man heeft er altijd gewoond. Hij was machinist op het
havensleepbootje "De Hit". Aan de overzijde de 2e
Maassteeg. Ook daar stonden 6 woningen. Jan Schouten
woonde daar, hij was schuurbaas bij Van Abshoven. De
meeste huizen, eigenlijk de halve straat, was trouwens in
het bezit van Van Abshoven. Daartegenover het hofje van
"Fousert". Vrouw Fousert had ook zo'n winkeltje waar je
van alles kon kopen. Van een snoepje en brokken tot een
klosje garen toe. Wat had je toen toch veel van die
winkeltjes. Haar man voer 's zomers op de logger en 's
winters deed hij zo van alles en verhuurde handwagens. Op
de andere hoek van het straatje zat Kuchler, de smid. Als
je ijzeren hoepel gebroken was, of als er een blikje om
je klomp moest, ging je naar hem, want lassen bestond nog
niet. Je hoepel werd in het vuur gelegd en rood gloeiend
weer aan elkaar geslagen. Het koste 3 of 5 cent.

De 2e Maassteeg met mevrouw K.van
Witzenburg-Langendoen
die
"sinds
mensenheugenis"
in de Maasstraat
woonde.
Ondanks haar hoge leeftijd,
zij hoopt 21 september
a.s.
haar 105e (!) verjaardag
te vieren
, moest zij
kort
geleden nog verhuizen,
omdat haar huis in de Maasstraat
zou worden
afgebroken.
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En dan begon het rijtje huizen dat er nu nog staat. Daar
woonde Van der Pijl, kuiper bij M.van der Burg, met
jongens die allemaal zijn gaan varen. Ernaast woonde
G.van Haften, schipper bij IJzermans, vervolgens P.van
Witsenburg, schipper bij Pot, dan wij zelf en naast ons
C.van de Boogert, walbaas bij Pot. Dan M.Penning, ook een
zeeman, wiens vrouw in de zomer met haring liep, en de
bakker A.Smelik. Een zoon van "juffrouw Smelik" zoals wij
zeiden, heeft later liederen gemaakt voor het Liedboek
van de kerken. Naast Smelik was nog een woonhuis en dan
kwam heel de boel van vrouw Van der Linden. Zij had een
groot gezin, met grote jongens die allemaal in het
bedrijf zaten: schuitenschippers waren zij, met een
beurtdienst op Dordrecht. Van der Linden zelf werkte niet
meer, maar de vrouw hielp je altijd. Zij verkocht klompen
en kolen, maar ook zand en grind. Als de schuit met grind
gelost moest worden mochten ook wij, met het kleinste
handwagentje, grind van boven de Maasstraat naar het
pakhuis rijden, of 's woensdagsmiddags bosjes hout maken.
Eén van de grote broers zaagde de planken, een andere
hakte de houtjes en wij mochten van klaarliggende
touwtjes de bosjes hout maken. Die bosjes hout waren in
die dagen een geliefd artikel, want iedereen had hout
nodig om de kachel aan te maken. Voor het werk aan die
bosjes kregen wij dikwijls vijf cent en daar deed je veel
voor.
Maar eerst nog naar de overzijde van de straat, daar had
je de 3e Maassteeg, met wel twaalf huisjes. Een net
straatje. Aan de voorkant ervan woonde de gezusters Van
Tienen, met een broer die zomers ook op de logger voer.
De gezusters verkochten petroleum en als je nu voor je
moeder een kan "peterolie" moest halen dan kreeg je wel
eens een kaakje uit haar zak, maar dat smaakte altijd

^
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op de 4e Maassteeg.
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naar de olie. In het straatje woonde Nardus Huisman, baas
bij de oude firma Pot toen die nog in haar gloriedagen
was. Hij maakte de dienst uit en iedereen had ontzag voor
hem en deed wat hij zei, want anders zat het niet goed.
Ook woonde er vrouw Van der Zwan, "Jaan de staart"
genoemd. Zij was haringloopster en als nu je vader binnen
was kreeg hij, zoals iedereen, zo'n 70-100 hardgezouten
haringen mee. Een deel van die haringen werd rondgedeeld
aan de familie, maar wat over bleef werd bij vrouw Van
der Zwan of bij vrouw Brandwijk gebracht. Die kochten ze
dan op voor een cent of voor 3/4 cent per stuk. Ja, heel
wat vrouwen waren haringloopster en ze gebruikten daarbij
meest hun meisjesnaam.
Op de andere hoek van het straatje, recht tegenover ons
huis, woonde vrouw Van Rij, "vrouw Vrij", en ook zij had
zo'n winkeltje waar je je cent of je halve cent ging
verkopen en soms een half pond stroop of suiker of 2 cent
mosterd ging halen. Haar man was zakkendrager en dat was
een apart beroep: alles op je nek, zout of kolen of wat
niet al. Maar altijd los werk, want als de schuit leeg
was dan was je weer zonder werk. Als er wat te doen was
dan luidde de bel van de Visbank en daar werd je
aangenomen om een schuit stenen, zout of kolen te lossen.
Waren er te veel mensen dan moest je om het werk loten,
er om "smakken" zei men. Aan de overkant van dat straatje
woonde een man die werkte aan de "blomfabriek", later de
Pelmolen. Hij werkte zaterdagsmiddags tot vier uur en dan
kwam hij
thuis met twee heerlijke witte broden. Naast
het winkeltje van vrouw Van Rij was de 4e Maassteeg, het
zogenaamde "krom hoffie" of "Kromommetje". Daarin stonden
vier maal 5 of 6 huisjes en je moest dus vier maal een
hoek omslaan en dan kwam je uit in de "Dwarsmaasstraat".
In dat straatje kon je natuurlijk 's avonds als het
donker was, prachtig lesje tik of "lessie buut" spelen.
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Als je goed hard kon lopen kregen ze je bijna nooit. Er
woonden nette mensen, zeelui en kuipers, soms met grote
gezinnen, maar ik denk dat ze het niet breed hadden.
Hoewel je daar niets van kon zeggen, want er waren toch
altijd mensen, die wel een paar centjes hadden, zoals wij
dat zeiden. Wel geen miljoen, maar tóch. De één verdiende
er wat bij als haringloopster en ging ' s morgens met de
boot naar Rotterdam, waar ze ieder hun eigen wijk hadden.
De ander deed weer wat anders, die gingen met een
wagentje met vis, schol of schelvis, de andere met
bokking en sprot, of sinaasappelen en zo trachtte ieder
wat te verdienen.
Naast de 4e Maassteeg begon een knap rijtje huizen, meest
eigendommen. Op de hoek woonde Hofman, een kuiper die een
beetje voor zich zelf scharrelde en in verzekeringen
deed, maar in zijn tuin toch nog een hokje had waar hij
kleine vaatjes maakte, zgn. 6/lO. Naast hem woonde
Kwakkelstein, een gepensioneerde van de Hollandia, die
een medaille op had van de Oranje Nassau Orde. Vervolgens
Yme Woensdrecht, oud-schipper van de oude firma Pot, maar
toen schuurbaas bij de rederij Van Dam, de oude schipper
Klaas van Eijck en de oude zeeman Poot. Deze had een
dochter die schooljuffrouw was. Op de hoek de melkwinkel
van Poot,
"Pietje de melkboer", zei men, maar het was
een vrouw. Later zat daar Van der Ende, ook een melkboer.
Als je om 12 uur uit school kwam, dan moest je voor je
moeder nog gauw even naar de slager, A. In 't Veld, op de
hoek van de Dwarsmaasstraat en de Oosterstraat, om een
half pond spek of een paar ons vet. Want als de schepen
in zee waren dan hadden de vrouwen het niet breed. Voor
men naar zee ging kon men wat voorschot krijgen, 40
gulden of iets dergelijks. Daarvan moest voor de man die
naar zee ging eerst suiker, melk, tabak, margarine en
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soms ook nog een stukje oliegoed of kleding gekocht
worden. Met wat overbleef moest de vrouw zien rond te
komen, of de reis nu vier of acht weken duurde, dus was
het dikwijls krap aan. En lenen deden zij niet gauw, want
dat moest toch weer teruggegeven worden.
Als je vader in zee was, dan zei 's morgens je moeder "ga
eens even boven de straat kijken of er soms een schip
binnen is". En als daar dan de VL 73 of 132 lag van Van
Abshoven, dan ging je naar de schipper toe en zei "Baas,
weet je niks van mijn vader ?". Zei hij: "Wie is je vader
?" en je zei dan wie je was en vroeg om een stukje kaak
of een harinkje. Dat kreeg je dan dikwijls en hij zei ook
of hij je vader wel of niet gezien had.
Altijd was er wel wat te zien aan de havenkant vlakbij de
Maasstraat. Het lossen van de loggers, het oppakken van
de kantjes haring of tonnen zoutevis; het lossen van de
netten, die zo eigenaardig naar de zee roken, let wel:
roken, niet stonken! Ja, je was bij de schepen, je
speelde bij de schepen en je kreeg (of stal, want dat
beurde ook) een stukje kaak of een haringkje. Ja, je was
blij en gelukkig.
Ik wil toch nog even doorgaan met de Maasstraat, maar dan
met dat deel dat we Dwarsmaasstraat noemden. Ik heb al
gezegd dat in de hoek de klompenwinkel en kolenzaak van
vrouw Van der Linden was, maar ernaast woonde W.van der
Linden, ook een schuiteschipper, maar een beetje mindere
dan die andere Van der Linden die met motorschepen voer,
terwijl deze met een klein schip, een "westlander" voer.
Naast hem, in een klein kruidenierswinkeltje, woonde
vrouw Van der Wind. Aan de overkant L.Valk, schipper bij
De Zeeuw en Van Raalt en even verder C.Storm, schipper op
de VL 158 van de oude firma Pot. Daarnaast de oude
C.Struis, schuurbaas bij Pot.
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van De Koe, op de hoek van de Maasstraat
en de Dwarsstraat.
Dit gedeelte
van de Maasstraat
werd aanvankelijk
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genoemd.
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Ja, die oude firma Pot, daar werkten toch heel wat
mensen. Het was voor die tijd een heel moderne rederij,
met kuiperij en taanderij, alles in eigen hand. Aan
handel deden zij niet. Zij hadden achter hun pakhuizen
aan de Nieuwe Haven een uitgestrekt terrein, tot de
Maaskant toe, om hun netten te drogen. De wagens met
netten reden op rails, zodat zij gemakkelijk naar de
stellingen konden komen waaraan de netten werden gedroogd.
Ja, als schipper van Pot was je toen hoger dan een ander,
maar het veranderde. Als iemand een kleine rederij begon
en hij kon dan een schipper van Pot voor zijn logger
aantrekken, dan deed hij dat wat graag. Zo ging Yme
Woensdrecht naar Van Dam, Leen Erkelens naar Verheul,
Koos Oostveen naar Kwakkelstein en mijn vader in 1911
naar De Korver. En het ging meestal nog goed ook.
De al genoemde C. Struis woonde op de hoek van het
"kromhofje". Op de andere ervan was de schuur van C.van
Toor, wiens firma later naar het Oosterhoofd is gegaan.
Dan nog een paar huisjes, waarvan in één oude Reij Bot
woonde, ook al weer zo'n oude "Potter" en ernaast de
weduwe van schipper Arie Papeveld. Voorbij vrouw Van der
Windt, aan de andere kant van de Dwarsmaasstraat, woonde
Jan Koster, schipper van, als mijn geheugen mij niet
bedriegt, van De Zeeuw en Van Raalt. Daarnaast Fortman en
dan Rietdijk, een kuiper. Op de hoek van de Dwarsstraat
was de haringrokerij van De Koe, een oud baasje. Later
werd die plaats ingenomen door een gebouw van Drukkerij
van Dooren.
Op de hoek van de Maasstraat en de Oosterstraat was de
slagerswinkel van A.In 't Veld. Deze is later naar Ameide
vertrokken en in I98O leefde daar nog nageslacht van hem.
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Naast In 't Veld woonde Van Dooren en daarnaast G.Smid,
schipper van IJzermans. Vervolgens Alewijn Verboon, van
de toen nog kleine rederij en kuiperij van de oude VL 14,
een kotter, en van de VL 116. Zijn pakhuis met
nettenzolder was ernaast; mijn vrouw heeft daar als
meisje nog geboet. Later was de kolenhandel van Brobbel
erin gevestigd.
Recht tegenover de Maasstraat, in de Oosterstraat, woonde
C.van der Linden, schipper op de VL 126 van Pot en in de
Callenburgstraat, recht tegenover de Dwarsstraat woonde
W.van der Velden, schipper op de VL 44, ook van Pot. De
oude schipper David van Zanten woonde op de hoek van de
Eendrachtstraat en de Oosterstraat. Hij was schipper
geweest op de VL 132 van Van Abshoven. Ook twee zoons van
hem waren schipper.
Zo heb ik al heel wat schippers genoemd, maar ik ben er
nog één vergeten. In de Oosterstraat, naar boven gaande,
woonde Wijnand van der Velden, schipper op de VL 193j een
stoomlogger van IJzermans. Deze man was toch weer anders
dan de anderen, want hij ging het voor zichzelf proberen.
Hij kocht een logger en de benodigde spullen, maar het
ging niet. Het was dan ook erg moeilijk om voor jezelf te
beginnen. Een logger kopen was nog niet zo erg, op een
verkoping kon je er wel eens voor een paar duizend gulden
tegenaan lopen. Maar je moest ook je vistuig hebben en
nieuw aangeschaft koste dat een hoop geld en ook moest je
mensen hebben om alles klaar te maken. Het touwwerk, de
netten, de
boetsters, tonnen en kuipers om ze te
herstellen etc. en zo had je al heel wat geld nodig eer
je in zee was. Het duurde dan ook twee jaar en toen was
het gebeurd. Ook Evert Baas probeerde het met de VL 23,
een kotter, genaamd "Dwaal ik? Wacht U!" [l].
Alleen ene L.Verbeek, die als schipper in Duitsland had
gewerkt, waar wat meer werd verdiend, die heeft het een
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aantal jaren volgehouden, maar groot is dat bedrijf toch
nooit geworden.
Maar nog even doorgaande met de schippers in de
Oosterstraat, op de hoek van de Arnold Hoogvlietstraat
woonde Aai Storm, zoon van Cees Storm uit de Maasstraat.
Hij was al heel jong schipper van Hoogendijk. Eerst op de
sloep, maar dat was vóór mijn tijd, toen op de VL 190 en
andere schepen, maar in I908 op de de nieuwe stoomlogger
VL 16 en later op de VL 97 "Prinses Juliana". Hij was een
beroemde schipper, zo niet de grootste. Bij schipper Aai
Storm hoort ook nog een andere schipper te worden
genoemd: Willem van der Vaart, die woonde in de
Wilhelminastraat, dicht bij de Oosterstraat. Deze werd in
1897 eerste schipper op de nieuwe stoomlogger "Koningin
Wilhelmina" van Hoogendijk. Ja, dat was heel anders als
op een zeillogger. Meer netten, gauwer uit en thuis en
meer verdienste. Men wilde dus graag bij hem varen, ook
hij was een grote schipper.
In de Eendrachtstraat woonde verder nog Albert Verheij,
schipper op de VL 135 van Pot en naast hem Jochem
Hoogteilingen, schipper van Hoogendijk op de VL I56.
Jochem's vader was al schipper bij Hoogendijk op de sloep
met de beug. Tegenover hem woonde L.Hoogendijk, schipper
van Warneke op de VL 74 en de VL 68, en, niet te
vergeten, Leen Penning, schipper van de Visscherij
Mij.Vlaardingen. Ja, ook de Eendrachtstraat was een
drukke straat. Als je uit de Maasstraat naar "Vlaaring"
moest dan ging je daar veel doorheen, vooral 's winters,
want langs de havenkant waaide of regende het harder en
bovendien waren
er in de Eendrachtstraat tal van
winkeltjes. Vooraan, op de hoek van de Nieuwstraat, had
je Buters, de bakker. Er naast De Snaaier, een winkeltje
van vanalles. Even verder, op de hoek van de Nieuwsteeg,
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het snoepwinkeltje van Van Vugt, waarin later een oud
schipper van IJzermans, Jan van Gelderen, een viswinkel
begon. Op de hoek van de Willem Beukelsznstraat en de
Eendrachtstraat waren drie winkeltjes. Eerst een echte
grutterswinkel van Janus de Blois, daartegenover Verheul
de slager en daarnaast Adriaan Moerman, de melkboer. Een
heel bekende man, die later naar Zuid-Afrika is gegaan.
Hij was erg betrokken bij de visserij. Zijn vrouw was een
zuster van Jochem en Hein van Hoogteilingen.
Op de tegenover liggende hoek was Moerkerken, de
schoenmaker gevestigd. Op de andere hoek het brandspuithuisje, waarnaast ook een zeeman woonde, namelijk Dirk
van Dorp, die in die jaren bij Aai Storm voer.
Naast Moerkerken in de Eendrachtstraat was Kerkhof, de
smid. Hij maakte onder meer het doopvont voor de Nieuwe
Kerk aan de Binnensingel. Dat waren heel bekende mensen.
Even verder Vogel, ook een smid en aan de andere kant
Prinsen, de kleennaker en Roodenburg, de kapper en
misschien heb ik er nog wel één vergeten. De winkels
waren 's avonds altijd open, dus al was het nu geen
speciale winkelstraat, toch was er altijd een druk geloop
en op de warme zomeravonden zaten de mensen op him
stoepje buiten de deur en iedereen zei "Goejenavond".
Aan de rechtse kant van die straat woonden ook tal van
schippers of stuurlui, zoals oude Frans Bergwerf, ook een
oud Potter, taandersbaas of zoiets. Joh. Wijnhorst,
schipper van Hoogendijk, oude Gerrit Paalvast, Huib van
Tellingen, schipper van Hoogendijk etc. Zo was heel die
buurt met zeelui bewoond, vooral in de tijd dat ik een
jaar of 10 was, dus zo voor de eerste oorlog, want toen
voer toch eigenlijk heel Vlaaring en die zelf niet voer,
maar een handeltje of een winkel had, had toch ook met de
visserij te maken. Want ging die goed dan hadden de
mensen ook geld om wat te kopen. Dat bleek vooral in de
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jaren 13-14 en 15-16, toen die oorlog kwam en de prijzen
van de haring omhoog gingen, dus er heel wat meer werd
verdiend.
De oude firma Pot.
Ik wil nog één schipper noemen uit die Eendracht straat.
Dat is Albert Verheij, een grote schipper van de oude
firma Pot uit de beginjaren, tegelijk met oude Hein
Struis, een broer van mijn grootmoeder. Ik noem hem "een
grote schipper", maar wat was dan het verschil ? Wel, je
had mensen die hun hele leven schipper waren, maar er
waren er ook die dat een jaar of wat waren, maar nooit
echt op gang konden komen, maar als de ene rederij hem
ontsloeg, toch weer bij een ander aangenomen werd, want
je had veel rederijen met één of 3 of 4 schepen. Maar in
eerste instantie had je de grote Pot, die in I912/13 al
werd verdeeld en na
1920, de zeilloggers gingen hard
achteruit, toch heel wat minder werd.
Pot, de oude firma Joost Pot, was groot geworden met de
zeillogger. In de 70er jaren, I865 of daaromtrent, kwam
de eerste zeillogger en die beviel zo goed dat de hoeker
en de buis spoedig verdrongen werden. Daarna kwam de
sloep, hetzelfde type logger, maar met een bun, waarin de
vis levend kon worden gehouden. Dat was in de tachtigerjaren, maar daar deed Pot niet aan mee. Hij bouwde zelf
zijn zeilloggers, taande zelf zijn netten, vond ook het
puntbreel uit en floreerde geweldig. Maar de firma
Hoogendijk liet wél (ijzeren) sloepen bouwen en dat ging
heel goed. Als zij van Pot ook wel aan beugvisserij
deden, dan was het voor zoute vis, maar die sloepen waren
snelle zeilers en heel geschikt om met de beug verse vis,
schelvis en kabeljauw te vangen en aan de markt in
IJmuiden te brengen. Dat was een hele verbetering, want
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niet alleen de rederij, maar ook de bemanning, die anders
's winters werkeloos was, verdiende dan ook een boterham.
Zo kwamen ook de sloepen van Pernis en Middelharnis op,
jachten waren het, die het hele jaar met de beug visten.
Dat had echter de firma Pot niet gedaan en toen dan ook
na de eerste wereldoorlog de twintiger jaren kwamen ging
die eigen oude grote rederij hard achteruit. Was in 1913
de zaak al gesplitst in drie delen, namelijk de
"Mercurius" en de Maatschappij "Vulcaan", was er tijdens
de eerste wereldoorlog nog wel nieuwbouw geweest, later
na 1920 ging het gauw achteruit. De prijzen gingen omlaag
en de zeillogger kon eigenlijk niet meer mee. Ik wil daar
een paar voorbeelden van noemen.
In 1916 voer H.de Jong, een schipper uit Bunschoten, met
de VL 61, een nieuwe ijzeren logger van Van Toor, deze
besomde 117.000 gulden, een record.
Aai Storm, met de stoomlogger VL 97, I8O.OOO gulden.
Machiel Poot met de "Mercurius" VL 208, I4O.OOO gulden.
In 1919 Jac.Vaart met de VL 8I, een zeillogger, 8O.OOO
gulden. Dit werd jarenlang door de vissers onthouden en
er waren er die jarenlang, zo niet de hoogste, dan toch
altijd bij de hoogsten waren en zo was je dan een "grote
schipper". Maar nu de tegenstelling. In 1917, ook in de
oorlog dus, deed ik een reis op de VL 209 van Van Dam,
waarop H.Woensdregt schipper was, en ik verdiende in de 4
weken zegge en schrijve 23 gulden: we vingen niets. In
die twintiger jaren was het alsof er een doem over de
zeilloggers kwam, niets lukte meer. In 1923 was ik
stuurman op de VL 94, bij schipper Leen van der Wind, een
zeillogger van D.A.van der Vlis [2]. Wij deden 4 reizen
in 28 weken en ik verdiende als stuurman 438 gulden. Wat
we be somden weet ik niet meer, maar het was heel slecht
en wij verloren ook nog de helft van de vleet. Wij hadden
dus niks verdient en de rederij ging failliet. Zo ging
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het ook bij de andere zeillogger-rederijen, zoals
Warneke, maar ook bij de oude firma Pot, met zijn vele
houten loggers. In 1924 werden twee houten loggers,
geheel compleet met masten en zeilen naar Noorwegen
verkocht voor 2.900 gulden. Ik was toen stuurman bij Dirk
Penning op een hulpstomer. Dat was eigenlijk een logger
met een kleine stoommachine, maar als het mooi weer was
ging je altijd nog een mijl of 5-6. Wij besomden dan ook
die zomer 80.000 gulden, wat voor die tijd een heel mooie
teelt betekende. De rederijen die grote ijzeren loggers
hadden lieten daar een motor inzetten van 80 of 100 PK en
dan ging het alweer wat beter en besomde men meer. Zo
gingen alle oude en vooral houten loggers eruit, maar
door het inbouwen van die motor was men een stuk
laadruimte kwijt. Om die ruimte weer terug te krijgen
werden later de meeste schepen met 5 a 6 meter verlengd
en konden wij weer meer meebrengen. Maar eilaas... toen
bleek dat voor die verlengde schepen de motor eigenlijk
weer te zwak was, maar ja, een nieuwe motor was duur en
in de dertiger jaren ging de prijs van de haring weer
sterk omlaag. In 1934 bijvoorbeeld, deden wij een reisje
naar Het Kanaal van 1 november tot 8 november. We deden
drie
schoten voor 510 kantjes en we besomden 2.800
gulden. Haring werd er dus genoeg gevangen, maar je
besomde niet. Toen gingen ook de stoomloggers uitvallen
en moesten stilliggen of werden verkocht. In andere
schepen werden de stoommachines vervangen door een motor
van 180, 200 of 240 PK en dan had je het ideale schip.
Veel goedkoper in het bedrijf en ze konden ook nog
trawlen.
Jongensjaren.
Ik wil nu

eerst nog

terug

komen op de jaren voor de
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eerste wereldoorlog, toen ik nog een jongen was en toen
Vlaardingen als vissersplaats wel op zijn hoogste punt
was, met tal van rederijen, grote zowel als kleine.
Van Harwegen & Den Breems, Kikkert, Vriens, H.van der
Burg, C.van der Burg, Van Abshoven, IJzermans, allemaal
grote of middelgrote rederijen en handelaars. De Zeeuw en
Van Raalt, C.van Toor, daar draaide heel de handel om. De
meeste van die hadden én schepen én handel, maar
eigenlijk was hun toptijd vóór mijn tijd. De heer Paul
Kikkert stierf ca 1910 en zijn vloot werd toen verkocht.
Het waren houten loggers, maar in zeer goede staat. Maar
Hoogendijk of "De Dogger", want zo heette de rederij, was
alleen reder. O ja, er was handel genoeg: wijn, teer, en
zout, maar dat was eigenlijk niet van de haring, dat was
apart. Ik weet niet wanneer die rederij begonnen is. Er
is een boekje geweest dat heette "De Nebucatneser van het
dorp" en dat beschreef het vroegere bezit van de familie
Hoogendijk. Toen ik een jongen was, was er achter de
Schiedamsedijk een weggetje dat naar een boerderij liep.
Naast de boerderij stond een Herenhuis, daar had de
familie Hoogendijk gewoond. Een heel stuk weiland en
tuin, alsook het Hoenderpark De Nijverheid behoorden daar
ook bij. Het Park 't Nieuwland is er nog naar genoemd.
Hoogendijk had schepen o.a. "De Vrede", welke op Zweden
en Portugal voeren. Wijn uit Spanje of Portugal, Zweedse
teer, zout enz. Wanneer hij aan haringrederen is gaan
doen weet ik niet, maar wel weet ik dat hij in de
tachtiger jaren al ijzeren sloepen had, die met de
versvaart, beugvisserij, gingen [3]- Hij heeft ook een
boek geschreven, "De Groot Visscherij op de Noordzee", en
daar beschrijft hij de visserij, met platen toegelicht.
Keurig, maar eigenlijk is dat allemaal van voor mijn
tijd. Tegen het eind van de vorige eeuw hield de firma
Hoogendijk op met vrachtvaren en belegde al zijn belangen
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in de visserij. Over de rederij Hoogendijk zou wel een
boek geschreven kunnen worden, want dan had je gelijk de
geschiedenis van Vlaardingen. Want geslachten lang heeft
de naam Hoogendijk of liever de rederij Hoogendijk, het
beeld van de haven beheerst. Al in I84O komt de naam in
rederij stukken voor. Met vrachtschepen
overal heen
varend, maar toch (volgens mij) van oorsprong een boer
uit Vlaardinger-Ambacht, waarvan al in l849 een zoon mee
gaat met een schip van Hoogendijk naar Zuid-Amerika. In
1908 was het al een grote rederij, met negen schepen: de
VL 190, 29, 86, 103, 156, 185, 196, 199 en de VL I6, die
in dat jaar nieuw was en waar Aai Storm schipper op was.
Storm was al schipper voor zijn 21e jaar en als je dan
moest monsteren dat moest je moeder of vader een
toestemming komen tekenen. Zo ook bij hem.
In 1897 was Willem Vaart schipper op de eerste stoomlogger van Hoogendijk. Op de tweede, de VL 29, was Dries van
Deventer schipper, maar die is de eerste winter al
verdronken, vermoedelijk met het legen van de ton waarop
je je behoefte deed. "Vermist" was hij. Die andere
schippers weet ik niet zo, maar op de I56 was Jochum
Hoogteilingen, op de 199 Hein Hoogteilingen, twee broers,
zoons van Dries, die ook schipper was geweest op een
sloep van Hoogendijk. Op de I96 W.Visser, een broer van
Jan Visser van de VL 172. Op de I85 "Noordster" was Huib
van Vliet, wiens broer Hein, schipper was op de VL 147,
een sloep van Hoogendijk. Huib van Vliet moest wegens
ziekte thuis blijven en zijn broer Leen, die stuurman bij
hem was, ging als schipper mee. De volgende morgen, bij
het uitstomen, merkten ze dat het schip water maakte. Het
was zwaar geladen met kolen en zout voor een lange reis.
Het schip ging zinken. Een Engelse trawler die in hun
nabijheid kwam, nam het volk over, maar omdat het schip
nog wat bleef drijven, wilde de jonge schipper toch nog
<J
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even naar de "Noordster" terug. Terwijl hij achter nog
wat zocht, riepen de anderen hem om toch terug te komen.
Hij kwam aan dek, sprong nog over boord, maar werd
meegezogen met het zinkende schip en verdronk. Thuis
overleed een paar
maanden later zijn zieke broer. Dit
was een drama [4]«
Ja, het was toch dikwijls als iemand goed of gelukkig
voer en hij had ook een broer bij de visserij, dat zij
dan deze ook probeerden. Of als een schipper goed voer,
een "grote" schipper, dat men dan ook zijn zoon schipper
maakte en het ging dikwijls nog goed ook. Aai Storm
bijvoorbeeld, was een zoon van Cees Storm, schipper van
Pot. Aai's broer Cees werd schipper bij Hoogendijk, maar
is toch nooit zo als zijn broer geworden.
Als jongen van 8 jaar, in I908 dus, ging ik aan boord van
de nieuwe VL I6 van Aai Storm. Ik wist de kaakten te
staan en wilde er wat uithalen. Dat was geen stelen, maar
een gewoonte: als er een logger binnenkwam dan sprong je
aan boord en ging naar de kaakton. Daar werd altijd wel
een klein restje ingelaten voor de jongens. Maar er kwam
een jongen naar me toe die zei dat ik weg moest, maar ik
wilde niet. Hij ging naar zijn vader toe en er kwam een
matroos die mij van boord af joeg. Dit had ik nog nooit
meegemaakt en ik was zwaar beledigd: mijn vader was toch
ook schipper! Al was hij dan niet zo'n grote als Aai
Storm. Ik heb deze belediging altijd onthouden.
Een aantal jaren geleden verscheen een boekje over de
kerkgeschiedenis van Vlaardingen. Op de buitenomslag
staat een echtpaar in Vlaardingse klederdracht. Ik had
kennis aan een schoonzoon van dat echtpaar en ik sprak
hem en zei "Weet je wel wie dit is ?". Hij zei dat hij
dat wist en ik zei "Weet je wel dat die man stuurman was
bij Aai Storm en dat was je zo maar niet, dan moest je
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wel uitstekend voor je werk zijn want anders werd je dat
niet [5]. Want het was toen zo dat ze konden uitzoeken".
In 1910/11 was Jan de Jong schipper op de VL 103 van
Hoogendijk. Op een zondagmiddag kwam hij binnen met 22
last haring en zijn reis was eigenlijk nog niet uit. Hij
moest dan ook gelijk op het matje komen bij "de Heer", de
reder A.Hoogendijk, die in 1928 is overleden. "Mijnheer"
vroeg: "Waarom kom je al naar huis ?". De schipper stond
sprakeloos. Hoogendijk zei tegen hem: "Als ik een paard
en een wagen naar Schiedam stuur om een vracht stenen,
dan komt hij toch ook niet met een halve lading terug ?.
Dat zou gek zijn". Ja, gemakkelijk waren die heren niet.
Zij hadden goede schepen, maar eisten ook volledige inzet
van schipper en bemanning. Als het niet ging, dan ging je
af. Vandaar het spreekwoord "Een schipper is maar een
wipper". Want het kwam meerdere keren voor dat je het éne
jaar schipper was en het volgende jaar weer matroos. Zo
ging dat nu eenmaal en reder Hoogendijk was nu eenmaal
een grote.
De oude heer Hoogendijk was een grote werkgever,
weldoener ook. Hij had een grote vloot opgebouwd van
beugsloepen en stoomloggers en de vissers verdienden
goed. Nu zegt men: "Geen werk ? Dan heb ik recht op...",
maar toen was dat anders: "Geen werk ? Geen cent!" en eer
je bij het armbestuur of bij de kerk aan kon kloppen dan
moest je er al heel erg aan toe zijn. Op de loggers die
enkel 's zomers voeren verdiende je misschien 250-300
gulden, maar op de stoomloggers al gauw 450-500 gulden of
soms nog meer. En als je dan ook nog 's winters met de
beug kon varen dan had je tenminste het hele jaar brood
en dat was een hele verbetering.
Diezelfde heer Hoogendijk was ook lid van de gemeenteraad, maar in I918 met de gemeenteraadsverkiezingen, werd
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hij, de liberaal, de machthebber, eruit gewipt door een
kuiper, een werkman, een socialist. De heer Jan Hoogerwerf kreeg meer stemmen en werd gekozen tot gemeenteraadslid. Ik denk dat dit een harde klap voor die
mijnheer zal zijn geweest. Een paar jaar later trok hij
zich dan ook uit de zaak terug en zijn zoon "Carlo", Izak
feitelijk, werd de baas.
Tegenover de gebouwen van Hoogendijk aan de Kon.Wilhelminahaven, in de andere hoek, was ook een grote rederij
gevestigd, ook met sloepen en met één stoomlogger, de VL
164 "Sara", schipper Willem Sas. De rederij was van
Schippers.
Eén van de andere schippers was oude C.Poot, al jaren
schipper, maar ook één van zijn zoons, Giel Poot, was
schipper en die voer goed. In I908 solliciteerde Giel
Poot bij Van Gelderen (de V.M.V.), voor de "Hendrika" VL
192, want de schipper daarvan. Jan Visser, ging naar de
"Clara", de VL 172 van de Visscherij Mij. Vlaardingen,
evenals de VL I6 in I908 gebouwd. Hij werd bij de V.M.V
aangenomen en ging om zijn ontslag naar zijn patroon.
Mijnheer Schippers werd echter kwaad, want een goede
schipper wilde je niet graag kwijt. Hij zei: "Neem dan je
vader ook maar mee". Dus die werd ontslagen omdat de zoon
wegging!
Ja, de heer J.Schippers was ook een grote reder, met
mooie schepen, ijzeren schepen, zwart geschilderd met een
witte bek. Eén heette "Baron van der Borch van Vorden",
de VL 189. In I9II hadden zij een franse stoomlogger
aangekocht, groter dan de bestaande Vlaardingse fietsen.
VL 24 "Marguerite" was de naam en Piet Brandwijk was
schipper dat jaar, maar het heeft niet lang geduurd. In
ongeveer I918 kwamen er twee nieuwe motorloggers bij,
maar nog maar met een 45 PK er in, de VL 20 en de 22 [6].
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De één heette "Pourquoi Pas" het franse woord voor
"Waarom niet", een bewijs voor de twijfel of het wel gaan
zou.
Ja, die Nieuwe Haven, aan de blinde kant eigenlijk, want
de kade liep dood. De andere kant was altijd veel
levendiger, want daar kon je rond lopen, of de tunnel af
naar de Binnensingel of het zwarte paadje naar Vlaardingen Oost, toen "De Halte". Maar juist aan die zuidkant
lagen tal van loggers en jviist toen ik zo'n jaar of negen
was, was mijn vader schipper van de oude firma Pot. In
1907 had hij de hulpstomer VL 43 gekregen, dus juist in
die jaren ging je veel naar de Nieuwe Haven; soms om
koffie en brood te brengen, soms zo maar om te spelen. Je
kende praktisch alle schepen, hun nummers en hun namen.
Ik wil er toch wat noemen, zo maar, uit het hoofd. In de
hoek bij Schippers lagen om te beginnen de VL 175 en de
189. Op de één was Marinus Schee schipper. Dan kwam de
rederij van A.C.van Dam met de 122, 123 en 128.IJme
Woensdregt was schipper op één ervan. Dan de ijzeren
loggers van de firma D.van der Heul, de 145 en de I46.
Schipper Leen Erkelens. Dan geloof ik nog één, maar dat
weet ik niet meer, maar dan kwam de hele rij "Potters",
allemaal houten loggers. Ik zal maar met de laatste beginnen: VL 144, schipper W.van der Velden, de 45, de 46
en de 47, Job Langendoen. De VL 50, Flip Ewout, een
Marker. VL 99, Fer Verschoor, VL 100, Dirk Manneke, VL
119, Dirk Penning, VL 126, Kees van der Linden, VL 133,
A.Penning. De 135 met Albert Verheij en de 46 met zijn
broer Dirk Verheij. De I38 met Kees de Boogert, de 139
met P.van Witsenburg. Bas van Heeren met de I5I en op de
152 de oude Maarten Bot, wiens zoon Maarten schipper werd
bij "Mercurius". De VI 157 met C.Hoogeboom en de I58,
Kees Storm en mijn vader met de VL 43- Allemaal schippers
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die ik gekend heb en waarvan ik wist waar zij woonden.
Maar toen eind 1912, begin 1913 de duitse schepen terug
kwamen en de zaak in drie delen gesplitst werd, zijn alle
nummers door elkaar gegooid en soms gingen mét de schepen
ook de schippers mee: de één naar "Mercurius", van Joost
en Frank Pot en de andere naar "Vulcaan" van Nico Pot,
kleinzoons van de oude reder Joost Pot. Diens zoons heb
ik nog gekend. Je had Bastiaan, Frank en Cees Pot en nog
een A.Pot. Die was met de vloot naar Duitsland geweest,
maar na 10 jaar weer teruggekomen en toen was de vloot te
groot en de kleinkinderen wilden liever zelf gaan
rederen, want ook zij waren alweer groot geworden. Maar
het heeft niet lang geduurd. De "Mercurius Pot" heeft nog
het langste bestaan, maar de oude Pot en "Vulcaan Pot"
zijn in de crisis in de dertigerjaren al ten ondergegaan
en de schepen verkocht. "Mercurius" hield het nog uit tot
de vijftiger jaren. Hein Struijs en Piet Groeneveld zijn
nog jaren schipper van die firma geweest.

In het voorjaar zag je leven komen op de schepen: de
eerste voorbereidselen voor het klaarmaken van de vloot.
Zo ongeveer zes weken voor de vertrekdatum ("buisjesdag")
ging er een ploeg van zes man, schippers en stuurlui, die
eerste voorbereidingen maken. De masten en het want, dat
waren de "stagen", enz. nazien, waar nodig vernieuwen. En
na een paar weken, als alle loggers die eerste beurt
hadden gehad, kwam de schipper met zijn stuurman aan
boord en begon men allemaal tegelijk zijn eigen schip
klaar te maken. Waar het zwaar was, hielp de één de ander
en dat alles onder leiding van de baas. Nardus Huisman.
Hij was één van de oudste schippers van de firma Pot en
zowel letterlijk als figuurlijk "de baas": iedereen deed
wat hij zei, welke logger moest gaan laden of wie de reep
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of de netten aan boord moest nemen. Ja, dat was bij de
firma Pot tot in de puntjes geregeld.
Zij voeren bijna altijd begin juni; gingen andere
rederijen wel eens in het laatst van mei, zij praktisch
nooit. En zo zag je als jongen het voorjaar komen, net
zoals je nu de bloembollen op ziet komen en daaraan merkt
dat het zomer
wordt. Wat wisten wij toen trouwens van
bloembollen ? Niets. Wij hadden wel een tuintje, maar
bloembollen heb ik toen nooit gezien. Maar zo zag je
"buisjesdag" naderen. Er waren rederijen die schilders de
randjes aan de verschansing, de naam op de spiegel en de
nummers voorop lieten schilderen, ja, soms alsof het
jachten waren. Maar Pot deed dat niet, dat moesten de
schippers of de stuurlui zelf doen en soms haalden die
bij de schilder nog een kwartje of dubbeltje vernis of
stof om de verf vlug te laten drogen, want het was
"partij" onderling dat je er netjes bijlag, zo noemde je
dat. Later is de koolteerkwast gekomen, want schilderen
was te duur.
En als het dan vlaggetjesdag was, dan ging je natuurlijk
met je vader en moeder naar de Nieuwe Haven en aan de
zuidzijde daarvan lag de hele rits loggers van Schippers,
van Van Dam, van Van der Heul en al de loggers van Pot,
met hun boeg aan de kant. Dat was een groots gezicht. En
iedereen kwam iedereen tegen want heel Vlaardingen liep
er voor uit. Op de maandag daarna werd Vlaardingen overstroomd door visserlui die overal vandaan kwamen. Want
Vlaardingen heeft nooit of bijna nooit zijn vloot geheel
zelf kunnen bemannen. Er waren Amelanders bij Warneke,
Markers bij Pot en ook "Heienaars", uit Ter Heide,
Friezen en Urkers, en mannen uit Bunschoten en Noordwijk,
ja, zij kwamen uit alle windstreken. Die maandag moest er
gemonsterd worden, hun kooi klaar worden gemaakt en 's
middags moesten hun laatste benodigdheden worden gekocht.
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Een drukte van belang. Er waren tal van winkels langs de
havenkanten, zoals Cob van Toor bij de Maasstraat, en
P.Groeneveld bij de Oosterstraat, G.van Toor bij de Van
Leijden Gaelstraat, G.van der Windt aan de Nieuwe Haven
en aan de Westhavenkade Plaat en Schilder en De Zeeuw,
allemaal winkels voor vissersgoed die allen trachten een
graantje mee te pikken. Bij van Toor was het altijd erg
druk, maar die had dan ook van alles. Oliegoed, de
regenkleding van toen, leren laarzen, suiker en melk,
messen, tabak, tot zelfs een borrel toe, in flessen of
kruiken. Ja, daar is ook het gezegde van: "Help jij de
mensen maar, ik zal de zeelui wel helpen". Zeelui waren
geen mensen. Maar zo bedoelde de man dat niet. Er waren
ook vrouwen die gewoon om een pond suiker of een half
pond pitmoppen kwamen, kleine boodschappen dus, maar de
zeelui moesten veel meer hebben en dat liep wel in de 10
of 20 gulden, wat voor toen veel geld was. Een matroos
kreeg meest voor hij naar zee ging 40 gulden, waarvan hij
eerst zijn uitrusting, zijn "uithulp", moest kopen en met
de rest moest zijn vrouw het soms zes of zeven weken zien
uit te houden. Maar op die dag hadden alle winkels het
druk. De bakkers mochten 30 of 35 broden aan boord
brengen. De melkboer een halfvat karnemelk en ook nog een
grote komijne kaas en een kleinere volvette, zogenaamde
"zoetemelksekaas". De groenteman drie mud aardappelen en
voor drie gulden groenten. En zo verdienden nog een hoop
mensen e en ""boterham, al zal die niet zo vet gesmeerd zijn
geweest. De visserlui van buiten Vlaardingen brachten ook
nog wel eens hun vrouw mee, die soms sliepen in het
Zeemanshuis, en die vrouwen kochten wel weer eens wat
anders, 's Avonds pikten de cafe's er ook nog wat van mee
en er waren er genoeg: op de hoek van de Westhavenkade en
de Vettenoordsekade had je Van der Berg, die echter
altijd "Piet in 't gangetje" werd genoemd. Het café was
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achter een winkel en heel bekend bij de zeelui. Aan de
overkant van de haven, op de hoek van de Oosterstraat,
zat C.Alarm, ook goed voor een borrel. Verder Giel van
Witsenburg, Giel Wis op zijn Vlaardings, boven aan de
Rijkestraat, vóór in de Smalle Havenstraat het "Zaagmolmtje", waarvan ik niet weet waarom het zo werd genoemd.
Het was (en is) een heel klein cafétje, maar ook goed
voor een borrel. Zal ik nog doorgaan ? Op de Westhavenplaats Huig de Willigen, het is er nog. Recht tegenover
de brug "Het Fust" van Van der Plas. In de Smalle
Havenstraat Hotel Boer en boven de Brede Havenstraat "De
Hollandsche Tuin". Maar die laatste twee waren toen meer
voor zakenlui of kooplieden, niet zo direct voor de
vissers. Maar op de Hoogstraat waren andere visserscafé's: Freek Deus als eerste, een echte borrelzaak. Een
bitter koste toen 75 cent. Even verderop Marinus de
Bruin, meer voor koffie en pils dan "De Kroon" waar Jaap
Poot vele jaren in zat, meest voor een glas bier. Voorbij
de Afrol nog Toon Vis, later Huug Meier, die eerst niet
zo gunstig bekend stond, maar wat later een keurige zaak
werd. Maar de meeste vissers zochten het dichter bij de
haven en kwamen niet zover op de Hoogstraat.
Ik heb dit een beetje uitvoerig beschreven omdat al die
mensen van de vloot die van buiten kwamen, toch wel eens
de benen wilden strekken en ook tussen de reizen door,
als zij niet naar huis gingen, als zij zo langs de
winkels liepen ook hier of daar in een café terecht
kwamen. Bioscopen waren er niet, dus was hun enige
vertier een glas bier of een borrel in een café. Zo ging
dat en zo is het altijd gegaan en zo zal het blijven
gaan, want een zeeman in de vreemde is eenzaam.
Op de dag van vertrek van de schepen ging men al om 5 of
6 uur 's morgens naar de haven. De schepen konden echter
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niet allemaal tegelijk weg. Met de kleine havensleepbootjes de "Hit" of de "Bagatel" moesten de loggers één voor
één naar de rivier worden gebracht, waar een grotere
sleepboot, de "Rozenburg" of de "Blankenburg" op stroom
lagen te wachten. En als zij vijf of zes loggers bij zich
hadden, dan brachten zij die naar zee. Dit hele gebeuren
nam dikwijls uren in beslag, zodat eer de laatste
vertrokken was het inmiddels 10 uur of later was
geworden. Evenals op de maandag vóór het vertrek was dan
inmiddels ook "moeder Ant" verschenen. Dat was een
koopvrouw uit Rotterdam, met twee manden aan een juk en
die verkocht ook van alles wat een zeeman in 't laatst
nog nodig had: van een klos je garen, een kamraetje, een
mondorgel of een pijp, een eindje band of een oude hoed,
van alles had zij. Een oude hoed kon je kopen voor een
dubbeltje en wie ging er zonder hoed naar zee ?
Als je
's middags, na schooltijd
(want je moest
natuurlijk wel naar school) aan de Nieuwe Haven kwam, dan
was die leeg en verlaten, vrijwel alle schepen weg. De
enkeling die er nog lag had geheugd of een lange zoutreis
gedaan en voer later ten haring. Het was er stil, alsof
er nooit schepen gelegen hadden. Men moest wachten op de
eerste jager die terugkwam, of op een ander schip die
vlug wat gevangen had. Maar voor de meeste schepen duurde
de eerste reis soms wel 6 of 7 weken. Kortere reizen
waren in 1908/IO uitzonderingen.
In de herfst van 1909 werd mijn vader van de VL 43, de
hulpstomer, bedankt en moest weer met een gewone logger,
de 119 gaan varen. Dat was voor hem heel erg, hij huilde:
"Hoe kwam dat nou toch, waarom ?". Hij was al in 1893
schipper van Pot geworden op de nieuwe 157 en hij had
heel goed gevaren. In 1901 en 1902 was hij schipper
geweest van IJmuiden op de Oceaan II, maar van IJmuiden
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moest je ook trawlen en dat wilde hij niet. Toen liep hij
in de winter met mij naar 't Hoofd (ik was toen drie jaar
en weet dit dus zelf niet meer, maar hij heeft het mij
vaak verteld) en hij kreeg daar de VL 84 "Venus". Maar
dat schip moest naar Duitsland om vanuit Elsflet te gaan
vissen. Dat was goed, maar helaas werd in het volgende
jaar de Duitse schepenwet van kracht, waarbij iedereen
gekeurd moest worden voor ogen en oren en mijn vader werd
afgekeurd en mocht daar na één of twee jaar niet meer
varen. Hij kwam dus weer terug naar Vlaardingen en kreeg
de zeillogger VL 139' Dat ging goed en daarom kreeg hij
in 1907 de nieuwe hulpstomer en toen wist ook eigenlijk
iedereen al dat je op een stoomlogger meer verdiende dan
op een zeillogger en daarom was hij zo teleurgesteld. Er
is een oude schipper van IJzermans geweest die zei: "Als
je slecht vaart dan blaffen de honden en al tegen je".
(Die oude schipper lag eens "geschoten" aan 't Zand, de
"Doggersbank" en naast hem lag de VL 126 en deze
schippers droegen dezelfde naam: Van der Linden. Toen zij
's nachts de netten binnen gingen halen zat er bij
eerstgenoemde voor het eerst eens veel haring in de
netten. Hij riep toen over de verschansing "Zijn jullie
niet verkeerd, beestjes ? Je moet toch zeker bij die
andere logger zijn ? Die met die brede blauwe band ?!"
Want dat was een Potter!)
Ja, als je pech had dan kon alles soms zo tegenzitten en
dan deed je alles verkeerd. Waarom wist je niet, maar je
werd wél in de herfst "bedankt", een gehaat woord, want
als je bedankt werd, was je klaar, "ontslagen" en dat had
niets met enig danken te maken en zo was het mijn vader
dat jaar ook vergaan.
In 1909 ben ik 's zomers drie reisjes met de VL 43 mee
geweest, maar het was me niet zo goed bevallen. Ik vond
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het eten maar niks, 's middags nou ja, maar elke avond
rijst met gebakken haring en zaterdags en zondags ook,
nee, dat leek mij niets. Maar in '12 ben ik wel gaan
varen en nog tot mijn 62e toe. Eigenlijk onbegrijpelijk.
In de winter van 1910 op 1911 werd de VL 97 "Prinses
Juliana" en de 203 "Dina" van de V.M.V. gebouwd [7] en
mijn broer werkte daaraan. Hij werkte van 's morgen 6 tot
's avonds 8 uur, dus toen moest ik daar weer thee of
koffie brengen, 's Morgens voor half negen en 's avonds
voor half zes. Ook maar weer lopen, de brug over, de
Achterstraat (= Havenstraat) door, waar je bij Van Dam de
houten- en bij De Jong de ijzeren loggers-in-aanbouw kon
zien liggen. Bij Van der Windt, tegen de Kortedijk werd
de "Dina" gebouwd en je zag elke dag hoe zij vorderde.
Toen hij klaar was mocht ook ik erin bij het aflopen.
Eigenlijk speelden wij altijd met of bij de schepen, 's
Winters als ze stillagen, maar vooral in de zomer was er
altijd leven als er loggers binnen lagen. Je zag de vis
oppakken en ook de haring. Is het eigenlijk niet
eigenaardig dat op de winkels, maar ook bij de kleine
pakhuizen stond "Haring en Vishandel", dus haring was
géén vis en vis was zoute vis, plat gesneden en gezouten
kabeljauw. Geen schol of schar, maar vis was dat, boven
alle andere soorten uitgezonderd. Er was een strenge keur
op ook en opgepakt moest er wel 120 kilo inzitten. Vier
of vijf platgesneden lagen er bovenop.

In 1910 heeft mijn vader voor het laatst van Pot gevaren.
Toen werd de Maatschappij "Eendracht" opgericht met M.de
Korver als directeur [8]. De VL 202 was het eerste schip
en daar kwam mijn vader op. Hij ging een week vóór de
schepen van Pot weg en op de vijf weken was hij al terug
met 16 last. Ja, dat was goed. Dit werd trouwens wel eens
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meer gedaan, een week vóór de Potters naar zee. Soms
lukte dat, maar meestal niet.
In 1911 was er een warme zomer en er was voor het eerst
een zwembad in de Nieuwe Haven, 't Was vacantie en ik
vroeg aan mijn moeder om een dubbeltje om een week te
mogen zwemmen. Maar zij had geen zin om het mij te geven,
maar ik bleef aanhouden, net zolang tot ik het kreeg. Ik
besefte niet dat mijn moeder geen dubbeltjes had, want
als vader op zee was en soms wat langer wegbleef dan was
de knip leeg. Je had dus wel vacantie maar je moest je
tijd maar zien door te brengen op straat, aan de haven of
in het Hof. Uitgaan was er niet bij.
Toen ben ik in de herfst maar loopjongen geworden bij
schoenmaker C.de Bruin, Oosthavenkade S, dus ook maar
weer lopen, 's Morgens om 8 uur en na schooltijd om 12
uur en om 4 uur tot half zes. Op zaterdag wel tot 10 uur
's avonds. En dat voor een kwartje per week, maar daar
kwam dan nog wel een kwartje of dertig cent fooi bij. Wat
héb ik veel gelopen! En als ik even mocht zitten als er
niets weg te brengen was, dan was dat niet op een stoel
of een krukje, maar op de rand van een kist waar platen
leer in stonden, je was immers maar een jongen: "Als je
hond ben, moet je benen kluiven" zei men. In maart 1912
kwam ik van school en de baas vroeg mij voor hele dagen
te komen, voor een gulden per week. Maar ik zei "nee
baas, ik ga naar zee, dan verdien ik drie gulden 50 per
week". Dat was dus het einde van mijn jongensperiode. In
mei van hetzelfde jaar ging ik als afhoudertje mee op de
VL 169.
De Visscherij Maatschappij Vlaardingen.
In dat jaar was de VL 203 "Dina", met schipper Dirk van
Haren, de hoogste vanger. Hij besomde die zomer 57.000
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gulden en da was drie maal zoveel als wij, dus moet moet
ik eerst maar eens over de V.M.V.gaan schrijven, de
Visscherij Maatschappij Vlaardingen dus. Deze maatschappij is in 1894 [9] begonnen, dus voor mijn tijd, maar
daar ik er later schipper van ben geworden en er toen nog
heel wat van de eerste schippers leefden, weet ik er toch
wel wat van. In '93-'94, de jaren dat de loggers en
sloepen in hoog tempo gebouwd, gekocht en verkocht
werden, want het ging goed met de visserij en er was heel
wat handel in alles wat met de visserij te maken had. In
die winter dan werd er een houten logger, gebouwd bij
P.de Zeeuw , in het openbaar verkocht [lO]. Hij was
gebouwd terwijl er nog geen koper voor was, iets wat de
scheepsbouwers wel meer deden. Maar dit schip had al
bijna een jaar gelegen en daarom deden zij het in
openbare verkoop. Eerst in de veiling en dan later
afgemijnd. Wie dan het hoogste bod in de veiling stond,
kreeg als het schip hoger afgemijnd werd een trekgeld,
bijvoorbeeld 25 gulden. Nu waren er ook in die tijd
mensen die vaak naar zo'n verkoping toegingen, deels uit
nieuwgierigheid, maar ook om wat te verdienen. Zo was er
toen een zekere Louis van Gelderen, een jood, daar zeg ik
niets misprijzends mee, maar toch zo een handelaartje,
makelaar en zo van alles doende. Hij was het hoogst in de
veiling en er was geen hogere bieder en zo bleef hij aan
het schip "hangen", zoals men dat uitdrukte. Hij werd zo
eigenaar van een logger en wilde dan ook gaan rederen.
Als een echte handelsman trok hij naar vrienden en
kennissen om geld te vragen om de zaak te financieren en
dat lukte. De namen van de geldschieters weet ik niet
recht meer, maar erbij waren een mijnheer Van Embden, een
zekere Van den Berg, een Van Beuningen uit Rotterdam en
ook ene Groen. Hij had nu het geld, maar moest ook een
schipper hebben. Hij ging naar een schipper toe om te
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vragen of die geen goede schipper voor hem wist en deze
zei dat hij dan zijn stuurman maar moest nemen. Zonder
dat die schipper iets van het werk van zijn stuurman te
zeggen had, konden zij namelijk niet zo goed met elkaar
overweg. Dat gebeurde wel meer, men paste dan niet zo bij
elkaar. En zo werd Leen Penning de eerste schipper van de
V.M.V. Penning was toen nog geen 20 jaar. Het ging goed,
zelfs zeer goed. Het nummer van het schip was VL I67 en
de naam
"Marie-Henriëtte", naar de vrouw van Van
Gelderen. Op één van de oude foto's ligt zij klaar voor
de kant op de hoek van de Smalle Havenstraat/Westhavenkade. Daar had Van Gelderen een oud pakhuis je gevonden,
waar ook het visgerei klaargemaakt kon worden. Het ging
zo goed dat er in het volgende jaar al een logger bij
kwam en later nog één en nog één en zelfs ook ijzeren
sloepen om te beugen. Het schuurtje werd dus al gauw te
klein. Van Gelderen liet het afbreken en bouwde er drie
prachtige winkelpanden met daar boven het kantoor. De
schuur werd verplaatst naar de "Nieuwe Haven" noordzijde
en zo was er weer ruimte voor de netten en reeps en al
het vistuig dat nodig was voor de inmiddels al aardig
gegroeide vloot. Nog klein tussen de groten, maar toch!
Niet te vergelijken met Pot, met Hoogendijk, met Van
Harwegen & den Breems, Kikkert en wie nog meer.
Zoals gezegd was Leen Penning de eerste schipper en Jan
Visser zijn stuurman, maar omdat er steeds meer schepen
bijkwamen was Jan Visser ook al gauw schipper. Andere
schippers uit het begin waren Aai van der Zwan en
P.Verheij. Toen in l899 de stoomlogger "Augusta" kwam,
was het eigenlijk al een moderne vloot. Penning werd op
die stoomlogger schipper en toen in 1902 de "Hendrika",
VL 192 en de "Therese" VL 194 kwamen [il], kreeg Penning
de "Therese", Jan Visser de "Hendrika" en Dirk van Haren
de "Augusta". Eigenlijk allemaal de "lords", de groten en
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Het pakJiuts

"Amerika"

aan de zuidzijde

van de

K.A'.Haven.

il

zij zijn dat dan ook jaren gebleven en zij waren dan ook
in mijn jonge jaren als zodanig bekend en ik wist ze
allemaal te wonen, hoewel zij van mijn vaders leeftijd
waren. Toen in 1903 de "Bertina" was gebouwd, ook weer
met schipper Penning, was in 10 jaar tijd de kleine
rederij tot een tamelijk moderne rederij uitgegroeid met
zes stoomloggers en ik dacht nog één zeillogger, namelijk
de VL 191 "Rosa". De 16? "Marie-Henriëtte" en de 201
"Jeannette" waren ook nog gebouwd, dus zes stoomloggers
en één of twee sloepen. De VL I80 met Dirk van Haren, de
192 met Jan Visser, de 194 met M.van Rijn, de I67 met
P.Verheij, de 201 met A.van der Zwan en de VL 85 met Leen
Penning. Ja, een rederij waar men rekening mee moest
houden. Mijnheer Van Gelderen trad al meer op de
voorgrond en werd later voorzitter van de redersvereniging. Er was trouwens ook een vissersvereniging. Ik denk
wel dat het toen was, dat Vlaardingen op het hoogste punt
was van zijn visserijbestaan. De handel was goed en er
verrezen dan ook veel pakhuizen aan de Nieuwe Haven, met
namen als "Amerika" van Dirk van der Heul en "Lissabon"
en "Noordzee". Er was altijd drukte aan de haven, de
kuiperijen bloeiden, de haring ging voornamelijk naar
Duitsland, maar verder overal naar toe, ook naar Amerika,
waarvoor de tonnen altijd nog extra werden verpakt. Dirk
van der Heul had toen een grote kuipersplaats, waar veel
kuipers werkten. De haring werd daar verpakt in nieuwe
vaten, met ontvelde houten hoepels en van boven een zwart
geverfde ijzeren band. Ja, dat moest er keurig uitzien
voor Amerika.
Tussen de grote
gekomen, zoals
straat, die een
Deze lag bij 't

rederijen waren ook weer enkele kleinere
Dirk van der Valk, slager op de Hooglogger had gekocht, de "Martina", VL 120.
Waaigat en schipper was Gerrit van Noort.
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De VL 8 in de Oude Haven, bovenaan de

Wm.Beukelsznstraat.
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Van IJperen en Van Heeren had de VL I63 "Vertrouwen", met
Leen van der Windt als schipper. Later uitgebreid met
prachtige ijzeren loggers, grijs geverfd; jachten waren
het. Zij lagen boven de Oosterstraat. Dan was er De
Korver, waar ik het al over had en dan Berkhout, boven de
Willem Beukelsznstraat met de VL 8 en later nog de 59,
een prachtige logger, later verkocht naar A.van der Zwan
in Scheveningen, vanwaar hij vele jaren als Scheveningen
3 heeft gevaren. De schipper was B.Korving. De VL 66 lag
boven de Bleekstraat, schipper C.Visser. Even verderop de
franse logger VL 87 en dan de logger of loggers van L.van
Beek. Daarover weet ik niet veel meer, ook de nummers
niet, maar in de Ie Wereldoorlog is er één schip van
gebleven. Zo lag de gehele havenkant van Spoorbrug tot
Havenbrug vol met schepen. Ik vergeet dan nog de logger
van Goudappel, de VL 39 en later de VL 40, schippers Jan
en Leen van der Hoeven.
Bij al die schepen kwamen dan nog de schuiten die van
alles af- en aanvoerden. De "Senior I en II" van Van
IJperen en Van Heeren; de "Koophandel" een klein
stoombootje dat altijd laadde of loste bij "Hollandia";
nog een melkboot van de Hollandia, waarvan ik de naam
niet meer weet; een motorschuit van Kranenburg die bij
IJzermans laadde; het schuitje van Boerdam; de Vlaardingsche Boot één en twee, die op Rotterdam voeren; de boot
naar Hellevoetsluis en ook één voor Den Briel, net buiten
de sluizen aan de Westhavenkade, dicht bij het station,
want zij vervoerden ook post en militairen, want
Hellevoet was toen nog Marinehaven. Die gehele haven
ademde drukte en verkeer. Dan, naar het Hoofd gaande, de
meelfabriek met zijn andere schuitjes voor granen etc.
Aan het Hoofd zelf kwam de boot voor Hoek van Holland,
voor Rotterdam, voor Oostvoorne, voor Oud-Beierland en
voor Middelharnis. Ook daar was altijd wat te zien, was
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altijd drukte, altijd karregerei. En kwam er dan
toevallig een logger, waarvan je niet wist dat hij kwam,
dan was je vanzelf als eerste erbij om aan boord te
springen voor een stukje kaak. Maar eerst moest de groet
van de schipper geklonken hebben "Welkom Ai", "Dank je
zeer", "Alles wel ?" "Ja, dankie", "Hoe sta je erbij ?",
"Zoveel last" en dan was het goed.
Kroniek 1912 - 1940.
In 1912 ging ik dus als afhoudertje naar zee, bij mijn
vader, op de VL I69. Bij het monsteren vroeg de
commissaris/waterschout of ik geen monsterboekje moest
hebben. "Nee, eerst maar eens kijken" zei mijn vader,
want het boekje
koste een kwartje. Het volgende jaar
kreeg ik er wel een. Ik heb het nog.
Dat eerste jaar ben ik nooit vergeten want we vingen
weinig en het ging slecht. De eerste reis duurde 7 weken
voor 13 last en de tweede 8 weken voor I4 last. Eerst was
ik altijd zeeziek. Op de tweede reis verloren wij een
matroos. Wij zouden gaan vissen en bij het innemen van de
zeilen, met het slingeren van het schip, viel er een
matroos overboord en voordat de boot overboord was,
verdronk hij al. Zoiets vergeet je nooit. Als je met zo'n
logger je zeilen liet zakken dan was je op dat moment
hulpeloos. Om weer op gang te komen moest je eerst weer
je zeilen hijsen en vaart maken, anders was het schip
niet te besturen, dus fout ging het, helemaal fout.
De laatste reis van dat eerste jaar, in november, lagen
wij bij stormweer aan de vleet. Een hoge zee kwam over
ons heen. Je noemde dat "een stuk water" en die nam alles
van dek mee. Ik mocht dus niet aan dek komen en dan zat
ik beneden in het logies, "vooronder" of "vrondel"
genaamd. Als enige verlichting was er een petroleumlamp.
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terwijl alles onder mijn voeten in het water heen en weer
spoelde. Angstig, dood angstig was dat. Wat dagen later
gingen we naar huis want de netten waren stuk. We had en
"een geramponeerde vleet". Bij de wal gekomen kwamen wij
uit bij Scheveningen, met een zuidwesten wind, dus
moesten wij laveren om bij de waterweg te komen. Het werd
slecht weer, dus wij hadden niet veel zicht door regen en
wind. Gelukkig kwam de sleepboot "Rozenburg" uit de
noord. Hij maakte vast en nam ons in de wind, zonder
zeilen mee. 's Avonds om 10 uur lagen we in de haven
vast.
In 1913 werd ik reepschieter, een baantje hoger dus, en
in dat jaar ging alles beter. We vingen meer en alles
liep vlotter. Als alles éénmaal tegenzat dan bleef dat
zo, maar als het meeliep, lukte ook alles. Het "hogere"
baantje van reepschieter hield in dat je dat dikke touw,
de reep, netjes in een ruim rond moest schieten, zodat
als de netten werden uitgeschoten er niets vastliep. Een
verantwoordelijk baantje, want een goede reepschieter
werd op prijs gesteld.
Na twee, drie jaar, werd je "jongste" en als je I6 of 17
was "oudste". De één deed er wat langer over dan de
ander. Zo had je al gauw het gevoel dat je boven een
ander stond. En als je dan een jaar of twee oudste
geweest was, werd je matroos, maar bij de "grote
schippers" moest je wel flink zijn om dat te worden.
In 1913 waren er veranderingen in de vloot. De schepen
van Pot die in Elsflet in Duitsland waren geweest, waren
teruggekomen en tegelijk werd besloten die grote Pottervloot in drieën te delen. Zo kwam "Mercurius" en
"Vulcaan" tot stand. Hoe die nummers verdeeld werden weet
ik niet meer [12].

Maar van de zes stoomloggers gingen er vier naar de
V.M.V. De nieuwe nummers en namen waren "Mercurius", VL
208, schipper M.Poot; "Uranus", VL 207, M.van Rijn; VL
206 "Jupiter", L.Hoogendijk; VL 205 "Saturnus", S.Jol,
een Markense schipper. De "Adriaan" de VL 112 ging naar
IJzermans. Was de V.M.V.lang de mindere geweest van de
Doggermaatschappij, dat verschil was nu verdwenen:
12 stoomloggers, ingericht voor beug- en haringvisserij,
al hebben daar de VL 205 en 206 zo ver ik weet nooit aan
deel genomen, maar de 208 met Machiel Poot is jarenlang
de hoogste of bij de hoogste geweest.
Er is in 1913 nog wat bijgekomen. Had men tot die tijd
alleen maar gevist met de "zinkvleet", dat is met de
netten beneden de reep, in dat jaar kreeg Dirk van Haren
met de "Dina" voor het eerst de Schotse vleet. Dat kwam
zo. Mijnheer Van Gelderen hield wel van experimenten. Hij
stuurde Van Haren eerst nog met de "Augusta" naar
Fleetwood in Engeland, om van daaruit te beugen en elke
week in Engeland te markten. Daar waren ook veel Engelse
beugers, waar hij kennis aan kreeg en gesprekken mee
voerde. Als zij dan vier weken daar geweest waren, dan
kwamen zij de vijfde keer naar Oostende om hun vis te
verkopen en dan één week naar huis. Andere schepen, zoals
Leen Penning met de "Therese" en later met de "Bertina",
gingen naar IJsland met de beug, voor zoutevis. Soms met
sucses, maar echt tot bloei is dat niet gekomen maar men
dacht dat met de "fietsen", de stoomloggers dus, alles
kon.
Maar als Dirk van Haren in juni ter haringvisserij ging
dan kwam hij, net als alle andere schepen, zaterdags wel
eens naar de Baai van Lerwick op de Shetland Eilanden.
Voor velen een geliefde plek om zaterdags eens naar toe
te gaan en te horen waar de visserij was, want er waren
ook honderden Engelse vissers. En zo ontmoette Van Haren
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weer zijn Engelse vrienden van 's winters. Hij zag dat
zij heel andere lichtere netten hadden, namelijk die
boven de reep dreven, met meer kurk, dus met een grotere
drijfkracht. Niet geolied, zoals de Hollandse netten,
maar aan boord getaand. Dit tanen kon niet aan boord van
zeilloggers worden gedaan, omdat men daarop niet genoeg
stoom had om het water te kunnen verhitten. Maar de
"fietsen" en de Engelsen met hun stoomdrifters konden dat
wel. Van Haren vertelde dit aan zijn patroon en mijnheer
Van Gelderen besloot zo'n heel geval aan te schaffen. In
Schotland werden meer dan honderd netten besteld en Van
Haren ging in 1913 als eerste met een Schotse vleet in
zee en besomde dat jaar 57-000 gulden, veel meer dan enig
ander schip. Het was niet zo dat nu iedereen zulke netten
ging gebruiken. Natuurlijk kreeg Leen Penning op de 85
het andere jaar ook zulke netten, maar toch ging men er
maar schoorvoetend toe over, want het was een dure zaak.
Veel meer slijtage, veel meer netten kapot, want omdat
die netten aan de oppervlakte dreven had men snel schade
als er een schip overheen ging. Dat betekende dat men een
nieuw net moest aanschaffen en dat was in tegenstelling
met de zinkvleet. De netten daarvan kon men mamelijk
vernieuwen door bijvoorbeeld 100, 150 of 80 mazen, al
naar gelang de baas het wilde of de financieën het
toelieten, van het net af te snijden en dan aan de
bovenkant 100 of meer of minder scholen er aan te zetten.
Een net was 340 mazen diep. Zo kon men dus met één net
drie of vier netten vernieuwen. Nu was in die tijd de
maaswijdte altijd hetzelfde, dus dat ging lang goed.
Behalve dat men bij schade dus nieuwe netten aan moest
schaffen, kwam men er ook al gauw achter dat je toch niet
het hele seizoen met Schotse netten kon vissen. Als het
volop zomer was, laat augustus, september, visserij aan
de Doggersbank, dan lag je achter met Schotse drijfnet-
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ten, dan waren de Hollandse zinknetten weer favoriet.
Later, veel later kwam men er achter dat dit ook aan de
temperatuur van het water lag. Het oppervlaktewater werd
door de zon te warm, waardoor de haring niet meer zo naar
boven kwam. Maar wisten wij of liever zij toen veel.
Als je niet ving was het schraal. Er was nog geen radio,
nog minder visloups of één van die moderne dingen. Als je
in augustus meestal een lange reis deed dan was dat 6
weken voor 12, l6 of 24 last. Dat was regel. Wie meer
ving was een uitzondering. Maar 1913 was een goed jaar en
tal van nieuwe loggers werden gebouwd. Bij de oude firma
de 88 en de 89, de 75 en de 76. Bij de "Mercurius" de 91
en 92 en de 78 en 79 [13]. Nieuwe schepen die groter
waren, loggers van meer dan 30 last. Een last was V
kantjes en een kantje was een vat met haring ::o uit reeVroeger, voor mijn tijd, als de vaten bi/'vojrbeeli een
week in het ruim hadden gelegen, dan pakte meo de tonoe
wel eens op, zij werden dan bijgevuld. Dat kon, omdat ie
haring kromp. Had men dit gedaan dan rekeudf "len li ton
voor een last. Een gepakte Hollandse ton moest 115 kc
haring bevatten en de kantjes gewoon uit zee wogea
meestal 90 tot 100 kg.
De stoomloggers konden meest zo'n 36 last meebrengen,
maar verschillende Hoogendijkers, zoals de 'CJara" VL 172
en de "Dina" VL 203, kwamen wel m.et 40 last of n?er
thuis. De oudere loggers waren van 20-24 last geweert, dt
157 en 158 van Pot waren al 28 last. Toen n'en bij de
V.M.V.een nieuw schip wilde laten bouwen zei mlinhejr Van
Gelderen dat het een schip van 4*^ last ir'^e'^t zijn. Dt;
maten werden opgegeven, de machinekamer FO? s • -'.at >:r'oi"er
«ïn 3ok de bunkerriiimte v:or de kolen er i'
v/e'J d;
"Cla T," VL 172 inde'-daa'^ 40 last, naar h-'; schi:? neefv
altijd bekend gestaan ^Is het schip raef -iet V'eir, t'j
logies voor de bemanning. Ze ging dat toer.
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Waren de kleine zeilloggers 22-24 meter lang, zij waren
ook wat langer geworden en vooral ook breder. De eerste
stoomlogger van de V.M.V., de VL l80 "Augusta" was ook
maar klein. Er is geen oude foto meer van. Het schip is
al vóór 1910 verlengd met ca 4 meter. Op de foto's die er
zijn, ik ben er in 26-27 en 28 zelf schipper op geweest,
lijkt en is zij ook al zo lang, 36 meter. De andere
schepen waren iets korter, meest 351 tot 36 meter lang en
6,50 tot 6,80 meter breed.
1914 zou het eerste jaar worden van de Eerste Wereldoorlog, maar dat wisten we niet toen we in mei gingen varen.
Nu op een "fiets", de VL 200 van Van Heyst, schipper Jan
Bos. Zijn vader was nog matroos bij ons, 68 jaar oud. Ja,
er was nog geen AOW, dus zo lang je kon en zo lang een
schipper je mee wilde nemen bleef je varen. Het eerste
jaar dat ik bij mijn vader voer, in 1912, hadden wij drie
van die oude gasten: oude Cees Poot, Cees van Vliet en
Piet van der Linden, resp.65, 66 en 71 jaar oud. Zij
konden toen makkelijk mijn grootvader zijn en in de
herfst, als je niet viste, kon je hun verhalen horen over
alles wat zij hadden meegemaakt. Maar als zij over de
vrouwen gingen praten en ze zagen dat je zat mee te
luisteren, dan werd je naar boven gestuurd, moest je hun
wanten gaan halen of iets dergelijks. Maar je moest een
poosje wegblijven. Ook oude Jan Bos was zo iemand. Ja,
het was toch beter op een stoomlogger. Je kon varen
zonder zeilen, je kon recht in de wind op. Dat is nu wel
zo gewoon, maar als je dat voor het eerst meemaakt is het
fijn, veel beter. En als je nu niet moest verstomen dan
lag je heerlijk met de kop op de wind, een heel langzaam
draaiende machine en het bezaanzeiltje aan de achtermast,
het roer vast en dan lag het schip prachtig. Dan kon je
ook in de luwte van de brug zitten. Achter die brug had
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je een luik boven het ketelruim. Dat stond altijd open en
de warme lucht van de ketel kwam daar naar boven waar je
dan je natte goed kon drogen. Als je nat oliegoed had
hing je het op aan een stok en een uurtje later was het
droog. Een groot verschil met een zeillogger. Alles was
een klasse beter.
Die eerste reis was ook al beter. Na nog geen drie weken,
17 dagen, waren wij al terug met 22 last. Wel niet veel,
maar toch beter dan 7 of 8 weken. Ik had wel al zere
handen, want het werk moest toch gedaan worden. Wij
vingen in één nacht 200 kantjes en we zaten te kaken tot
de volgende nacht drie uur en toen gingen we weer halen,
zonder rust. Maar soms had je na een flinke vangst weer
dagen weinig te doen.
Op zondag 2 augustus 1914 kwamen wij binnen en toen was
de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Ja, wat nou ? Dit had
niemand meegemaakt. Nederland was nog wel niet in oorlog,
maar dat kon toch elke dag komen. "Mobilisatie", en wij
lagen vier weken binnen, te wachten op wat het worden zou
en tal van jonge matrozen moesten naar dienst. Lieverlede
kwamen de andere schepen ook naar huis, de schippers
hadden via via, want er was nog geen radio, van de oorlog
gehoord. De Duitse schepen waren allemaal naar huis
gegaan, de bemanningen ervan hadden geschreeuwd dat het
"krieg" was. De meeste schepen hadden maar weinig lading
of nog geen halve. Enkele schepen waren in zee gebleven,
•ook mijn broer met de VL 202. Zij zagen wel schepen naar
huis gaan, maar gingen toch maar vissen en vangen en zo
kwamen ze na drie weken binnen met 22 last, besomde 6.000
gulden en hadden op zee niets van de oorlog gemerkt. En
ja, toen wilde toch eigenlijk iedereen wel weer naar zee.
Mijn vader kwam met de VL 7 nog een week later binnen,
maar toen waren wij al weer in zee. Wij kwamen met 29
last binnen en besomden 9-000 gulden. Ja, want als er
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De VL 40 "Maria Christina"
werd op 20 mei 2923 te
Leiderdorp te water gelaten.
Op 27 oktober 2924 liep het
schip
op een mijn en verging met man en muis.
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iets schaars is, dat is met alles maar met haring wel in
't bijzonder, dan stijgt de prijs en dit was het begin
van het meer verdienen in de eerste oorlog. Toen dat
duidelijk was ging natuurlijk alles wat maar varen kon
naar zee: er was wat te verdienen, maar in november
kwamen de eerste ongelukken. De nieuwe VL 40 van
Goudappel, schipper J.van der Hoeven, liep op een mijn en
vloog in de lucht, zoals ooggetuigen hebben gemeld.
Niemand werd gered. Ook van Maassluis en van Katwijk
verongelukte een logger, maar daarvan werden de mensen
nog gered. Dit alles deed toch wel even schrikken.
Wij waren ook op zee, met de 200. Laat in October,
misschien al november. De vleet was in, het was nog
donker. Terwijl ik mijn oliegoed sta uit te trekken
drijft er een lijk vlak langs het schip heen. Het had een
zwemvest om en de handen gingen met de golven op en neer.
Ik vond het vreselijk. Even later nog een tweede. Later
hoorden we dat drie Engelse kruisers in de grond waren
geboord en dat anderen wel honderden lijken hadden zien
drijven. Ja, toen ging je beseffen dat oorlog geen pretje
was.
Na een poosje gingen ook wij naar huis en zo eindigde de
teelt 1914- Er was wat meer verdient als anders, maar ik
weet niet meer wat. Tussen de reizen kon je overigens
voorschot krijgen, want de vrouwen zaten dan meestal krap
bij kas, en wat er van je loon overbleef werd afgerekend
bij "beouwen teelt". Dat afrekenen gebeurde vaak in een
café of koffiezaak en dan gaf de schipper een rondje en
sommigen anderen ook. Ik had dit nog nooit meegemaakt en
ik kreeg ook maar glaasjes wijn toegeschoven, 's Avonds
om 8 uur bracht een matroos mij "dronken" thuis, 14 jaar
oud. Vader boos, moeder bedroefd. Ik heb dat altijd
onthouden en er later altijd voor opgepast. Waarschijnlijk hadden we dat jaar wat meer verdient dan gewoonlijk
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en was men daarom zo vrijgevig geweest. Ook de reders
hadden in 1914 goed verdient, nieuwe schepen werden
besteld want de oorlog was buiten de deur gebleven en de
zeelui, wel die gingen toch maar weer naar zee. Het was
gevaarlijk en het werd al gevaarlijker. Mijnen werden
gestrooid, zo wel door de Duitsers als door de Engelsen.
De verlichting aan
boord was toen nog niet zo modern,
dus als het donker was kon je niet zo ver vooruitzien. De
VL 132 van Van Abshoven, schipper C.Noordijk, had bij het
halen van zijn netten een mijn erin. Ja, afsnijden was
het beste, de schipper en de stuurman gingen naar voorop
en toen sprong de mijn. Beiden waren dood. De logger kwam
binnen.
Over het jaar 1915 weet ik niet veel meer. We gingen in
mei weer varen. Mijnen waren er en dat wist je en je keek
ook wel scherp uit, maar alles went, gevaar ook en je
tilde er niet meer zo zwaar aan. Het is gebeurd op een
schip. Het lag met gestopte machine te drijven toen men
plotseling, dichtbij, onder de lij een mijn zag. Eén van
de gasten nam een haakstok, die lagen altijd gereed, en
duwde, geholpen door een ander de mijn zachtjes weg, net
zo lang tot dat hij voor de steven langs was en zij er
vrij van waren. Je noemde de mijnen ook wel eens
"bloembollen", omdat er een punt bovenop zat, maar
sommigen hadden die punten ook aan de zijkanten zitten.
Als je met een varend schip met kracht de mijn raakte dan
sprong hij. Maar soms werd hij ook met het boegwater
weggegooid. Raakte je echter die punt, dat was het
slaghoedje, dan sprong de mijn zeker. Daardoor kreeg je
ook van die verhalen van raak en niet raak, gevaarlijk en
niet gevaarlijk, maar er zijn heel wat mensen door
verdronken.
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In 1916 ging ik in de winter al met de beug naar zee, op
de VL 106. Alles was duurder geworden, dus we maakten
mooie reizen. In de zomer weer op de haringvisserij, wat
ook goed ging, alleen werden toen wel schepen opgebracht
naar Engeland, want daar begon men door te krijgen dat
80^ van alle haring naar Duitsland ging. Duitsland wilde
met de onderzeeërs Engeland honger laten lijden, door
alles te torpederen, terwijl Engeland met zijn vloot alle
waterwegen afsloot, zodat de Duitsers niets konden
bekomen. En wij ? Wij wilden alleen maar vissen.
Duitsland was altijd al een goede klant en was dat ook in
1916.
Soms nam een Engelse torpedo jager een rits loggers mee.
Wij zelf hebben maar 8 dagen opgebracht gelegen, maar
sommigen lagen wel 8 weken vast. Die konden dus niet
vissen, terwijl een ander zijn gang ging. Daardoor liepen
in dat jaar de be sommingen erg uitéén. Het was ook het
beruchte jaar waar die verhaaltjes van gingen van "Daat,
hou je maar arm", maar ook dat men de sigaar aanstak met
een briefje van tien gulden. Maar zoals meestal, werd ook
dit schromelijk overdreven. Ik zal geen namen noemen,
maar de hoogste stoomlogger besomde I8O.OOO gulden,
terwijl 35 a 4O.OOO gulden normaal was. De hoogste
zeillogger haalde II7.OOO gulden, terwijl wij in 1912
13.000 gulden en in I913 I8.OOO gulden hadden. Maar door
het opbrengen waren er grote verschillen. Wijzelf
besomden 8O.OOO gulden, wat natuurlijk wel mooi was, maar
lang niet zoveel als anderen. Mijn vader voer met de
nieuwe motorlogger maar 10 weken en besomde 6O.OOO
gulden.
Zo was 1916. Voor reders én vissers een mooi jaar, waarin
ook overal nieuwe schepen werden gebouwd. Ook schepen van
een ander type: drifters. Schepen die eigenlijk bedoeld
waren om haring vers aan te brengen, maar die eigenlijk
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nooit goed tot ontwikkeling zijn gekomen. De reders
dachten dat alles zo zou blijven gaan, maar er kwam
spoedig een eind aan. Twee drifters kwamen bij Hoogendijk, de 115 en de 142, twee bij de oude firma Pot, de 46
en de 47 en twee bij Van Raalt, de VL 150 en de Maassluis
110 en de VL 34 en 100 bij Warneke. Die schepen hadden
een verhoogd achterdek, zodat de logiezen achter waren.
Hoewel sommige ervan voortreffelijke zeeschepen waren,
konden ze later toch niet zo meedoen en moesten verlengd
worden. Zoals gezegd waren ze gebouwd om in de herfst de
haring vers aan te voeren, maar toen de oorlog over was
en ze weer een gezouten lading aan moesten brengen, kwam
al gauw uit dat ze te diep lagen om met dezelfde lading
als de fietsen aanbrachten, binnen te komen. Vandaar dat
ze verlengd moesten worden. Ook in de winter van 1916
gingen velen weer naar zee met de beug, hoewel de kolen
toen schaars werden.
In februari 1917 kondigde Duitsland de verscherpte
duikbootoorlog aan en de schepen lagen een maand stil,
maar daarna gingen we toch weer naar zee. Een voorval uit
die tijd wil ik u vertellen. Het was pasen 1917. We waren
met heel wat andere beugers 's zondagsmorgens al
binnengekomen in IJmuiden en veel bemanningsleden gingen
met de trein naar huis. Op tweede paasdag was er toch
geen afslag, dus gingen wij maandagavond weer naar
IJmuiden om 's nachts te kunnen gaan lossen en verkopen.
Maar Dirk van Haren van de "Dina", zei tegen zijn mensen
dat zij pas dinsdagmorgen met de eerste trein naar
IJmuiden zouden gaan. Zijn baas, mijnheer Van Gelderen,
was kwaad, want dan zou zijn vis pas laat worden
verkocht. Maar wat gebeurt er: toen zijn vis verkocht zou
worden was er een Engelsman en ook een Duitser in de
markthal. Dat gebeurde wel meer. Om te voorkomen dat de
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vis naar Duitsland zou gaan bood de Engelsman tegen de
Duitser op, zodat de prijs hoog werd: 9.000 gulden. Een
prachtreis dus. De Engelsman liet de vis in een Engelse
trawler laden, het schip voer buiten de pieren... en
gooide daar alles overboord!
Wij zijn in dat jaar nog een tijdje blijven varen, maar
toen de VL 199 en de 195 van Hoogendijk door de Duitsers
tot zinken waren gebracht, was het voor de stoomloggers
prakties afgelopen. Daarbij kwam dat de kolen op waren.
Van de V.M.V. werden nog een paar reizen gedaan met het
restant kolen uit de schepen en toen was dat ook fini.
Alleen de zeilloggers konden nog vissen. Stilligen en
wachten was ook niet alles, dus werden zeilloggers
uitgerust om met de beug op zoutevis te gaan vissen en
sommigen maakten daar nog mooie reizen van ook. De V.M.V.
had nog één logger [14] en die ging ter trawlvisserij.
Maar dat was nog veel gevaarlijker en bovendien was dat
geen echte Vlaardingse visserij. Beugen ja, maar trawlen,
nee, dat was eigenlijk niks.
1917 was dus bij lange na niet zo'n jaar geweest als
I9IÓ. Je kon eigenlijk niet eens spreken van een teelt,
alleen sommige reizen waren goed. De VL 209 van Van Dam
had een mooie reis gemaakt door 50 tonnen vis binnen te
brengen. De logger moest nog een keer weg en ik kon mee
als "omtoor". Als "omtoor" was je van alles, maar je
eigenlijke werk was om de gevangen vis, kabeljauw dus, de
kop af te snijden "afzetten" heette dat. Waarschijnlijk
komt daar de benaming "omtoor" vandaan. Dat was trouwens
nog wel een kunstig werk, want je moest goed weten waar
je kon snijden, want anders kwam je er met een mes nooit
doorheen. Je moest van die koppen ook de kelen en lippen
en ook nog de "kibbelen", de wangen, er uit snijden. Er
werd niets weggegooid. Verder moest je ook nog de matroos
bijhouden die de vis platsneed. Ik ging dus mee en ik kon
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mijn werk, maar wij vingen heel weinig en na vier weken
kwamen wij binnen en had ik 25 gulden verdiend. Met
besloot uiteindelijk tot iets anders: Vrachtvaren, meest
met oude loggers. Die loggers werden verbouwd, alle
schotten eruit en één groot ruim. Zo werden ineens van
vissers, vrachtvaarders gemaakt, wat toch een geheel
ander 'beroep is, met 6 man aan boord in plaats van 14.
Op zee was er ook veel veranderd. De Engelsman had aan de
westkust een groot gebied tot verboden zone verklaart en
Duitsland aan de oostzijde. Zowel aan de ene als aan de
andere zijde was een mijnen-vrije geul, afgebakend met
lichtschepen en lichtboeien, langs de kust van Holland
tot de Haaks, dan Terschelling, dan Doggersbank-zuid en
aan de noordkant van Doggersbank het lichtschip "Doggersbank -Noord", in totaal ca 200 mijlen. Maar die zone was
niet gevrijwaard van drijvende mijnen.
In 1918 deden de loggers die met de trawl visten mooie
reizen, maar zoals dat meestal gaat zat de meeste vis in
verboden gebied. Dat was verleidelijk, maar ook onwetend
kwam men in dat verboden gebied en daar kónden mijnen
liggen, al lagen die niet overal, zodat toch wel mooie
reizen gemaakt konden worden. Toch heeft dat alles veel
mensenlevens gekost, van Vlaardingen, maar meer nog van
Scheveningen, Katwijk en IJmuiden, want ook IJmuiden had
in die jaren prachtige loggers die met de trawl voeren.
De oude firma Pot liet de prachtige ijzeren logger VL 54
trawlen, naar ik meen onder de Scheveningse schipper
C.Roeleveld. Ook dit schip verging [15]• Aan boord waren
ook twee oude Vlaardingse schippers C.van de Boogert van
de VL 138 en C.Hoogeboom van de VL 157. Dat was een harde
klap. Het ging lang goed, maar opeens kwam een schip niet
meer terug. Er zijn zeelui en vissers geweest die de hele
oorlog niet gevaren hebben, maar de meeste gingen, soms
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aarzelend, toch naar zee.Maar nu eerst wat over de
vrachtloggers.In de herfst van 1917, toen men van
Vlaardingen eigenlijk niet meer viste, kwam men op het
idee loggers om te bouwen tot vrachtloggers. Wie er het
eerste mee begon weet ik niet meer, maar mijnheer Van
Belkom, toen havenmeester, had een koftjalk, een ouderwets scheepje, nog met zwaarden en dat voer vracht. Er
kwam een omgebouwde logger bij, want het ging goed en zo
kwam van het één het ander. Van Van der Valk kwamen er
twee en ook van De Korver. Schippers gingen van de ene
rederij naar een andere om maar te kunnen varen. Het zal
toch wel een duur zaakje geweest zijn, want alles moest
eruit, ook de stoomketel, het spil, alles. Het waren
meestal oude loggers en maar een enkele nieuwe ijzeren
logger.
Zo gingen wij op 17 januari 19l8 met een vrachtlogger van
93 registerton naar zee. Ik vergeet dat nooit. Als je nu
die tonnage ziet en de uitrusting dan vraag je je af hoe
we het hebben geklaard. We hadden onderin 50 of 60 ton
dakpannen en bossen houten hoepen er bovenop, bestemd
voor Stavanger in Noorwegen. Toen het ruim vol was moest
dat eerst vakkundig worden dicht gemaakt. Toen de boot
bovenop het luik en daarna het hele dek rondom de boot
volgestouwd met bossen hoepen. Hoe is het mogelijk. Hoe
kon je nu zo je boot uitzetten als het nodig was ? Zeker,
je had een boom en een handlier, maar dat had op zee
nooit gekund. Zo moesten we midden in de winter de Noorse
kust opzoeken. Geen echolood, geen radiopeiling, enkel en
alleen op het kompas en een handlog. Ik denk dat ze er
nu, op die manier, ook nog weinig van terecht zouden
brengen. Met veel regen en slecht weer zijn we er met
meer geluk dan wijsheid en dankzij Gods bewaring, toch
gekomen. Thuis had men gedacht dat we er in een week of 8
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dagen zouden zijn, maar het duurde drie \/eken eer het
bericht van aankomst Vlaardingen bereikte. "Over tijd"
heette dat toen. Men maakte zich ongerust. V/ij v/aren door
storm en later door windstilte veel te noordelijk
uitgekomen. Geen zon om de breedte te bepalen. Waren de
mensen dan onbekwaam ? Nee, zeker niet. M-iar zij v/aren
gewend dat al mijlen ver buiten de Waterweg de loodsboot
lag. Nu noesten zij, voordat er een burgerloods aan boord
kwam, eerst in een fjord zien te komen. Er was geen
kaartenkamer om eens flink je kaart uit te kannen lei^gen,
maar een bekrompen hokje met een tafeltje aan de mast,
waar He ''•aart niet eens op kon. Na een wee'' !''oestei wij
v,j,-3>^ f^-t-v.priburg in Zweden. Vijf dagen war^r v aa" het
la.v°r-<^n ..n- bezuiden de Noor^zeekust te kome'i. '>-*-*='eds maar
jui'^'»"'-; iVe of zuidwest en winden, maar <-r-"r> k .^eune- we
einr''»"'-i i'' bij "Man-'holm", de noordpunt van ''^•ip'^ark'^n en
\r?.è '='-!"^*elijk de tegenspoed voorbij. Me+- ^r me wind
7e-ilcicri T,^ toen naar Gothenburg, waar we ij"?--- mc^^ter
lade'^' mpi- bestemming Rctterriam. In drie dare'; '^<>ilde'' wij
•"-an '"^o 11--"-.burg naar Potterd n^ over en door -il^e zeeën er
alle ej]"nde was weer vergeten en weg ging je n^aar ^*eer.
Het werd voorjaar, langer dag en mooi we»^^, dus alles
ging beter, maar ook deze vaart heeft menig visser- of
zeem?" h^t leven gekost. Eerst over tijd, d m vachtf^n of
or «ome r.^2 bericht kwam en d'm vermist. Dat h-^eft vcoral
ioiX iTf>u-(u.iij,erkt: "Op zee gebleven".
TV ,.Hi ..^ ,5ok nog b-!j ver^-elen dat toen ir c;-: de "loot
ni c^f mo,^r- voer en dus niet alleen de vis'^'er'- 'Tiaa^' ook
^pj ,:i.i kuipers etr.'^ondp>r v/erk kwamen, n.e > i->"-loo'' het
Ornr. i^n-'-k aan te l'-cf^en. "'i'ssen de Hcflaan. d-- «-'oge"" aan,
HP Jul i anqsin^el en d'.* S<•'^iedamsedi ik. He-^ •ller^-ers'^
we^''^ v/.-'- 'l.it daar z?nd naar toe gereden moee"- v"-irden. ^ax
<TP>>f.„vr:,> niet karretjes, handwagens, vana-f ac N'euwe
H?-<rf>»! wa-ir het uit schepen werd gelost. Pie schepen
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lagen boven "De Tunnel". Het zand werd met de wagentjes
de tunnnel en de Binnensingel afgereden, zo naar het land
achter de Hogelaan. Wie vlug liep kon binnen het half uur
heen en terug zijn, maar niet iedereen kon dat. Men kreeg
10 cent voor een vrachtje, dus om 2 gulden te verdienen
moest men wel 20 vrachtjes doen. Men ging dan soms toch
maar liever naar zee, omdat men wat moest, maar er zijn
er heel wat gebleven. Ik wil er vier noemen. Joh.Broek
met vrachtlogger "Wibo", een prachtige ijzeren logger.
Zijn jongste broer Gerrit voer er ook bij. Het waren
zoons van K.Broek, schipper van Hoogendijk. M.van Rijn,
schipper van Van Gelderen, maar met een vrachtlogger van
een heel andere maatschappij. Zijn zoon Wim en P.van der
Zwan, zoon van A.van der Zwan, voeren er ook bij. Twee
kameraden van me. Maar ook Pleun Put, een Middelharnisse
schipper, met een Scheveningse logger en een Vlaardingse
bemanning. Ook daar weer een kameraad van mij. Krijn
Broek, broer van de voorgenoemden.
En Jan van Meer, met de VL 202 [l6]. Toen dat gebeurde
waren wij ook in zee, met de VL SI- Dagenlang waren beide
schepen bij elkaar geweest en hij had meer gevangen dan
wij, was ook wat eerder uitgevaren. Op een morgen komt
hij praaien en zegt dat hij naar huis gaat met 21 last.
Wij jaloers. Wij bleven nog een poosje vissen, vingen
weinig en op het laatst verloren wij de vleet, door
mijnen. Na een paar dagen trokken wij naar huis. Somber
gestemd, want niets is zo erg als het verlies van je
netten, wat soms nog een stommiteit was ook.
Bij binnenkomst bleek dat de VL 202 nog steeds niet
binnen was en omdat wij bericht meebrachten dat wij hem
gezien hadden, besefte men dat het hopeloos was. Vermist
gebleven, weg, met de gehele bemanning, allemaal bekende
mensen.
Jaren later, na de oorlog, toen de journalen van de
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Duitse onderzeeërs gecontroleerd werden, bleek dat menig
vissers- of vrachtschip door de Duitsers in de grond is
geboord en kregen de nabestaanden smartegeld. Ja, er was
veel verdriet.
In Noorwegen kwam de reddingboot van een Hollands
vrachtschip aandrijven met één man, een lijk. Het was de
Vlaardingse stuurman T.van der Zwan, al lang dood. En als
ik dan denk aan die "reddingssloep", die boot ingebouwd
in de bossen hoepen, dan vraag ik me nu af hoe het
mogelijk was dat dit mocht. Bij die zeilen, met het
manoevreren, enkel met mankracht. Bij donker alleen met
een oetroleumlamp, dus practisch geen verlichtins. Is het
wonder dat velen verdronken?
En aan d»; wal ? In de 2e Wereldoorlog kankerde de gehele
bevolkxn? op de Duitsers, die alles wegnamen, stalen!
Maar xri de eerste oorlog verkochten wi.i alles aan
Duitsland, maar beide keren bleef er niets ovei- voor de
bevolking zelf.
SpeenMcff schresf een gedicht dat erg populair was in die
tijd:
"Erg.'.f dan de
erger dan de
laars.
Duizenden vran
duizenilen van

minste boeven, dan de lafste moordenaars,
gruwelijkste pooiers zijn de kettinghandearme mensen namen zij het eten af,
arme kindren gingen daardoor in het graf".

Zo was Jiet ook, toen. In de rij voor aardappelen, in de
rij voor vlees, voor van alies en nog wat. Maar ik voer
en had .»r geen last van.
In november kwamen w.j binnen van de laatste vrachllogfferreis. Kr was angst, angs" voor revolutie, oproer nier
en Jaar. Mr'^ar de oorlog wa.s over of bijna over. De Keizer
p-evlucht. de Tsaar vermoord, ja alles was toch wel
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veranderd. Maar op 3 december I918 gingen wij toch maar
weer met de beug naar zee. Gevaarlijk ? Och ja, we wisten
niet anders als gevaarlijk. Mijnen waren er nog en verankerde mijnen ook, dat zou later blijken.
Negentien-negentien. Met de beug in zee mooie reizen. Er
was veel vis in zee en met de beug had je minder last van
verankerde mijnen, dan met trawlen. Want met de trawl
sleepte je het net met stalen kabels over de grond en
kwam je dan met de borden van dat net achter zo'n
mijnenkabel, dan trok je dat mee en als je met het
ophalen het net niet kapte, dan had je kans dat de mijn
ontplofte. Maar als je kapte dan was je je vistuig kwijt,
dus probeerde men ook wel met een haak die kabel los te
werken. Dat lukte wel eens, maar ook weleens niet. Dat
bleek in die winter dan ook met de "Java", de VL I64 van
Schippers. Die trawlde met een Scheveningse schipper,

L.Bruin [l?].
De oorlog was wel over, maar de gevaren waren nog niet
geweken. Maar iedereen wilde toen weer vissen. Ook de
loggers die vracht hadden gevaren moesten weer terug
omgebouwd worden, maar er waren veel oude loggers bij die
dat niet meer waard waren en dus gesloopt werden. De
vloot was dus wel kleiner geworden, door verongelukken en
door sloop. Het werd ook anders op de vloot. Veel jonge
mensen hadden vier jaar dienst gedaan. De "revolutie" van
Troelstra was dan wel niet doorgegaan, maar de gedachte
erachter was toch wel doorgedrongen. De ongevallenwet
kwam er door, er moest aan boord meer verlichting komen
en een ieder moest toch tenminste één zwemvest hebben.
Plaats van bewaring ? In je kooi, langs het schot, om je
kooigoed voor nat worden te beschermen. Achteraf zeg je:
"Hoe is het mogelijk".
Ook aan de wal waren tegenvallers. De "Oorlogswinstbelas-

ting" kwam, voor iedereen ja. Als normjaar werd 1913
genomen. Had men in 1913 zegge 800-1000 gulden verdiend
en laten we zeggen in ' l6 twee of drieduizend, dan werd
het verschilzwaarder belast. De schipper die ik hiervoor
heb genoemd en die in '13 zo'n mooi jaar gemaakt had,
betaalde veel minder oorlogswinstbelasting als zijn
maats. Ja, daar is toen heel wat over gekwebbeld. Men was
kwaad. Dat geld hebben we tussen de mijnen vandaan
gehaald, met gevaar voor eigen leven. Dat zat niet zo
lekker.
Maar 1919 was een goed jaar. 's Winters met de beug
hadden wij 75.000 gulden besomd en 's zomers 100.000
gulden. Er waren er die nog meer besomden. Er was
trouwens nog iets veranderd. De vissers die soldaat waren
geweest }adden ondervonden wat een "douche" was. Daar had
je vroeger nooit van gehoord: "nakend" je eigen wassen
dat deden alleen de stoker en de machinist. Op een
zaterdagmiddag met mooi weer kwam een schipper boven en
ziet daar een matroos zich naakt staan wassen. "Foei",
zegt de chipper, "Je lijkt wel een ..." "Nee, schipper",
zei de jonge man, "Niet wie dit doet is dat, maar wie er
naar kijkt". Men ging trouwens toen nog maar schoorvoetend naar het nieuwe badhuis van Patrimonium in de 2e Van
Leijden Gaelstraat, maar al gauw vond iedereen dat toch
beter dan het zich wassen "in de teil".
In 1920 was de visserij al wat minder, maar veel weet ik
daar niet van want ik stond in dienst, bij de Marine

[181.
In 1921 was alles nog veel minder. Sommige schepen werden
al opselegd of voeren maar een gedeelte van het jaar. Het
garantieloon deed toen zijn intrede, 20 gulden per week,
maar de meesten kwamen er niet aan toe en het is dan ook
nooit meer geweest. Bijna alle kleine rederijtjes die in
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de oorlog opgekomen waren verdwenen weer. En de zeilloggers konden eigenlijk ook niet meer mee.
Van 1922 weet ik ook weinig van de visserij, want ik voer
toen op "Dubke" van Van Nieveld Goudriaan naar Amerika.
In '23 werd ik stuurman op een zeillogger. Wat een afgang
als je het andere gezien hebt! Bij de marine alles even
schoon. Douchen elke week, "Mandiën" heette dat en op de
vrachtboot wel niet zó schoon, maar toch hemel en aarde
verschil met een zeillogger.
Stuurman op de VL 43, onder schipper Dirk Penning, werd
ik in 1924. Het was in het algemeen een goed jaar voor de
visserij, zodat er weer 4 nieuwe stoomloggers werden
gebouwd. Twee van de V.M.V., de 2l6 en de 217 en Van
Hoogendijk de VL 190. IJzermans liet de VL 39 bouwen. Het
zouden de laatste schepen zijn van dit type. Een oud
schipper zei toen al tegen mij dat het wel grotere
schepen waren, maar helemaal geen vernieuwing van
vistuig, "alles hetzelfde" en dat zinde hem niet. De
stoomloggers hadden I50 netten aan boord tegen de
zeilloggers 100, wat de vangstcapaciteit had vergroot,
maar dat bleef bij deze nieuwe schepen precies hetzelfde.
In 1925 werd ik schipper bij de V.M.V. en dat was wat
anders dan bij die kleine "kantoortjes". Daar kwam ik bij
de favorieten, ik zeg wel eens 'de groten der aarde' .
Leen Penning, als schipper van het eerste uur. Dirk van
Haren de "lord" van de maatschappij. Jaren later zei hij
eens tegen de directeur "De stoel waar jij op zit, heb ik
verdiend". Dan Machiel Poot, altijd de hoogste of bijna
de hoogste. En het was toen nog wel zo dat die schippers
de beste bemanningen hadden en daar kwam ik als
buitenbeentje bij. Er waren andere stuurlui die kwaad

^
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waren dat ik daar schipper werd. De maatschappij had maar
liefst 15 schepen varen. Schipper tussen de groten dus.
Maar de groten kregen de Schotse netten en de kleineren
moesten maar met de ouderwetse Hollandse netten naar zee
en konden dus nooit tegen hen op. Wij besomden 40-000
gulden en Leen Penning 8O.OOO. Je geluk begon al met de
netten of de vleet die je aan boord kreeg.
Machiel Poot, hij werd hiervoor al genoemd, was schipper
op de 208 "Frida". Hij was een zoon van C.Poot en woonde
in de Ridderstraat. Hij had nog drie broers: Dirk,
schipper van IJzermans op de VL 80, 50 en 39. A.Poot,
schipper van Hoogendijk, jarenlang de hoogste en in mijn
ogen ook de knapste en "lukkigste" geweest. En dan
C.Poot, de jongste zoon, schipper bij de V.M.V.in 1915«
Toen ik schipper werd zei Penning tegen mij "Denk erom,
haring vangen hoor. De Maatschappij geen schande aandoen". En Chiel Poot: "Denk erom, vissen hoor en
proberen. Er is nergens zo veel door verlet, als met niet
proberen".
En Dirk van Haren werd een vriend van mij. Hij was streng
katholiek, maar wij konden heel goed met elkaar overweg.
Een jaar of 10 later lag diezelfde Dirk van Haren met
zijn "Dina" met jaloerse blikken op een zaterdag bij ons
te kijken: wij twee reizen tegen hij één. Maar toen was
ik de favoriet, toen hadden wij die prachtige Japanse
netten en was ik al een grote schipper geworden. Dat zeg
ik niet uit welbehagen, o nee, duizend factoren speelden
daarin mee. Maar toch is het wel gebeurd dat het bij
grote schippers, die jaren lang de hoogste waren, op het
laatst niet meer wilde. Zij hadden hun eigen bekwaamheid,
maar het ging toch niet meer zoals vroeger. Later
gebeurde dat ook bij mij.
Schipper

zijn van een grote maatschappij betekende een
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hoop collega's hebben. Echte vrienden waren dat niet want
er was eigenlijk altijd naijver onder elkander. Het ging
er niet om hoevéél je be somde, maar wat be somde je
tegenover een ander, dat was de maatstaf. Een latere
patroon zei eens tegen mij "al was je mijn eigen broer,
als het niet gaat, ga je er af".
In 1926, Piet Verheij was toen al opgehouden met varen en
op de schuur, bestond de vloot uit de volgende schepen en
schippers: de VL 85, A.Visser, zoon van Jan Visser; 192
D.de Hond, in 1919 van Van der Heul gekomen; 194 W.van
Zelm, in 1924 schipper geworden; 201 Jac.van Minnen, voer
daarvoor op de "Augusta" VL I8O; 203 Dirk van Haren; 204
A.van der Zwan; 205 L.Penning, alle drie van de oudere
garde; 206 Jac.Roodenburg, was jaren stuurman bij A.van
der Zwan; 207 H.Woensdrecht, een 10 jaar oudere kameraad
van mij; 208 Machiel Poot; 216 P. van der Zwan, later
vele jaren schuurbaas; 217 A.Assenberg, was maar heel
kort schipper; I67 W.van Santen, een oude schipper en op
de VL 180, de "Augusta", ondergetekende. Dan was er nog
de "Rosa" de zeillogger VL 1915 maar die voer niet meer.
Dat waren dus mijn collega's.
Maar met de één beter bevriend als met de ander. Ik wil
er twee noemen A.Visser en C.Poot, beiden 9 jaar ouder
dan ik en al meer dan 10 jaar schipper. Van Aai Visser
heb ik altijd veel steun gehad. Hij was mijn maat, maar
ook mijn partij in de goede sfeer. Naijverig op elkander,
om boven eikaars besommingen uit te komen. Met C.Poot was
dat ook zo, maar toch iets anders. Toen ik als 14 jarige
bij Jan Bos reepschieter was, was hij de stuurman,
eigenlijk mijn idool. Ruw maar eerlijk en nergens bang
voor. Dus toen ik daar een jaar of 10 later schipper
werd, was hij allang schipper en dat jochie van vroeger
werd nu zijn collega. Dat gaf later wel eens wat
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wrijvingen, maar tot het laatst toe zijn we kameraads
geweest. Hij heeft mij veel geleerd, want ook hij moest
dikwijls in de schaduw van zijn grote broer Giel leven.
Herrie met zijn broer omdat hij wachten moest op zijn
vleet, maar Giel gelijk weer naar zee kon. Kleine dingen
voor een buitenstaander, maar grote dingen als het je
aangaat. Toen ik zelf met de beug moest gaan varen, een
paar jaar later, gaf hij me al de kennis die hij daarover
had over. Het zijn mijn collega's, maar ook vrienden
geweest, tot '55 of '56 toe, toen zij beiden 65 jaar
waren of werden en ophielden met varen. A.Visser nokte
af, maar C.Poot wilde nog één jaar, maar werd in het
laatst van dat jaar ziek binnen gebracht en moest zo
eindigen. Geen van die schippers is eigenlijk oud
geworden of je moet 70 jaar wel oud vinden. M.Poot 57-58
jaar, L.Penning 60-61, W.van Zanten 74 jaar. Dirk van
Haren ongeveer 80 en C.Poot zo'n 70 jaar. A.Visser kreeg
in het laatste jaar dat hij werkte nog een aanrijding en
is eigenlijk nooit meer goed geweest.
In 1926 voeren we niet allemaal tegelijk uit, maar een
paar weken na elkaar en die gebeugd hadden nog wat later.
Als men met de beug voer, kreeg men pakweg maart of vroeg
in april, netjes mee, fijne beugnetjes, om haring te
vangen als aas voor de beug. Ving je dan veel meer haring
dan je nodig had, dan kaakte je die haring en zoutte ze
lichter als je 's zomers gewend was. Je ging altijd na 4
of 6 schoten naar huis en die haringen waren dan de
"kolmaatjes".
Had je het eerste reisje maar een paar
kantjes of niets, van lieverlede werd dat toch meer en
kreeg je er een goede prijs voor, wat soms de winter weer
goed maakte. En als het inderdaad goed ging, dan lieten
zij je soms tot eind juni/juli met de netjes varen, om
daarna pas over te gaan op de echte haringvisserij. Er
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zijn mensen die tegen je zeggen dat ze precies weten
hoeveel haring je in een bepaald jaar ving. Dat kan, zeg
ik dan, maar dat weet je niet als ik geheugd had, want
die haring telde niet mee. De statistieken kloppen dan
niet, want als ik voor de eerste echte haringreis binnen
was met zoveel kantjes, dan waren de andere schepen al in
mei begonnen te vissen.
Zo gingen wij dus in '26 naar zee. De oorlog lag al weer
lang achter ons. Wij hadden het allemaal overleefd, maar
kijk, op 10 October 1926 gebeurde het dat de VL 46, toch
een goed schip, ten onder ging, terwijl ook de VL 213,
een ijzeren logger uit I916 verging. Ik was twee jaar
ervoor stuurman bij die schipper geweest, een goede
zeeman. Mijn broer van 20 jaar voer nu bij hem. Hij kon
goed zwemmen, maar verdronk. Het waarom ? Niemand had er
erg in gehad dat er veel water in het voorschip stond,
waardoor de kop al zwaarder ging liggen. In mijn ogen was
dat de oorzaak van het ongeluk. Drie weken erna kwamen
wij binnen en hoorden er toen pas van.
Wij gingen weer weg, hadden nog geen Schotse netten, maar
een Hollandse zinkvleet, 5 uur uit de Waterweg, noordwest
of noordwest-ten-westen, nog geen 40 mijl, en daar gingen
we vissen en vingen 80 kantjes. Het was voor het eerst
dat men zo dichtbij ^irg vissen. Daarna hebben we dat
biji-a elk jaar met succes gedaan, het werd miji- vaste
plekje.
En dan komen de jaren waar ik minder van kan vertellen.
Ir '27 werden Woensdrecht met de 207 en wij naar de Ierse
zuiiikust gestuurd. Mijnheer Van Gelderen wilde graag iets
proneren, maar hij was geen directeui- meer. Dat was nu
een neef van hem, Jos Ka ran. Wij kregen een drijf vleet
mee, Engelse netjes, nat
een veel te nauwe maaswijdte
watii-door we weinig of ni^cs vingen. Mijnheer Van Gcideren

was boos dat ze ons geen wijde Schotse netten hadden
meegegeven, maar ja, die waren voor de groten.
Ik moet toch nog wat vertellen over de directie. Mijnheer
Van Gelderen had een zuster die met een Katan getrouwd
was. Van Gelderen was zelf kinderloos en daarom nam hij
de zoons van zijn zuster in de zaak op. Jos Katan werd
directeur van de V.M.V.. Zijn broer Saam was daarvoor al
directeur van de door hen opgerichte bank. Broer Louis
Katan werd directeur van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij. Een maatschappij waar bijna alle schepen bij
verzekerd waren. De bank zorgde voor het geld. Schippers
legden in hun goede jaren ook hun geld in bij de bank van
Katan. Het geheel was gevestigd in het kantoor boven de
winkels op de hoek van de Smalle Havenstraat en de
Westhavenkade. Voor toen een voorname
plaats en men had
veel vertrouwen. Maar het waren wel allemaal joden, ook
de aandeelhouders, waarmee ik overigens niets misprijzend
zeg. Maar als je van Van Gelderen voer, dan voer je voor
"de jood". De schepen, of liever de schippers waren
"jodenlui", alles had zo zijn naam. Wie de zaak niet
mocht zei dat het er een "jodenzootje" was: de boel, het
vistuig e t c , was te licht of te slordig. Maar zolang ik
er van gevaren heb, en dat is toch een hele poos, kan ik
zeggen dat voor de visboel geen cent werd gespaard.
Prima.
In 1928 ging ik voor stuurman mee bij Giel Poot, twee
reizen. Toen zei hij "Ga jij nu maar met het schip weg"
en het ging nog goed ook. Ik heb hem bewonderd, want hij
had een prima bemanning, 's Morgens 220 lijnen en 's
avonds I80. Dan moet het werk wel vlug gaan. Over het
uitschieten deed je een uur of vijf kwartier en over het
inhalen zo'n 25 of 30 lijnen per uur, maar dan moest wel
alles vlot verlopen. Brak in het donker de lijn, dan
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moest je er naar dreggen en het was een kunst om hem dan
te pakken te krijgen. Bij hém lukte dat altijd, maar zelf
heb ik het nooit zo gekund. Een jaar of 4-5 later moest
hij voor de patroon toch nog eens een winter beugen. Hij
was toen half in de vijftig en bij hem lukte toen ook
niets meer. In de herfst, na de teelt, kwam hij binnen en
een paar maanden later overleed deze grote schipper op 57
jarige leeftijd.
Ik zal nu eerst nog wat over de netten schrijven. Ik heb
hiervoor al gezegd dat in 1913 de eersten met Schotse
netten visten, maar dat het gebruik daarvan toch maar
schoorvoetend algemeen werd. Zij vingen goed, maar waren
duur in het gebruik, zodat men wat anders zocht, namelijk
netten waarmee men zowel hoog als laag kon vissen. De
standaardvleet kwam. Waren de Hollandse netten altijd 100
voet lang geweest, de Schotse nog iets langer, de netten
van de standaardvleet waren 80 voet en met dubbel
touwwerk erbij voor hoog of laag vissen. Ook hierbij
duurde het een paar jaar eer zo'n vleet goed was.
Dirk van Haren kreeg als eerste zo'n vleet, maar had een
misse teelt. Het volgende jaar ook A.Visser en C.Poot,
maar ook die hadden geen succes. De vleet was namelijk
gc-cakt '/aii oud'» nctt-^ri, 'net ii ouve opslag riaii de
hoj^nkdric, m-^-^r dat yia'=' r'ec goed. ^a.i> eorspi onko'.f jk de
mar^wijut* 2.^-4,9 cm de v ji .^cholei , Oal vverd nu 2/-2o cm
Cl aog nauwer en dat \ ei oor/.aak te op d*^ netten die t)0() of
Sc j sch-^len ^ón^ waren eei, h-d
vert>ohii en kon men er
n.'' ' gv'v: Tt^e .vp^'ken. Mdr.r t^en dit >ej holpen vftA i,n (^ok
h"^ d n 'wiv^'^esn
mer ku'1- veibece-'d \<IBS. J.& daar heel
jS7)ed rr'e.^ f^^'-v' t. Mapr dt^ '•emannjns iieeft' er er,"- mee
ii.iH^t ="1 j'Ci>\ton
V-int ^f^ vi'-te inec 1'^'^ nett<»n. Later
','eiv n\ dal er ]H minder,
V,'i i gingen in dat jaar me*" een hd Iv»^ S'~hotsp vjcer SO
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netten, en een halve standaardvleet naar zee. Wij hadden
in de herfst van '27 ook eens, bij wijze van gunst, met
een Schotse vleet mogen vissen en wij deden nu ook twee
mooie reizen onder de Engelse wal. Het ging nu allemaal
wat beter en ik had ook wat geleerd. Want ook schipper
zijn moet je leren.
Wij deden een mooie zomer en in de herfst kwam ik op de
167, nu met de beug. Maar eilaas, de koudste winter, van
1929 en het ging slecht. Alles bevroor aan dek en dat is
met de beug een toestand! Ik zal er wat van vertellen,
want je kunt nu alles wel mooi maken en doen of alles zo
goed was, maar dat was niet zo. Wij verdienden geen
centje. Reizen van 200 of 300 gulden waren geen
uitzondering. C.Hoogendijk, jaren stuurman bij Giel Poot,
voer dat jaar met de 217. Hij had één heilbotje in 't bun
hangen en die werd 's nacht gestolen toen hij aan de
markt lag in IJmuiden. Hij besomde nog geen 100 gulden.
Jaap van Minnen met de "Dina" was in Vlaardingen aan de
markt geweest, maar hij kon daar geen water innemen want
de leidingen waren bevroren. De waterboot "Vlaardingen"
vulde toen zijn tanks met water, maar op zee werd de hele
bemanning ziek of kreeg last van buikpijn. De boot had
water uit de rivier in zijn tanks gepompt!
Na vier reizen hadden wij een wilde staking: men wilde zo
niet meer varen. Zo kregen wij toen I6 gulden garantieloon, met terugwerkende kracht, dus toen kon iedereen
tenminste weer naar 't kantoor om wat geld op te nemen.
Als je op IJmuiden binnen was voor 24 uur, dan kon je
naar huis gaan met de bus of met de trein. Met de bus
koste dat 1 gulden. De matroos W.van Leeningen bleef
echter in IJmuiden en verkocht daar zijn braadje om van
de opbrengst de volgende reis naar huis te kunnen gaan.
Een trawler die naast zijn schip lag had een matroos
nodig, het schip moest varen en hij ging met die trawler
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mee. Dat mocht natuurlijk niet, hij was een deserteur.
"Ja", zei hij, "moeten ze dan thuis eerst sterven van de
honger ? We hadden dus een garantieloon van l6 gulden per
week, maar toen de tijd aanbrak voor het haringseizoen
1929, bleven we met de "netjes" varen, deden mooie
reisjes en bovendien staakte de Scheveningsevloot, om een
reden die ik niet meer weet. Wij zaten echter vast aan
die 16 gulden, maar die niet gebeugd hadden, kregen
gewoon hun procentengeld en toen moest er weer gestaakt
worden ... om van het garantieloon af te komen! Het was
niet altijd even gemakkelijk.
De zeillogger was inmiddels van het toneel verdwenen en
de motorlogger was gekomen, zij het nog maar met motoren
van 8O-IOO pk, dus die waren we toen met de stoomloggers
nog wel de baas. Wij hadden lang met "de netjes" gevaren
en daarna lag je 14 dagen om klaar te maken voor de
haringvisserij, "opstoppen" noemde je dat. Je had dan
geen dag- of weekgeld, maar je kreeg er I50 gulden voor
en dat bedrag moest je met I6 man delen. Dus 10 gulden de
man, de jongens kregen iets minder. Ook weer zo'n gekke
zaak. 's Morgen moest je werken, maar 's middags was je
vrij.
Wii gingen dus laat voor de eerste reis we^: 6 weken voor
l/* last. Je hid njg jrp'"i T >-ci-rii'net)'^?nj nog geen •«'i «"i<^ep.
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bij 't halen van zijn netten.
Er zat een haai al in zijn vleet.
Foei, sprak de schipper, geheel bezweet,
dat zal ik u beletten.
Toen sprak de haai: "En als je nu al maar haring ving
en het dan iedereen zo ging, waar zou je dan verdagen ?".
Daar moest ik later aan denken toen de trawlers kwamen.
Wij waren van die eerste reis op zondag binnengekomen en
er werd dus 's maandags gelost en verkocht en we besomden
toch nog over de 5«000 gulden. Dat ging dus nog, maar
dinsdagmorgen kwamen twee schepen van ons kantoor binnen
met 2S en 36 last. Dat was erg! Dan wilde je wel in de
grond kruipen. Voor jou en je bemanning was het rot. Op
woensdagmorgen vertrokken wij weer en natuurlijk zouden
we naar de noord gaan. Maar let op: de volgende morgen,
wij waren nog geen 200 mijl weg, komt de machinist met de
boodschap "Schipper, de ketel moet leeg, we hebben
lekkage". Ik was kwaad, maar er was niets aan te doen. 's
Middags om vier uur was de reparatie klaar en toen hebben
we op die plaats maar gevist, op een plek waar ik dat
helemaal niet wilde. De volgende morgen een harde
noordelijke wind, 50 netten ingehaald voor niets. De
morgen daarna wilden wij de rest inhalen, maar toen zaten
ze vol, meest met makreel. Dat was wat. De makreel
weggooien en de haring kaken. Uit de eerst helft hielden
we 50 kantjes over en uit de tweede helft 70 kantjes.
Maar eer we klaar waren was het zondagmiddag. Wat een
week was dat, maar we hadden 7 last. Op dezelfde plek
weer gaan vissen en 's maandags vingen we 20 last. Wij
schoten nog een halve vleet en dinsdag weer 200 kantjes.
Nu nog hulde aan die bemanning, die dat werk allemaal
verzet heeft. We gingen naar huis en woensdagmiddag, net
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één week later, lagen wij aan de kant met 40 last en
besomden 10.000 gulden. Wat een reis! Ik schrijf dit
allemaal om te laten zien dat het niet altijd eigen
knappigheid was, maar dat je er bij gebracht moest
worden. Vroeger zei men al dat je er meer over heen
stoomde dan dat je ving, maar konden wij onderwater
kijken ? Nu hebben ze apparaten en kunnen ze alles zien,
maar ze hebben ook niet meer die concurrentie. Tóen
honderden schepen en honderden schippers, maar nu een
enkeling. Toen was een schipper soms maar "een wipper".
Het noord-uit gaan om te vissen was voor mij altijd: zou
ik wel, zou ik niet. In één van de vorige jaren was het
mij ook gelukt. In augustus of iets later kwam de vloot
wat afzakken naar 57°40 of 56°40 Noorderbreedte. Wij
visten op de 56° of daaromtrent, maar vingen niet veel en
alsmaar kwam de drang in mij om noord-uit te gaan. Je
liep dan wel eens te twijfelen. Maar op een goede dag zei
ik "Nu gaan we noord uit". ' s Middags kwamen we drie
schepen van de maatschappij tegen die we praalden. Ja,
verleden week was het nog goed, maar nu niks meer. Daar
sta je dan. Ik was nog jong en dat waren drie oudere
schippers, maar na enige twijfel gingen we toch door. We
visten niet en de volgende middag waren we ter plaatse en
gingen vissen, maar vingen heel weinig. Het was een
miezerige regenlucht en geen schepen in 't zicht. Wat nu.
We lieten het schip maar rustig op de wind liggen,
"steken" noemde je dat. 's Middags haalde de lucht wat op
en ja, een mijl of vijf beoosten van ons zagen wij twee
schepen van onze maatschappij liggen. We dachten dat zij
wel gevangen hadden en de andere dag vingen wij 8 last.
't Was zaterdag en wij konden ze kaken. Eén van de twee
andere schepen kwam praaien. Hij had de vorige dag 200
kantjes gevangen, maar nu niets. Op maandag en dinsdag
vingen wij in totaal 4OO kantjes en we gingen naar huis

met 36 last. Ik heb de andere schepen niet meer gezien,
die keken toch niet naar zo'n jong schippertje.
Het andere jaar probeerden we het weer, maar het mislukte
volkomen. Het gebeurde zelden dat je op een plek waar je
vorig jaar veel had gevangen, nog eens dat geluk had.
Zo zijn we de dertiger jaren ingegaan, 's Zomers vingen
we niet zo veel, maar in de herfst, onder de Engelsewal
vingen we veel meer. We deden wel twee of drie reizen
tegen anders maar één. Maar het was hard werken, met veel
regen en wind, want het was herfst. Als het eenmaal
november was dan ging je liever naar Het Kanaal, op de
Franse kust. Dan kon je met de zinkvleet vissen en als
het slecht weer werd kon je naar binnen. Maar in Het
Kanaal was het ook niet altijd "visje spring in het net",
daar kon het ook tegenlopen. Op een dag in '32 of '33
hadden we ook gevist, maar niets gevangen. Het weer werd
slechter en ik dacht erover naar binnen te gaan, maar
het viel mee. De vloot lag voor de haven van Dieppe te
drijven. Wij voeren er zachtjes door heen. die en gene
praaiende en vragende hoeveel zij hadden gevangen en dat
bleek vrij veel te zijn. Als laatste kwam ik bij mijn
broer, die ook mooi had gevangen. Ik zei tegen hem "Wat
nu?", waarop hij zei: "Mens, kijk naar de vloot". Hij
had, als 8 jaar oudere broer en 10 jaar langer schipper,
wel eens meer raad gegeven, maar ik zei "de vloot kijkt
naar mij ook niet". En van toen af aan ging ik helemaal
mijn eigen weg en keek niet meer naar wat de vloot deed,
had een eigen mening. Dat is eigenlijk ook veel beter,
hoewel het soms ook tot je schade is. Wij stoomden van
hem vandaan, want waar zij lagen kon je niet vissen, en
de andere dag vingen wij heel goed. Ik deed sindsdien
mijn eigen zin: wou ik naar noord, dan ging ik en vroeg
het niet aan een ander. Wilde ik naar Het Kanaal, dan
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ging ik. Wat een ander doet moest hij weten. Later, veel
later, toen we al zenders hadden, riep er één door de
radio "Ik hoop dat je zinkt!", want zij gingen naar
binnen en wij gingen vissen.
In die dertiger jaren is heel wat afgesjouwd met die
standaardnetten. Je kon er immers mee drijven en zinken.
Maar voor het veranderen van de netten ging je toch
liever naar huis, want daar werd het beter gedaan dan aan
boord. 't Was op een vrijdag, wij visten bij de
Doggersbank op 't Zand en praalden daar Dirk de Hond met
de 205. Die had 31 last en zei dat hij de volgende dag
naar huis zou gaan, want het werd tijd voor de
Engelsewal. Daar wilde ik ook graag heen, maar wij hadden
pas 25 last, dus dan kon je nog niet naar huis. Hij ging
zuid en wij noord. ' s Middags om 3 uur kwamen we bij een
Duitser die 20 last had gevangen. Nou, dan vangen wij
morgen ook wel, denk je dan. Maar tot onze teleurstelling
vingen we niets. Wat verderop lagen een paar "fietsen",
waaronder twee van de V.M.V. De 207 van Henk Woensdrecht
had haring teveel. Wij mochten 50 netten van hem inhalen
voor 10 last haring. Om 12 uur gingen wij naar huis met
37 last en De Hond kwam met 31 last binnen.
De volgende reis ging naar de Engelsewal, want het was
immers tijd daarvoor. Wij waren 14 dagen uit voor I6
last. 't Was zaterdag, een noordelijke wind en veel kapot
want. Ik zei tegen de bemanning, (ik had een fijn stel):
"Wat denk je ? Zouden we naar Het Kanaal gaang ? Welja,
laten we het proberen"! Er waren nog geen andere schepen
in Het Kanaal. We vingen de eerste nacht niets, maar in
de loop van de dag zagen we een Franse vissersboot en bij
hem gingen we schieten en vingen de andere dag I6 last,
daarna nog twee en we gingen naar huis met 34 last. Zo
kon dat lopen als je zegen op je werk had.
Wij hadden in die jaren ook een goede bemanning. Je had
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dikwijls mensen die meerdere jaren bij je hadden gevaren
en daar was je dan aan gewend en je wist waarop je
rekenen kon. Een paar bemanningsleden, die een reuze
steun voor mij waren, wil ik noemen. Stuurman was
W.Visser. Verder T.v.d.Hoek, Andr.Spanjersberg uit Maassluis, A.van Minnen, D.Roodenburg, C.van Wezel en
anderen. Ik vergeet er vast, maar het is dan ook zo'n
vijftig jaar geleden. Frans van Haren, machinist op de
167, Herm.Vrijland, stoker, P.Oostenberg, 3 jaar oudste,
Gerard Bouman en wie nog meer.
Een jaar apart was 1934, ik voer toen op de VL I67. In
Duitsland was Hitler aan de macht gekomen en één van zijn
eerste daden, die tenminste ons aanging en nu allang
vergeten, was 5 mark invoerrechten op de Hollandse haring
leggen. De haring, die toch al niet duur was, werd
daardoor drie gulden goedkoper. Want wij en natuurlijk
ook de reders moesten toch weer het gelag betalen. De
vloot ving dat jaar veel haring, maar die was goedkoop.
In October, tijd voor de Engelsewal, moesten wij 's
morgens om 9 uur varen. Mijnheer Katan was buiten en zei
"Als je nu eens een groot schot doet, ga ze dan eens vers
op Oostende brengen. Men wil 8 november de zoutharingvisserij beëindigen en er komt te veel". En wat gebeurt,
we vingen de volgende morgen al 20 last, 340 kantjes,
zo'n 40 mijl uit de kust. Ik vertelde de bemanning wat
Katan had gezegd en met ongezouten haring op naar
Oostende, waar wij 's nacht aankwamen en ... daar lagen
al twee schepen van de maatschappij, ook met verse
haring, dus weg prijs, 't Was schone haring zulle, maar
we besomden zegge en schrijve 698 gulden! We gingen 's
avonds somber gestemd weer naar zee: één tientje verdiend
voor zoveel werk. In zee een rotbries en dwarswind, 't
kon niet slechter. Toch konden we met de stoomlogger 100
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mijl in de 12 uur varen en dat was vrij hard. In de
machinekamer moest daar hard voor worden gewerkt. We
hadden in dat jaar een geheel vernieuwde ketel en nieuwe
vlampijpen. Met de latere motorloggers was het geen kunst
hard te varen, je hoefde dat afsluitertje maar een beetje
verder open te draaien om een halve mijl harder te gaan.
Met een stomer koste dat zweet en je moest er dan ook nog
resultaat mee hebben want o, als het nog voor niets was
ook!
Kort voor de sluitingsdatum van 8 november deden we nog
een reisje naar Het Kanaal, waar wij 3^ last vingen en in
net één week weer thuis waren. De besomming was 2.800
gulden en dat viel tegen, maar we hadden dan in die ééne
week nog even 40 gulden verdiend. Nu erg weinig, maar je
kon voor 40 gulden twee bennetjes kopen en dat was toch
ook nog heel wat. Voor mij een wonder Gods, dat wil ik nu
nog zeggen. Ja en wat nu ? Afsnijden ? Nee, want dan
moest je weer naar "de steun". Maar er was dus haring in
Het Kanaal, en de reders besloten dan ook voor verse
haring te gaan varen. Zes schepen van ons kantoor, 5 of 6
van Hoogendijk en ook een paar van de andere rederijen.
Maar dat waren teveel schepen en er was teveel haring,
dus die werd spotgoedkoop: 80 cent, 1 gulden, 1 gulden 30
cent voor een kist van SO kg. Ik heb er voor en er na
nooit meer zoveel haring zien vangen.
Op dinsdag 11 november 1934 gingen wij naar Het Kanaal,
met veel anderen. Donderdags vingen wij 80 kantjes. Een
paar anderen vingen veel meer en die gingen dan ook al
naar IJmuiden. De volgende dag vingen wij voldoende en
gingen ook naar IJmuiden, waar een markt vól verse haring
was. Wij besomden ca 800 gulden. Zaterdagmiddag weer weg,
dinsdag met 20 lasten weer naar IJmuiden, 1.100 gulden
besomd, 's woensdagsavonds weer weg. Zaterdag weer 200
kantjes en we gingen naar Dieppe. Maar toen kwam het
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bericht dat we de haring van de anderen over moesten
nemen en naar IJmuiden brengen. Toen was het oorlog aan
boord. Nee^ dat nooit was de reaktie van de bemanning.
Drie maal in de week heen en weer stomen dat doen we
niet. Er volgende een vloeknacht, want de haring moest
toch overgegeven worden en één en ander ging met veel
tegenwerking gepaard, en daarna weer naar IJmuiden. We
zijn blijven vissen tot 2 januari toe. Het was veel werk.
Elke dag naar binnen, je haring overgeven, ijsladen en
weer weg.
Nu past het mij ook even over Dieppe te schrijven en dat
moeten woorden van dank zijn aan al die toenmalige mensen
daar. Ging je oorspronkelijk alleen maar zaterdags naar
binnen en zondags weer weg, nu kwamen wij practisch elke
dag binnen en die hele vloot versperde de haven, wat het
de Franse vissersboten moeilijk maakte om aan de kant te
komen. Ook voor de mailboot was het moeilijk als die
zwaaien of vertrekken moest. Ik heb de havenmeester zien
zwaaien met een bijl om de trossen te kappen, maar hij
liep toch weer lachend weg. Ja, in Dieppe waren we heer
en meester en de winkels en de cafe's zagen je graag, dat
was de "commercie". Wij kenden geen namen van straten. De
"Grande Rue" was de grote straat of ook wel Hoogstraat.
We hadden "de straat van het postkantoor" en "onder de
Galerij". We hadden het over "de glazen kast", een café
en over de straat van de "Normandie Bar", of de
"Amsterdamsche Dame", "bij de Mijl" of bij "Jan de Bels",
zo duidde je de plaatsen aan. In de week liepen we daar
in ons bruine kieltje en op klompen, zondags aangekleed
met jekker en platte pet en op schoenen. We gingen dan
naar "het zaaltje", óf van de kerk aan de Boulevard, óf
van de Centrale Bond waar G.van Houwelingen met zijn
vrouw Gré jarenlang geweest is en ook altijd goed was
voor een kopje koffie. En werd er dan niet gedronken?
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Och, ja en nee. Het kwam wel eens voor dat iemand dronken
was, maar toch niet veel. Ten eerste was je er te arm
voor en ten tweede je kon alleen maar zeggen "een bier"
of "één cognac", of nog liever een Grok, want practisch
niemand sprak frans en voor je francs die je zaterdags
van de schipper kreeg werd altijd het flesje parfum voor
thuis of een ander souverniertje gekocht. Want als je van
Dieppe naar huis ging dan móest je natuurlijk reukkaartjes en Eau de Cologne bij je hebben en daarmee moest je
dan ook nog de douane omzeilen. Zo was het in Dieppe,
welks naam wij letterlijk uitspraken en niet als
die-eppe, zoals een beetje frans sprekende mijnheer het
eens uitsprak. Het plaatsje was voor ons een rustpunt.
Jaren later, na de oorlog, kwamen er wel eens "commissies" naar Dieppe, soms met hun dames. Ook dominee's met
hun dames kwamen. Eén van die commissieleden sprak er
kwalijk van dat de jongens zo maar op de Kermis liepen.
Dat was altijd in het laatst van november. "Dame", zei
ik, "Daar moet je nu eens helemaal niets van zeggen. Die
jongens van 14 of 15 jaar hebben de hele zomer, toch wel
zo'n dertig weken op een logger gezeten, hard gewerkt,
geen vacantie, geen ijsje. Enkel en alleen op een logger.
En als zij nu zaterdags 10 gulden van de schipper krijgen
is het eerste wat zij kopen een flesje Eau de Cologne
voor hun moeder en als het kan een slof cigaretten voor
hun vader. Mogen zij nu ook even in de draaimolen ?". In
1923 was ik voor het eerst in Dieppe geweest en dan nog
maar met een klein vlootje, meest Vlaardingse stoomloggers. We lagen dan meest in dok "Dugesne", "'t stadsdokje" zeiden wij. Maar het Canadock en er achter het
Parisdock waren er al. Na het ombouwen van de Scheveningse vloot kwamen er meer schepen naar Dieppe, ook van
Katwijk waren ze er al gauw. Met de mensen van die
schepen, zoals van Duin, Varkevisser, de Greef, Baak, de
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Heier, kwam je daar beter in kennis dan je ooit gedaan
had. Later kwamen er ook Duitsers, eerst drie, later 9 en
zo verder. Maar de Duitsers visten op zondag en kwamen
dus zaterdags niet naar binnen. Maar als het in de week
slecht weer werd en die hele vloot op de haven van Dieppe
aanging, dan was het een toestand om zonder deuken binnen
te komen. En dat was ook zo om, als het doktij viel, om
in het donker weg te komen. Dieppe heeft er toch wel wat
aan verdiend, dikwijls lagen we met meer dan 100 schepen
binnen, alle havens vol. Voor souverniers en parfum en
ook voor lappen stof besteedde men toch gauw voor 30 of
40 gulden de man. Dat de honderden mannen bier dronken
bleek in de oorlog, toen de Duitsers ook in Dieppe waren.
De plaats had toen de grootste toewijzing van bier en dat
was gebaseerd op het verbruik van 1938!
Toen ik jaren later met mijn vrouw eens naar Dieppe ging
was het een slaperig stadje, om 9 uur 's avonds alles
gesloten, de winkels, de cafe's. Als wij er waren was er
volop leven en alles open tot in de kleine uurtjes toe.
Natuurlijk had je er ook zaken waar gedanst kon worden,
waar ook dames kwamen. Maar waar heb je die niet. Maar ik
heb nooit gehoord dat een Hollander beroofd of afgetuigd
is. Het waren allemaal vriendelijke mensen en ze zagen je
graag komen. Als je voor de tweede keer kwam, kreeg je
een hand en was het "Monsieur" voor en na. "Bonjour
Monsieur, a bién tout". Ik heb altijd graag in Het Kanaal
mogen vissen, 't was anders als op de Noordzee.
,
In 1935 was ik schipper op de VL 217. Voor toen het
mooiste schip van de rederij. Was ik toen een grote
schipper ? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat
menigeen jaloers was. M.Poot had in '33 met het schip
gevaren en was gestorven. Jac.van Minnen had er in '34
mee gevaren, maar niet te best en was bedankt, wat ik
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jammer vond, want hij was een kameraad van me. Dat was
anders wel rot in zo'n schippersbestaan, zo was je
schipper en het andere jaar was je ridder te voet. Het
eerste reisje was heel slecht, 17 kantjes en de vleet
kapot door zwaardvissen. Als je in die tijd vroeg ging
varen dan deed je geen lange reizen, maar moest je met 14
dagen al naar huis komen. Uit die periode dateert
eigenlijk de "groene" haring. Zoutte je oorspronkelijk 4
a 5 uit een ton zout van 150 kg, toen deden wij 7 uit een
ton en als we naar huis gingen 9- Het werd later, na de
oorlog, 20-22. Er waren dan ook nog geen koelhuizen en we
visten ook maar met 60 netten. Maar er was nog wat
veranderd. Hadden wij de vorige jaren met de standaardvleet gevist, nu visten we met raamnetten, het eigen idee
van de Schotse netten, maar nu van geprepareerd want,
geoliede netten. Toen wij een paar reisjes gedaan hadden
kregen wij als eerste 90 van die netten en die visten
goed. Op de 56° of 56°40 visten wij en we vingen 20-25
kantjes. Niet te veel, maar we hadden toch al wel een
last of 8, toen A.Visser bij ons kwam, die met dezelfde
netten viste.
Wij gingen noorduit, visten met wisselend succes bij
elkaar, maar op een maandag ging Visser zuid in. Vrijdags
kwamen we weer bij A.Visser en hadden inmiddels 26 last
gevangen. Visser zei dat ik de volgende dag naar huis
mocht. Dat bericht was door de radio gekomen. 'Vij hadden
in '20 voor het eerst radio aan boord gekregen. Een
radioontvanger met spoelen aan ds buitenkan''" en met
act^u's voor de stroom. Van jieverlee was de hele vloot
van racio's voorzien en 's -'^crgerio om 8 uur gaf mijnheer
Muller, secretarj.s van ce Nedtriandbc- Rede'^svereuiging
ij-'erDt-i bericht 0)1 door tie" x effende Vldi "diuy.ti S<J::evenL)§en ;f Katv,-ijk. al?.-' se nep ^n -"et nuiniiiej ' en
di
vinzste-' ück evei^nueie fai'ij le'j-i^i'-'^ter, our lele^^-een
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luisterde. En zo had Visser het bericht van de V.M.V.gehoord dat wie 26 last had naar huis moest komen. Maar
voor het naar huis gaan visten we nog en we gingen naar
huis met 34 last. Die vangst werd door Muller door de
radio doorgegeven en toen is begonnen dat men iemand
leugenaar ging noemen: hij ging naar huis met 26 last en
hij is binnen met 34 last. Het ging dat jaar erg goed: 43
last, 36 last, 50 last en 22 last. Om het Engelse
weerbericht te verstaan moest je toch wel een beetje
Engels kennen. Maar dat "strong to gale", dat kon
iedereen verstaan. Maar je moest toch ook op het district
letten en voor Dieppe had je niet veel aan het bericht
voor het district Wight, want dat lag aan de andere kant
van Het Kanaal. Daardoor kon het voorkomen dat je in
Dieppe binnen bleef liggen, terwijl het goed weer bleef.
In 1936 kregen we een radiozender aan boord. Twee schepen
van Hoogendijk hadden al een paar jaar eerder een zender
gekregen. Berichten moest je in code doorgeven, anders
had een ander er ook wat aan en dat mocht natuurlijk
niet.Met de zender gaven wij elke dag, 's morgens om 5
uur de vangsten door en dat was niet altijd leuk, want
als je wat gevangen had kreeg je vast de vloot op je nek.
Maar je kreeg er ook weer meer kennissen door, van
Scheveningen of Katwijk, dus werd de uitwisseling toch
algemeen en goed.
De Duitsers kwamen. Ik vertelde al van de 5 mark
invoerrechten. Eerst zeiden de schippers "Wat moet die
schoenmaker Hitler nu maken ?", maar nu kwamen zij met 60
nieuwe schepen en het volgende jaar 40 erbij, dus een
prachtige nieuwe vloot. En alle schippers daarvan riepen
zonder uitzondering als zij 's morgens hun vangsten
doorgaven, want ook zij hadden zenders, "Heil Hitler" en
niet meer "Goedenmorgen".

106

In 1937 ging de bank van Katan failliet. Daar was
Vlaardingen vol van en tal van Vlaardingse handelaars of
handelaartjes, radertjes^ schippers en de weduwen van
schippers en andere mensen waren allen hun geld kwijt.
Ja, dat was een slag.
Toen een kleine reder op het kantoor om zijn geld kwam
vielen er waarschijnlijk harde woorden, want één van de
heren zei: "Denk om mijn broer zijn hart". De reder zei
dat heel Vlaardingen het die dag aan zijn hart had. En zo
was het. We moesten het trotse kantoor aan de Westhavenkade verlaten en verhuisden naar wat eerst de "winkel"
was geweest aan de Nieuwe Haven. Dat was achteruitgang.
Het was voor het eerst dat de schepen niet geheugd
hadden. Ik heb dat faillissement daarvan altijd de schuld
gegeven. Er was dan een stop in het inkomen.
Bij de andere rederijen in de stad was het eigenlijk nog
een beetje minder dan bij de V.M.V. Er werd genoeg haring
gevangen, maar de prijs was laag, te laag. Er waren al
loggers verdwenen, evenals tal van kleine rederijen. De
mooie logger van Van IJperen en Van Heeren weg. De nieuwe
loggers van Sterk, van D.van der Heul, van Schippers. Wat
was er over van de oude firma Pot. Die mooie VL 59, een
logger van 36 last, werd verkocht naar Scheveningen en
werd SCH 3, schipper B.Korving. Op Scheveningen was ook
al een bank "gesprongen", de Scheveningse bank van
Scheurleer.
De overblijvende loggers moesten motorloggers worden maar
dat koste laadruimte en daarom werden zij met zo'n 6
meter verlengd. Maar daar was weer een grotere motor voor
nodig, van I50 of soms I80 pk. De Scheveningen 15 "Bep"
had er een van 24O pk. Ik hoor Bram Rog, de schipper, nog
zeggen toen hij uit kwam stomen: "Het is of hij onder je
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gat vandaan vaart". Ik heb veel Scheveningers gekend.
W.Rog bijvoorbeeld, met de SCH 314? die een deel van onze
netten inhaalde toen wij, met 40 last gevangen, nog 2
kwatel of 36 netten in moesten halen en wij twee vlaggen
op moesten zetten als teken dat we te veel hadden. In een
snuf had hij de netten ingehaald. Het volgende jaar kwam
hij weer praaien met zijn mooie nieuwe logger "Oceaan
II", SCH 47• Hij was groots en trots op zijn mooie logger
en dat kon hij zijn. Op Dieppe lagen wij naast C.de Graaf
met de "Wouter", SCH 19, ook hij was trots op zijn schip.
A.Taal en C.de Meier, met hun "Oceaan III" en "IV", ik
dacht de SCH 101 en 120. Jonge W.Rog met zijn "Prudentie"
en even later met zijn nieuwe "Deli". Mooi waren die
nieuwe schepen en wij konden daar niet tegenop met onze
kolenstomers. Nog meer Scheveningers heb ik gekend,
misschien zijn ze allemaal al dood: Baarthout, Rog, Giel
Pronk, W.de Jong van AT, A.Rog van Fr.Vrolijk. Ook
Scheveningen had zijn grote schippers. Op een morgen
luisterde ik door de radio een gesprek af tussen A.Taal
en C.de Heier. Er was dat jaar veel haring bewesten de
Dogger, kleine vette haring. Zij hadden beiden niet
gevist, maar de vorige dag 15 of l6 last gevangen en
gekaakt. Zij waren juist klaar met kaken en de één zei
tegen de ander "nu eerst maar een uurtje leggen, niettan
?" "Nee", zei de ander, "eerst moet de vleet aan dek".
Ja, wat hebben ook die mensen gewerkt. Met hun nieuwe
schepen en prima bemanningen konden zij alles en deden
ook alles, ook al ging het soms te ver.
1938, het jaar van de staking.
Ook de Katwijkers hadden verlengde motorloggers en
zwaardere motoren. Met die schepen kon alles en zij
werden dan ook van rederszijde ertoe gedwongen alles te
doen. Door de immer goedkope haring moesten zij dikwijls
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hun vangst vers op IJmuiden brengen en daarom kwam het
binnenliggen tussen de reizen in, in opspraak. Met onze
stomers waren wij steeds 3 dagen binnen, later ook wel
eens twee dagen, maar dan hoefden we zelf niet te werken.
Maar die nieuwe loggers waren er beter voor ingericht om
met hun vangst naar IJmuiden te stomen. Zij liepen
harder, hadden grotere krebben aan dek en dat was de
oorzaak dat wij met onze stomers achter lagen op die
nieuwe motorloggers. Maar daardoor was er eigenlijk geen
regel meer van het binnenliggen tussen de reizen. In
Vlaardingen ging dat nog wel, maar aan de kust was het
hek van de dam, want soms waren die daar maar 24 uur
binnen en dat kon niet langer zo.
In het voorjaar van 1938 brak dan ook de staking uit. Wij
in Vlaardingen lagen 8 weken stil ... en Katwijk voer! En
daar ging het nu eigenlijk om! Op een dag werden we op
het kantoor geroepen. We moesten naar Katwijk gaan, zei
mijnheer Katan, dan hadden we zo volk. Wij, A.Visser,
C.Poot, P.van der Zwan en ik, naar Katwijk. Eerst nog
naar een rederskantoor. Die reder vroeg of hij ons uit
moest laten klinken, maar wij zeiden dat we zelf wel uit
zouden kijken. Buitengekomen stond er een grote ploeg
mensen ons op te wachten, want varen mocht immers niet,
het was staking. Iemand zei tegen ons dat we, als we volk
wilden hebben, we daar moesten blijven en 's avonds
iedereen stuk voor stuk bepraten, maar dat wilden we
niet. Na 8 weken gingen we weer naar zee en we waren
beland in de situatie van twee in plaats van drie dagen
binnen en zelf lossen. Iedereen was kwaad, op zichzelf en
op een ander.
De haringprijzen bleven slecht: 8 gulden voor een kantje
steurharing, en met de maatschappij ging het ook niet
goed. Hoewel men zei dat de maatschappij niet onder het
springen van de bank van Katan had geleden, was toch te
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merken dat er zuiniger aangedaan moest worden. Het was
niet meer zo royaal als eerst. Dit vermoeden werd
bevestigd toen bekend werd dat de firma Kwakkelstein
nieuw geld in de V.M.V.had gestoken, naar men zei, maar
dat weet ik niet zeker, 70.000 gulden. Wel dat mijnheer
Dirk Kwakkelstein onder- of liever: mededirecteur zou
worden. Wij wisten met één en ander eigenlijk niet goed
raad. De één was er blij mee en de ander dacht dat er wel
wat zou veranderen. Maar voorlopig ging alles gewoon
door, mijnheer Katan bleef de baas en de schepen moesten
in ploegen naar zee, elke week een paar. Dat in ploegen
varen deed men al een paar jaar omdat de voorjaarsharing
niet lang bewaard kon worden en er nog vrijwel geen
koelhuizen waren. Alleen Kwakkelstein had op zijn eigen
terrein zo'n koelhuis laten bouwen, voor toen erg modern.
In de winter van '38 op '39 kwam op een middag onze
latere baas, de heer D.Kwakkelstein kennis maken. Ja, dat
was een verschil. Zijn schuurzolder boven het kantoor aan
de Westhavenkade of de grote rederij zolders van de V.M.V.
Maar die waren ook wel nodig met indertijd 14 schepen,
met wintervisserij tuig, de beug en al wat er mee
samenhangt en de netten in allerlei soorten en werkruimten. Ook het open terrein erachter, met de kuiperij en
opslag voor lege tonnen, hokken om de boel op te bergen,
een plek voor de machinekamer spullen en voor de scheepmaker. Hij bekeek alles. Er was ruimte en dat was een
groot verschil met zijn terrein, maar meer had hij ook
niet nodig met één schip. Wij zeiden, maar we merkten
later pas dat het anders lag, dat hij bij óns was gekomen
en wij niet bij hém. Maar niet lang daarna merkten wij
goed dat hij de baas was.
In het voorjaar van 1939 hing de dreiging van wel of geen
oorlog in de lucht. Wij zouden het eerste varen, maar het
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werd een week later en nog een week later, totdat er 4
schepen stil lagen, de 192, 194, l67 en 201. Dus de vloot
was al ingekrompen. Velen die altijd gevaren hadden
gingen wat anders doen, naar de koopvaardij of naar de
"Super" of naar Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. Als je bij
de laatste ploeg uitvoer schoot er weinig verdienste
over. Bij de "Super" kreeg je 36 gulden voor een hele
week werken, bij de "Sunlight" 28 gulden, maar met 5
dagen werken en bij H.V.0. 5 of 6 gulden per dag.
De heer Is.Hoogendijk had al eens gezegd dat als wij niet
meer zouden beugen ook de haringvisserij eraan zou gaan
en dat begon zich nu al af te tekenen. Wie een baantje
kon krijgen ging weg. Was je de laatste tijd al een hele
Piet als je maar even boven je garantieloon zat, en dat
was 14 gulden, als je 17 of 20 gulden per week had kunnen
houden, dan zat je goed.
Wij gingen dan toch nog naar zee. Wij luisterden via de
radio alle nieuwsberichten af en die gingen al dreigender
klinken. Eind juli werden de Duitsers opgeroepen om naar
huis te komen en menigeen van ons die een beetje gevangen
had ging ook naar huis of riep op om naar huis te gaan.
En dat waren vooral de ouderen die zo goed wisten van de
eerste oorlog. Op een vrijdag kwamen de anderen van 't
kantoor mij vragen om ook naar huis te gaan en zo gingen
we zaterdags met zijn allen naar huis en kwamen op zondag
binnen, juist toen Churchill zijn rede hield. Van mijn
bemanning moesten er gelijk naar dienst, want de
mobilisatie was afgekondigd.
Wij werden wegens oorlogsomstandigheden bedankt, maar al
gauw sprak ik iemand die weer wilde gaan varen. Maar dat
kon toen niet één, twee, drie want je moest verzekerd
worden en je moest een bemanning hebben. De oudere
bemanningsleden gingen niet graag, want die wisten nog
tegoed van de vorige oorlog en ook hoeveel mensen die

gekost had. Op een zaterdag zijn we nog naar Scheveningen
geweest, want ook daar wilde men varen. Maar het ging
toch niet door, waarbij het grote struikelblok de
verzekering "bij algehele wegblijving" was. Voor zo'n
verzekering was een speciale naam, maar die weet ik niet
meer. Na zo'n week of 5 voeren we toch uit, op een
zaterdag, met slecht weer. De burgemeester en al was op
de Nieuwe Haven om ons te groeten en hij noemde ons
"moedige mannen om toch maar weer naar zee te varen".
Mijnheer Kwakkelstein nam bij het weggaan zijn hoed voor
mij af en gaf mij een hand. Vóór dat wij weggingen was er
nog een struikelblok opgeruimd: de gage. Bij de koopvaardij en bij de kustvaart hadden ze 100^ opslag gevraagd en
zo wilden wij dat bij ons ook, maar hoe ? Toen kwam Dirk
Kwakkelstein, de nieuwe mede-directeur en zei "Hiervóór
was de prijs van een kantje 8 gulden. Ik garandeer je nu
l6 gulden". Kijk, dat was Kwakkelstein, als het nodig was
wist hij raad.
Wij vertrokken met slecht weer en zuidwesten wind. In de
namiddag ruimde de wind naar het noordwesten en samen met
C.Poot met de 172 en wij met de 207 stoomden wij
broederlijk naast elkaar de noord in. Toen het donker was
geen schip te zien, geen lichtje. Een donkere, verlaten
zee die benauwde en maakte dat je je eenzaam voelde. De
volgende dag zagen wij de eerste drijvende mijn. Ik kende
ze nog van de eerste oorlog, 's Avonds gingen wij vissen
en de volgende dag kwamen de eerste vliegtuigen. Wij
zagen ze met angst aankomen. Drie maal vlogen ze over ons
heen, de piloten wuifden naar ons en gingen weg, wat ons
deed zuchten van opluchting. Na een week gingen we met 30
last naar huis en besomden 8.000 gulden en toen wilde
iedereen naar zee. We deden nog drie reizen en we
besomden in die paar maanden 40.000 gulden, veel meer dan
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De VL 227 "Maria

Adriana".
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het jaar ervoor dus. En er was geen schip gebleven. Dat
was dus Goddank nog aardig terecht gekomen.
Wij hadden dus gevaren en gingen in 1940 naar de schuur
om de boel klaar te maken. Die niet gevaren hadden werden
ontslagen
en dat overkwam ook een paar van onze
mede-schippers, die daarna naar de kustwacht gingen en
zodoende de hele oorlog in Engeland verdaagden. Anderen
gingen naar de grote vaart, want opeens kon je overal
terecht om te varen. Zo kwamen die mensen ook op de
tanker "Den Haag", die vóór wij in oorlog waren al werd
getorpedeerd, waarbij die mensen verdronken.
Op dinsdag 7 mei zouden wij gaan varen, maar om nooit
opgehelderde redenen werd het vertrek uitgesteld tot 14
mei, maar toen hoefde het niet meer, want op 10 mei
kwamen de Duitsers. Toen was het spel uit, afgelopen. Wij
lagen helemaal klaar om te varen, gebunkerd en geproviandeerd en al. Zoals gezegd had ik een Joodse patroon en ilc
heb nooit begrepen waarom hij niet getracht heeft mij of
een ander over te halen om naar zee te gaan en zichzelf
in veiligheid te brengen. Zo'n twee jaar later werd hij
net als vele andere Joden weggehaald en naar Duitsland
gebracht. Hij keerde niet terug. Zijn broer, de bankier,
is van zijn hart gestorven en Louis is de hele oorlog
ondergedoken geweest. Na de oorlog kwam hij terug, maar
er was geen plaats meer voor hem bij de V.M.V.
De VI 217 werd al gauw gevorderd en is nooit meer terug
gekomen [19], net als de 39 van IJzermans. Zij lagen
vaarklaar, opgepoetst, dus konden de Duitsers hen heel
goed gebruiken.
't Was uit! Wat moet ik dus nog meer schrijven ? Over de
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oorlog heb ik al eens geschreven. Als ik gezond blijf en
ik kan schrijven, wil ik ook nog schrijven van de
wederopbouw tot de ondergang van de haringvisserij.
Want nu, januari 1984, is er toch van heel die vloot
niets meer over!

115

Enige verklarende aantekeningen door M.P.Zuydgeest.
1. Bedoeld wordt de houten logger VL 134 "Dwaal ik wacht
u", rederij Evert Baas. Te water gelaten op 14 maart
1906 bij de werf J.Verweij en op 27 december I9O6
verkocht aan H.G.Lammens te Katwijk aan Zee (KW 15
"Jannetje Margaretha").
2.

De houten logger VL 94 "Neelie" van de Visscherij
Exploitatie Maatschappij "Volhardingen", directeur
D.A.van der Vlis.

3. Voor verdere informaties betreffende Hoogendijk wordt
verwezen naar: Dr J.P.van de Voort, De Rederijen en
Handelmaatschappijen Hoogendijk en De Doggermaatschappij in de jaren 1745-1975Vlaardingen, 1975*
4.

De stooralogger VL 85 "Noordster", Reederij "De
Industrie", directeur A.Hoogendijk Jzn, gezonken op
de Noordzee op 7 april 1913-

5.

Een persoonlijke noot. Van Roon geeft hier waarschijnlijk teveel eer aan mijn grootvader, Gerrit
Struijs, want over hem gaat het. Bekend is namelijk
dat mijn grootvader van moederskant, Cornells van
Witsenburg, Kees Wis op zijn Vlaardings, ooit eens
aan Aai Storm heeft gevraagd om bij hem stuurman te
mogen worden. "Nee", zei Storm, "want ik zit ommers
altijd met familie. Kees". En die familie was Gerrit
Struijs, want Storm was familie van Gerrit's vrouw.
(M.A.Struijs).

6.

De stalen motorlogger VL 20 "Parquoi Pas" van de
rederij Louis de Munter en Guy de Koning te Brussel,
boekhouder de firma Schippers, arriveerde op 9 april
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1910 voor het eerst te Vlaardingen. Het schip was
gebouwd bij Boot te Leiderdorp.
De stalen motorlogger VL 22 "Eliane", van dezelfde
rederij, werd op 31 mei 1911 bij de werf van
Gebr.Boot te Leiderdorp te water gelaten.
7.

De stoomlogger VL 97 "Prinses Juliana" werd op 11
juni 1914 bij Gebrs.van der Windt te water gelaten.
De stoomlogger VL 203 "Dina" werd op 27 mei 1911 bij
dezelfde werf te water gelaten.

8.

De VL 202 "Eendracht I", een houten logger van de
Visscherij Mij. "De Eendracht", directeur H.de
Korver, werd in 1911 aangekocht als de MA 112
"Geertruida" van C.van der Marel te Maassluis.

9.

In 1894 rederij L.J.van Gelderen met één logger, de
VL 167 "Marie Henriëtte" in de vaart. In l895
Visscherij Maatschappij "Vlaardingen", directeur
L.J.van Gelderen met diezelfde logger en een stalen
sloep, de VL 172 "Jeanette" in de vaart.

10. De VL 167 "Marie Henriëtte" werd op I6 mei 1894 op de
werf van P.de Zeeuw te water gelaten. Het schip werd
op 11 dec.1901 verkocht aan W.den Duik te Scheveningen en werd de SCH 392 "Jacoba Johanna".
11. De stoomlogger VL 192 "Hendrika" werd op 20 maart
1901 bij de Gebrs.van der Windt te Vlaardingen te
water gelaten.
,,
,'
De stoomlogger VL 194 "Thérèse" werd bij diezelfde
werf op 11 oktober 19OI te water gelaten.
12. De VL 187 "Uranus" werd de VL 207 "Uranus".
De VL 155 "Mercurius" werd de VL 208 "Mercurius",in
1923 "Frida".
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De VL 198 "Jupiter" werd de VL 206 "Jupiter".
De VL 197 "Saturnus" werd de VL 205 "Saturnus".
De VL 165 "Mars" werd de VL 112 "Adriaan".
13. Alle hier genoemde zeilloggers werden in I911 en 1912
aan de vloot toegevoegd.
14. De stalen sloep VL 191 "Rosa" werd op 7 oktober I896
te water gelaten bij de Gebrs.van der Windt. Op 12
juni 1925 onderhands verkocht naar Schiedam, vermoedelijk voor de sloop.
15- De stalen logger VL 54 "Mars" werd op 8 september
1914 bij Werf A.de Jong te Vlaardingen te water
gelaten. Op 19 juni I918 onder schipper C.Roeleveld
van IJmuiden ter haringvisserij in de vrije vaargeul
vertrokken. Sedertdien niets meer van schip en
bemanning vernomen. Allen de scheepsboot spoelde
later aan.
16. De VL 202 "Eendracht I" van Visscherij Maatschappij
"De Eendracht", directeur H.de Korver, vertrok op 2
augustus 1918 van Vlaardingen ter haringvisserij. Na
gepraald te zijn door de VL 51 "Eendracht III", begin
september 1918, werd er niets meer van schip en
bemanning vernomen.
17- De stoomlogger VL I64 "Java" van de Hollandsche
Zeevisscherij vertrok op 14 mei 1919 uit Vlaardingen
onder schipper L.Bruin. Nadien niets meer van schip
en bemanning vernomen. Op 13 juni 1919 spoelde op de
Vliehors een hoefijzervormige reddingboei aan, rood
en zwart geverfd en gemerkt "SS VL I64 "Java".
18. Voor gegevens over het jaar 1920 wordt verwezen naar:
A.G.Ligthart, Het drama van de Combinatie 1920, in:
Tijdschrift De Visserijwereld, 26e jrg, I967, nr 51•
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19. De stoomlogger VL 217 "Maria Adriana" werd reeds op 6
juli 1940 gevorderd en is als H 8II in Duitse dienst
op 7 september 1941 verloren gegaan.
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VERHAAL VAN EEN VREESELIJK TOONEEL
OP DE NOORDZEE...DOOR JAN STORM.
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.den Breems.
Het mag als algenmeen bekend worden verondersteld dat de
sociale voorzieningen in de tweede helft van de vorige
eeuw niet bepaald goed waren te noemen. Als we ons
verplaatsen naar die tijd en we halen ons een vissersweduwe voor de geest, die met haar kleine kinderen
achterbleef, nadat hun man en vader op zee was gebleven,
dan kunnen we ons indenken dat er voor zo'n gezin een
slechte tijd is aangebroken. Allereerst natuurlijk het
grote verlies van man en vader, maar ook financieel zag
het er niet rooskleurig uit. Vaak moest zo'n weduwe dan
rond zien te komen van een geringe bijdrage van de
diakonie of van één of ander fonds, waar zij misschien
voor in aanmerking kwam. Destijds bestond het in I665
opgerichte "Fonds der Visscherij Armen" en artikel 2 uit
het reglement daarvan luidde:
"De interessen zullen besteed worden tot bedeling in het
najaar of gedurende de winter, van levensmiddelen en
brandstoffen aan weduwen van zeelieden en oude zeelieden
en verder op zodanige wijze, als na te noemen bestuurders
doelmatig zullen oordelen".
Geen vetpot dus en men moest dan nog maar afwachten of de
bestuurders "doelmatig zouden oordelen".
Na 1854 verminderde de bedrijvigheid in Vlaardingen en
zelfs zo dat er in de periode 1859 tot I864 maar drie
schepen van de helling liepen en waar maar maar 25 a 30
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TABEL II
Ondersteund werden in:
1844

1.009 personen of 13,0 % der bevolking

1854

2.238 personen of 27,5 % der bevolking

1864

1.300 personen of 15,5 % der bevolking

1874

389 personen of 4,3 ^ der bevolking

1884

254 personen of

2,4 JÉ der bevolking
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TABEL III
Ondersteunden door het
Burgerlijk Armbestuur en door
Kerkelijke Armbesturen I814 - 1913

Jaar

Burgerlijk
Armbestuur

Diaconie
Ned.Herv.
Gemeente

R.K.
Armbestuur

Totaal

1814

392

230

76

698

1854

1.395

743

100

2.238

1867

312

225

100

637

1868

294

228

100

622

1913

127

133

62

391 •)

'

') Vanaf I888 werd ook ondersteuning verleend door de
Gereformeerde Kerk A (23), Gereformeerde Kerk B (19),
Vrije Gereformeerde Gemeente (19) en vanaf 1909 ook
door de Remonstrants Gereformeerde Gemeente (8).
Totaal in 1913 69 ondersteunden.
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TABEL IV
Onderstand, verstrekt door het Burgerlijk Armbestuur en de
Kerkelijke Ambesturen l86l
1913
Burgerlijk Arnbestuur
Diakonie
Ned.Herr.
Gemeente
Bedeling

RooBS Kath
Armbestuur
Bedeling

ƒ 7.055,19

ƒ 6.363,30

ƒ 3.347,41

ƒ 6.373,36

ƒ 6.362,04

ƒ 3.703,-

ƒ781,25

ƒ 6.286,25

ƒ 6.522,82

ƒ 4.296,73

ƒ 678,35

ƒ 10.018,60

ƒ 8.713,13

ƒ 3.913,16

Bestedings
kosten

in geld

Bedeling
in natura

1861

S 455,52

ƒ 6.082,70

S 972,49

1867

ƒ1.362,01

ƒ5.622,-

ƒ751,36

1868

ƒ632,38

ƒ 5.505

1913

ƒ 3.736,50

ƒ 9.340,25
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man werk bij vonden. Na I864 ging het weer iets beter,
vooral toen in 1869 de eerste logger vanuit Vlaardingen
zee koos. Hiermee brak voor Vlaardingen een betere tijd
aan, maar de armoede was natuurlijk nog niet van de baan.
Naast het Fonds der Visscherij Armen bestonden toen ook
nog het Burgerlijk Armbestuur, de Diakonie der Hervormde
Gemeente en het Rooms-Katholiek Armbestuur. Deze instellingen werden later uitgebreid met de diakonieën van
nieuw
opgerichte
kerkgenootschappen
en particuliere
verenigingen. De tabellen geven enige cijfers over de
bedeling.
Nadat in het jaar l877 een drietal haringschepen met man
en muis waren vergaan, waarbij 39 vissers het leven
verloren en er 17 weduwen en 47 wezen achterbleven,
begreep men in Vlaardingen dat men toch iets moest doen
om al dat leed iets te verzachten. Op 29 november 1877
werd dan ook het "Visschersweduwen- en Wezenfonds"
opgericht. Na een oproep aan het Nederlandse volk had men
al gauw een kapitaal van I2.83I gulden en 83 cent bijeen
gebracht. De weduwen kregen gedurende 4 jaar 1 gulden- en
de wezen 50 cent per week.
Men moest het echter vaak ook hebben van de liefdadigheid. Zo werden liefdadigheidsvoorstellingen gegeven en
sommige reders deden zelfs in de pers en aan de Koning
een
"bede om hulp" ten behoeve van de nagelaten
betrekkingen. Ook gebeurde het wel eens dat een boekwerkje werd geschreven over de betreffende ramp, of over een
ander onderwerp, waarvan de opbrengst dan was bestemd
voor de nabestaanden.
In december I867 schreef Jan Storm, een geredde matroos
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van de VN 62 "De Haringvisscherij"^ zo'n verhaal. Hierin
beschrijft hij welk een strijd de zeelieden moesten
voeren tegen de elementen en wat een kracht zij putten
uit hun vaste geloof. Hoewel de oplage van een dergelijk
boekje niet bekend is, zal de opbrengst ervan niet al te
hoog zijn geweest. In I868 was het boekje namelijk
verkrijgbaar voor 30 cent per exemplaar.
Het boekje wordt hierna in extenso wederom uitgegeven,
waarnodig voorzien van enkele verklarende aantekeningen.

^
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VERHAAL
VAK EEN

VREESELIJK TOONEEL OP DE NOORDZEE,
TIJDENS HET JAMMERLIJK VERGAAN
VAN HET VISCHBUNBÜEKERSCHIP GEN lAMD: > H.UU>CVISSCHERIJ *,
TE HUIS BEHOORENDE TE VLAARDINGEN,
GEHüRE.NDE DEN ORKAAN VA\ 3 EN 4 DECEMBER 1 8 6 7 .

EENVOVDIG ilESCUKËVE'V

D:)OR DEN GEREDDEN MATROOS

JAÜ S T O R l l .

Uitgegeven ten voordeele van. de hulpbeixoevende
Weduwe met S Kinderen.
van den bij die r a m p omgekomen S t u u r m a n
HUGO DE HOND
TB

VLAARDINGEJSr.

1868.

[l ]

In de maand November 1867, na afloop van de ZomerHaringvisï-cherij, werd ons scliip genaamd: «De Haringvisscherijt, van de Heeren reeders VAN HARWEGEN en
DEN BREEMS, in volkomen orde uitgerust, van al het
noodige voorzien en voor de nu ophanden zijnde winlerkabeljaauwvisschenj bestemd.
De bemanning bestond, gelijk gewoonlijk, uit i"! personen , te weten:

[2]

De stuurman JAKOB VAN DORP,
DANIEL SPANJERSBERG,
JAKOB

VAN

KAMPEN,

HUGO DE HOND,

KLAAS
,

[3]

GROENEVELD,

JAN STORM,

[4]

TEUNIS VERBEEK,
ARIE

BAAS,

HUGO

VAN DEN

• •

,

•

BOOGERT

en drie scheepsjongens:
FRANS VAN KAMPEN

oud i 2 jaren,

JOHANNES BREDERVELD

»

14

»

WILLEM POOT

»

17

•

en

Zijnde 8 van de 9 eerstgenoemde schepelingen gehuwde
lieden, vadere van grooter of minder aantal kinderen,
en allen kloeke ervaren en gezonde zeelieden in de kracht
des mannelijken levens; de meesten van leeftijd tusschen
de 25 en 40 jaren.
Het zeer sterke en goed zeebouwende schip zeilklaar
zijnde, ontvingen wij bevel om den 29 November tot

den uittogt gereed te zijn, en na het gewoon uitgeleide
tot aan den havenmond van heeren reeders, en van onze
vrouwen en kinderen afscheid genomen te hebben, beklommen wij welgemoed en vol hoop op eene gelukkige
visscherij, onzen wel toegeruslen bodem, niet denkende
dat deze nimmer de Vlaardingsche haven weder binnen
zou loopen, veel minder dal één van ons 12tal zijn
jeugdig leven (eerst 21 jaren oud!) in de kokende golven
zou verhezen, om eene nog zoo jonge gade met een
zuigeling en een ruim éénjarig kind, broodeloos en behoeftig achter Ie laten! 1
. H e t afscheid en genacht!
O! het afscheid, al zijn dan ook die visscherslogten
vaak van korten duur, heeft toch onder onze eenvoudige
visschersklasse, altijd iets aandoenlijks.
Bij vertrek op reis aan den vasten wal, is het gewoonlijk
vaarwel! Bonjour, a revoir, tot wederziens, tot ziens enz.
maar de vreemdeling die soms getuige is van het uitgeleide der visscherlieden door hunne ouders, vrouwen,
kinderen en betrekkingen, en doorgaans ook van de
reeders tot aan het havenhoofd, de vreemdeling is dan
getuige van een andersoortig afscheid! Die visscherlieden
zijn op teekenachtige wijze gekleed, in hunne zware
dikke roode en blaauvve onder- en opperscheepsplunje,
met die hooge lederen mouwen over de armen, die buitengeyfoon zware zeelciarzen aan de voeten en de algemeen
bekende zuidwesters of lederen stormhoeden op de kort
geknipte zuivere hoofden — al te maal volstrekt noodige
harnassen, om het barre winterweder te bekampen, en
van betrekkelijk kostbare waardij voor den armen visscherman — die vrouwen en andere betrekkingen, veelal
beladen met mandjes en netjes, gevuld met appelen.

uijen, knollen, en gevolgd door wagentjes beladen met de
zoo onmisbare stoppekistjes door vrouwen of ouderliefde
trouwhartig gevuld met tabak, een paar peperkoeken,
wat koffij, eenige fleschjes Haarlemmer oHe, en voorts
met eenige onmisbare snuisterijen, alsnaai-en stop-gerij,
wal oud linnen, en misschien een karig gevuld kruikje
brandewijn. Die karavaan moet men zien optrekken tot
op het genoemde punt, en dan hooien en zien, hoe de
vissclierman afscheid neemt van de zijnen. Dal afscheid
heeft plaats met andere en krachtiger handdrukken,
met andere en inniger omhelzingen, met andere en
diepere klanken dan zulks gewoonlijk plaats heeft tusschen scheidenden aan den vasten wal. Men hoort slechts
twee uitroepen van de zijde der op het havenhoofd
staande betrekkingen: genachl! genachl! (gewoonlijk met
de verkorte benamingen er bij van hem, die verlaten
wordt.) Nacht Jaap! Nachl Ai! Nacht Teun!
Bouwe
reis (bij verkorting in zamensmeltend volks-dialect van
behuitdeu.) Genachl mannen allemaal! zegen eagezondheid
hoor!
al deze kreten, bij gedurige herhaling en steeds
in klimmende sterkte van toon door vrouwen en kinderen
met bewogen gemoederen schier als toegegild aan d?
vertrekkenden, worden door hel noeste, verharde, doch
innerlijk gevoelige brave zeevolk, zeer zeker uit toch ook
wel eenigermate beklemde borst, en daardoor in diepe
grondtoonen beantwoord met hel plegtig en zwaar over
het water naar den wal rollend wederkeerige: Genachl!
Genachl! Genachl!!
Nog éénmaal wuivende met
hoed of zuidwester, volgt een laatst en eenstemmig
Hoera! de belrekkingen aan wal wuiven mei doeken voor
hel laatst terug.
De schepelingen hijschen de zeilen, de stuurman vat
met kracht het roer, ieder man en jongen tijgt aan den
arbeid, de lappen loopen vol; en — de visscher gaat

immer, maar vooral des winters zeer zekere gevaren te
gemoet, om door den nood gedrongen een zeer schaarsch
stuk brood te ontwoekeren aan een element, dat zoo
menig kostbaar offer eischt, en de grafplaats wordt voor
velen, die scheidende van de hunnen, teregt uilriejien:
Genachl! GENACHT! voor sommigen voor de laatste maal
en dus een vaarwel voor eeuwig.
De goedgunstige lezer houde den schrijver deze uitwijding ten goede; de bedoeling was om allen nadruk te
leggen op den klemtoon van het dikwijls roerend uitgeroepen: Goede nacht! GOEDE NACHT!! bij des visschers
afscheid van vrouw, kinderen en zijne verdere betrekkingen.
De tiittogt.
Het was dan Vrijdag 29 November, des namiddags,
dat wij de Maas uitzeilden en door een stoomsleper in
zee werden gebragt onder een topzeilskoelte. De wind
was West en, wij zetten koers N. N. W.
Des middernachts kromp de wind in tot Z. W. ten Z.
en wij hielden toen N. t. W.
Op Zaturdag 30 November, bij het aanbreken van den
dag, zetten wij de breê-jarts er bij, en stuurden Noordwaarts op.
De koelte begon aan te wakkeren, en nam tegen den
avond van dien dag reeds zoodanig toe , dal wij het geraden achten de zeilen weder weg te nemen. Dit geschiedde, en wij bleven dien nacht zoo loopen met een
hangend zeil, het takel er in, en stuurden vei-volgens
met een stijven wind N. N. 0.
Zondag I December. Des morgens in de vroegte, begon
de dusverre stevige koelte weder te minderen; wij wierpen het lood over boord en peilden 16 vademen waler;

bragten vervolgens de banetszeilen aan, en zeilden in genoemden koers tot 's voormiddags 10 uur — het lood peilde
als toen 25 vademen — de koelte bleef steeds afnemen,
zoo zelfs, dat het dood stil werd. Wij peilden andermaal
en vonden 15 vademen water.
Van heverlede begon de lucht zich over geheel het
uitspansel te verdikken. Wij minderden onze zeilen,
staken Oost over, onder banet en storm-fok en na verloop van een uur kwam de gelegenheid om te vorderen
en wel uit het Noorden, vergezeld van buitengewoon zwaren
regen. De wind liep N. 0. en gedurende de eerste wacht
ontstond er plotseling zulk een harde wind, dat de wacht
ter naauwernood kon waarschuwen.
Daarop werd terstond het grootzeil gestreken en er
twee reven in gebragt.
Aanvang van den Storm.
Toen nu het gereefde zeil er bij stond, stak de trapsgewijze tot storm toegenomen wind zoodanig op, dat
wij ons genoodzaakt vonden het gereefde grootzeil mede
weg te nemen. Dit geschiedde niet zonder moeijelijk te
beschrijven inspanning van de uiterste en gezamenlijke
krachten.
Met eene fok van twee reven, achter den mast; de
stagfok neer en een klein fokzeiltje voorop, lieten wij
het gedurende den nacht Oost overdrijven.
Bezorgdheid en voorteekenen van gevaar.
Des Maandags 2 December, bij het aanbreken van den
reeds later opkomenden dageraad, woedde een aanhoudende
zware storm, vergezeld van onafgebroken digte slag- en
stortregen.

Na afloop van het over-oud gewoon christelijk zeemansgebed, vergaarde de manschap op het dek. Na kort
beraad, bij overzigt van den dreigenden toestand en hetgeen te doen stond, alsmede bij den aanblik op de altijd
moeijelljker wordende zee, namen wij de voor-fok inderijl
weg, en verzekerden de luiken op het dek met sterke
lijnen door de beugels. Het woelen der baren werd van
minuut tot minuut al meer en meer onrustwekkend. De
bovendampkring, bezwaard met bestopte grijs-blaauwe
wolken, hing of daalde als het ware op de in vreesselijk
oproer zijnde golven neer — en ja! wel met beraadde
zinnen, maar toch met beklemde harten, werd alle mogelijke voorzorg op het scheepsdek genomen, om in den
strijd legen de oproerige elementen het hoofd te bieden,
want wij voorzagen, dat het er op aan zou komen. Het
volk, dat gemist kon worden, meende om laag te gaan,
toen er een toren hooge baar kwam aanloopen, die onmogelijk te ontwijken was. Op den roep: Mannen! wees
bedacht!! greep ieder onzer een bouwvast. De vreeselijke golf overdekte en drukte ons als in eenen afgrond
en wij meenden niet anders of het was met ons gedaan.
Bij het afloopen van die baar, toen wij weder boven
water van ons konden zien, bespeurden wij dat onze
boot was weggeslagen; wij zagen er geen spoor meer
van. De schooten van de fok achter den mast, alsmede
die van het stagfokje, bevonden wij afgegooid te zijn.
Het voor-onder huisje (dit is de eenige beschutting over
het algemeen logies) dat met krammen en bouten aan
het dek bevestigd was geweest, was geheel losgerukt en
over zijde geslagen, waardoor het overbruisende zeewater
vrijelijk onze eenige schuilplaats binnenstroomde. Wij
repten ons met alle man om deze beschutting weder zoo
goed doenlyk te regten en vast te maken. Vervolgens
bonden wij de fok aan de raa van het marszeil, en

trachtten daarna ons logies lens te pompen. Toen dit een
ander onder aanhoudend gebulder van den tot orkaan
toegenomen storm verrigt was, en eenigen onzer ter
naauwernood vlugtig den deerlijken staat van ons benedenverblijf in oogenschouw genomen hadden, kwam er ons
andermaal een baar beloopen, nog hooger en vreeselijker
dan de vorige. Hadden wij de onbeschrijfelijke kracht
van de eerste vernomen, en waren wij die met verlies
van de boot en de zoo evenbeschreven averij gelukkig
ontkomen, deze monsterbaar dreigde ons met totalen
ondergang naar de diepte. Wij schreeuwden elkander toe:
wees bedacht, sta en houd vast! Almachtige God! wees
ons genadig! en de water-kolossus rolde en brak over
ons heen, wierp het schip als voor den wind, gooide
haalplank, koe-brug en het meerendeel der bunluiken
weg; en wij waren, het hoofd weer boven hebbende,
genoodzaakt dadelijk met alle man aan de pompen te [ i i ]
vallen. Wij werden zonder eenig zeil, het roer regt,
blijkbaar west- over door de kokende golven als voortgezweept. Gelukkig pompten wij het overgekregen water
zóó ver weg, dat enkelen van ons het logies konden bereiken, sommigen om eenig eten te zoeken, anderen om
een weinig tot verhaal te geraken van den schrik en van
de uitputtende vermoeijenis, ten einde eenige oogenbhkken
te rusten. De overigen bleven boven aan de pompen,
verwisselden elkander met korte tusschenpozen, terwijl
de afgelosten op het dek neer vielen, tot aan hen weer
de beurt was.
Men meene niet, dat het noodweer inmiddels bedaarde'?
verre van daar. — Bij het bedienen der pompen verdeelde
ons volk, dat reeds zoo doodelijk uitgeput was, zich in
ploegen of wachten, om toch nog eenigermate gestand te
kunnen blijven. De jongens bleven in het vooronder om
de jammerlijke boel aldaar zoowal ree te maken, daar al

de slaapkooijen vol water waren geweest, en al wat daarin
was natuurlijk door en door nat werd bevonden, zoo moest
toch beneden- even als bovendeks de huishouding zoo
mogelijk weer in verblijfbaren staat komen, en kook- en
schaflgerij weer bruikbaar worden.
Naauwelijks was de eerste wacht aan de pompen door
den tweeden ploeg vervangen, of er kwam een derde baar
met donderend geluid op ons reeds fel geteisterd vaartuig
aanrollen, die ons ditmaal met zekeren ondergang bedreigde. Bij hare aankomst werd een matroos op eene
wonderbaarlijke wijze door het trapgat in de kajuit en
nagenoeg ten halven lijve door de kajuitspoort geworpen.
Onze brave stuurman, de arme HUGO DE HOND, werd van
de pomp geslagen, en heeft zeker het vooreinde van het
schip niet kunnen bereiken. Hij .sloeg over boord en werd
met de ontzettende baar meegevoerd en verdween in
minder dan ééne minuut spoorloos in de golven!
Deze noodlottige baar had ons vaartuig schier geheel omgeworpen, niets kon meer stand houden of weerstand bieden;
de onbedwingbare krachten van het beroerde water wierp
alles op-, over- en ondereen. Van stuurboordszijde sloegen
de beschotten weg, de nood klom van oogenblik tot oogenblik ; beneden in het logies rolden, die er zich bevonden,
met alles wat los was, op en over elkander. De stookplaats, alwaar de jongens nog vuur gemaakt en water
gekookt hadden, overstelpte in die bekrompen, donkere,
halfvol water staande ruimte verscheidene der schepelingen.
Drie hunner bekwamen beduidende brandwonden aan lijf
en handen door het kokend water en het vuur.
• Geen ander denkbeeld bezielde ons thans ontmoedigd
volk dan: de eeuwigheid in te gaan. De jongste gilde
zijn vader genacht toe; de overigen baden God luide om
redding en ontferming! Wij riepen elkander voor eeuwig
genacht toe, niet anders wanende of het laatste oogenblik
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was daar!!... Het noodgeschrei, het gejammer was even
algemeen als de volstrekte moedeloosheid. — Och, vader !
help, help mij! riep de jongste (12 jaren oud). Arme
jongen! riep de anders zoo kloeke zeerob, vader kan
je niet helpen. God alleen kan nog redden, maar wij
gaan de eeuwigheid in! — Wij namen afscheid van
elkander en wijdden ons aan den dood!
Een onzer meende, dat het schip tot dusverre ten halve
onder de golven, eenigermate begon te rigten, en kroop
het voorondergat uit naar boven. De anderen, die niet
gebrand waren, trachten hem te volgen, om het dek te
bereiken, dat gelukte. En nu zagen wij op het dek een
tooneel van verwoesting, dat wij niet wel beschrijven
kunnen.
Het zich meer oprigtende schip was door den wind
geweldig heen en weer geslingerd. Dit was ons geluk,
ten minste voor dit benarde oogenblik. De groote mast
was over boord geslagen en lag vreesselijk te slingeren
aan de rest van het wand, de prikkenbakken dreven
wan-elend op de golven rond, het kluifhout was bij den
steven afgeslagen, de nog overige helft van de luiken
losgerukt, die verre weg over boord dreven. Het vooronderhuis was nu geheel verdwenen, het roer uit de
vingerlingen gerukt, de takels los en aan dezen bleef hel
in zee hangen en vreeselijk slingerende, teisterde hel
den achtersteven, die daardoor zeer ontwricht werd en
op meer dan ééne. plaats een lek veroorzaakte. Weldra
was het schip voor en achter halfvol water.
Was onze doodsangst in het vooronder onuitsprekelijk,
ten minste voor mij onbeschrijfelijk geweest, toen we
naar boven geworsteld waren en kruipende of rollende
over het open dek moesten, waarop het gaan of staan
ondoenlijk was, toen we boven kwamen, zeg ik, en met
de ons nog overige bewustheid rond konden zien, toen

zagen we onze totale reddeloosheid, wanneer de Almachtige
geene uitkomst verleende.
Nogtans, als door instinct gedreven, sloegen we de
handen aan het werk. Met bijl en dissel en mes kapten
wij den slingerenden mast en al het touwwerk los; met
doodsgevaar werd ook het noodlottig roer van den bodem
losgevverkt. De overigen vielen zoo goed mogelijk weer
aan de pompen. Men kan zich voorstellen, dat er natuurlijk in het kort beschreven tijdsverloop, aan eten of drinken
niet werd gedacht. Geprezen zij ons brave zeevolk, daar
van sterken drank, al ware die ook in deze grenzelooze
verwarring bereikbaar geweest, door niet een onzer gebruikt of van gerept geworden is. De minsten onder ons
vonden naauwelijks nog tijd om een weinig tabak in den
mond te nemen, maar aan slaap was natuurlijk niet te
denken.
Het was thans naar gissing 3 uur in den namiddag.
Nog tweemalen werden wij door zware doch toch mindere
baren beloopen. Wij nu zwalpten met hel wrak, op Gods
genade, stuurloos heen en weer, doch slingerden dan
berghoog dan weer in peillooze diepte, met den kop oost
over, soms geheel ronddraaijende als in een draaikolk,
die sommigen aan een grondbraak deed denken, terwijl
wij tevens bleven pompen. Zoolang het nu nog dag was
bleven wij steeds biddende en hijgende uitzien of wij soms
eenig schip mogten ontdekken, dat ons veege lijf zou
kunnen redden. Deze eenige uitkomst, mogt het God behagen, was onze laatste maar dan ook zeerflaauwe hoop.
Zoo altijd pompende, viel de avond. Het water in het
voorschip scheen iets te minderen even als de stortzeeën,
ook de orkaan bedaarde eenigermate. Inmiddels naderde
de nacht; gewis de bangste, die ook de oudste onzer
ooit beleefd had. Altijd doornat aan het lijf; zonder voedsel
of drinken; verzwakt en uitgeput door spanning van boven-

menschelijken arbeid bleven we elkander toch nog moed
in spreken, bewust, dat we alleen door volharding aan
de pomp, het misschien in den naderenden nacht nog
boven, en drijvende zouden kunnen houden.
Hoezeer wij tot eenige bemoediging steeds mindering
van water in het voorschip ontdekten, stond het achter
in de kajuit tot aan de zeilkooi en wij moesten het toeschrijven aan een lek aldaar, zeker ontstaan door het
afslaan van het roer. Doch voor's hands was daar op dat
oogenblik niets met vrucht te beproeven. Wij bleven dus
maar pompen, en het prikkelde onzen ijver, als we maar
zagen, dat we ten minste op den vijand binnen in het
voorschip winst kregen. De ingeschapen neiging tot
levensbehoud verdubbelde en vernieuwde als het ware
onze telkens zinkende krachten en hield onzen moed
even als een klein vuurtje nog glimmende. Wij riepen
elkander maar toe: «Volhouden mannen! volhouden! val
« aan weer wiens beurt het is! Goddank! de storm begint
«te bedaren; kunnen we dezen hangen nacht maar door« komen, het voorwater mindert, gestadig voortgaande
«kunnen we dit lens krijgen, dan nog moed gehouden,'
« God kan nog uitkomst geven!»
En dit geschiedde boven bidden en denken!!! Hij
ontfermde zich onzer.
Aanvankelijke hoop op redding.
En zóó waren wij dan die akelige nacht waarin wij
den dood steeds voor oogen hadden nog door Gods welbehagen gespaard gebleven, evenwel gedurig jammerende
over onzen verloren Stuurman HUGO DE HOND.
De dag van Dingsdag den 3 December begon te lichten
en wij zagen zulks met onuitsprekelijke blijdschap. De
wind nam hand over hand af, de zee, naar evenredig-
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heid, bedaarde van lieverlede, en wij konden eenigzins
ademhalen om te beraadslagen, wat wij verder konden doen.
Het vooronder was nu gelukkig lens dus daar mogten
wij het er voor houden, was het schip digt; en slechts
door de overloopende baren gevuld geweest. — Die nu
van de voorpomp gemist konden worden, begaven zich
naar het achterschip. Wij beproefden om het ruim op
te halen, ten einde te zien of wij het lek soms konden
vinden, vermoedende dat het in het deken kon schuilen.
Toen wij twee afdeelingen van het ruim hadden opgelost, bleek, door den waterstand, de onmogelijkheid van
het lek te kunnen vinden. In weerwil van het gestadig
pompen konden wij geene vermindering van water gewaar
worden, ook niet, nadat wij het groote ruim hadden
opgehaald.
Alstoen besloten wij om de voorpomp in het achterschip te brengen en bij vernieuwing vielen we thans
met 8 man op de drie pompen aan. Wij werkten onafgebroken door en na gedurende drie volle uren wonnen
wij toch iets op hel water. Wij spraken elkander andermaal moed in het hart om maar vol te houden en
loosden door den gelukkigen stand van de klaar gebleven
pompen toch zoo veel water, dat het den schipper gelukte eindelijk in de zeilkooi te kunnen kruipen, ten
einde luisterend te onderzoeken of hij het lek mogt vinden.
Hij hoorde het water duidelijk instroomen. In allerijl
werd de zeilkooi leeg gemaakt, zoodat daarmede veel
tijd verliep. Het lek werd gevonden onder in de zeilkooi
bij de zandstrook. Wij beproefden het te stoppen door
roetballen en gort in de reten te werken, maar helaas!
te vergeefs. Toen wij meenden dat het op de eene
plaats goed gevolg had, stroomde het water weer op eene
andere plaats binnen. Dit alles bleek dus vruchteloos te zijn.
Wij beproefden nu een fokzeil, aan het achtereinde
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onder het schip te halen, en hoe zeer wij daarin slaagden , ook deze maatregel bleek zonder gunstig gevolg;
het lek was niet te stoppen, ons bleef dus niets anders
over dan de pompen.
In den loop van dezen dag, vol van beproeving en
teleurstelling, van strijd tussrhen opgewonden moed en
zinkende hoop, was gedaan, geleden en gestreden, te
weeg gebragt en opgegeven, wat door menschenvermogen, krachtsinspanning, beraad, levensbelang en nooddwang kon en moest gedaan worden.
Wij dreven ten speelbal der golven. Onze gewaarwordingen grensden aan vertwijleling. — Maar ziet! Plotseling
bespeurden wij aan den gezigteinder twee schepen, wij
bevestigden een noodviag zoo hoog wij maar konden aan
den stomp van den afgeslagen mast. Maar helaas! die
schepen waren in koers verre buiten ons — en tot onzen
grievenden jammer, zoo ons wrak al gezien is geweest,
die schepen liepen ons buiten gezigt.
Zóó stond ons niets anders dan een wisse dood voor
oogen. Het pompen begon door toenemende krachteloosheid te verminderen en het water klom dus weder in het
achterschip. Gebrek en groote behoefte aan voedsel deed
zich knagend bij allen gevoelen; het zachte brood was
altemaal door zeewater bedorven; drinken was niet te
bereiken. In al dien tijd hadden wij niet geslapen en
steeds met doornatte zeeplunje in onzen nood gekampt,
en andermaal naderde schemeravond. Door middel van
een werpanker meenden wij het wrak nog voor den
duister west over te krijgen — maar ook dat was vergeefsch — wij bleven op eene en dezelfde zijde drijven.
Toen de nacht ook van dien ramp\ollen dag inviel,
beraadslaagden wij om bij beurten te beproeven, of wij
in het logies een uurtje konden zitten of liggen, ten
einde zoo wat te rusten; de overigen zouden dan aan

de pompen blijven, zoo goed als hunne wegstervende
krachten dien verlammenden arbeid nog toelieten. Doch
de pompers van de eerste wacht konden het onmogelijk
langer dan een uur uithouden, de rustenden moesten weer
boven komen, uithoofde het water in de ruimen niet
minderde ot op dezelfde hoogte bleef, maar blijkbaar
klimmende was. En zóó worstelden wij, ellendigen, op
eene reddelooze klomp hout in magteloozen en hopeloozen
toestand weder geheel dien dag tegen het bij de minuut
klimmende gevaar van eiken verloopen aderatogt te zullen
zinken.
Wij hadden naauwlijks het besef meer over dat orkaan
en storm thans zwegen, en de wind tot stilwordens, ja
zoogenoemd geheel was gaan liggen, zoo dof, suf en
stomp waren onze zinsverraogens afgepijnd en als begeesterd of versleten. Aan het nog rusteloos slingeren
van onzen notendop, ontwaarden wij de afnemende deiningen van het beroerd geweest zijnde element.
Die naderende kalmte van water en wind oefende ten
minste nog eenigen weldadigen invloed uit op ons denken gezigtsvermogen.
De redding.
De dageraad van 4 December brak door aan Gods lieven
Hemel, en ook bij dezen vernieuwden w^ onze beden
om redding. Het zoude de onvergetelijke immer en
eeuwig door ons, arme menschen, onvolprezen dag worden, de dag van onzer aller redding! ja! redding uit
duizend en duizendmalen teruggekeerde levensgevaren en
doodangsten!
Hem is de zee!.... en al wat er in en op is!
' Lotgenooten!.... Dat wij nooit, ook de jongsten van
ons, verg«ten wat de Almachtige aan ons, afhankelijke

schepsels, gedaan, beschikt en verordend heeft om ons
te redden en te behouden.
Het reddingsuur en reddingsmiddel in Gods
hand daagt en nadert al meer en meer.
O God, welk een heil! en blijde gedachte voor ons,
arme, versletene, half doode zeelieden! — Geachte lezer!
volg ons met uwe verbeelding, want onze beschrijving
van hetgeen nu gebeurde u levendig genoeg voor te stellen, is te zwak.
Het was des morgens ten 3 ure van Woetisdag 4 De.cernber dal één en later anderen der onzen een ster
meenden te zien; aller uitzigt tuurde daar heen en....
het vergrootte zich tot een scheeps-zeelicht.
God Almachtig! we zagen het in koers naderen op ons!
Geen landbewoner kan beseffen, hoe met nog meer dan
telegraphische, ja, bliksemsnelheid, onzer aller harten
andermaal door de hoop bezield werden, dat er nog
redding voor ons kon dagen!
Direct werden, zoo goed doenlijk, stakelvuren gereed
gemaakt en in brand gestoken; met den scheepsroeper
werd beproefd onzen gevaarvoUen toestand kenbaar te
maken. — Gedurende lange uren, die dubbel lang en
traag voortkropen, misschien waren het kwartieren!
hoopten en wachtten wij met steeds aanhoudend zeemansstakelvuur.
De aandacht van dat duidelijk Noord voor ons overloopend zeelichtvoerend schip was, meenden wij, bepaald
op ons stakelvuur gevestigd. — Immers het kwam met
de toenmaals weinige wind, aan een zoogenaamd zuchtje
gelijk, al slenkende voor de zee, steeds nader en nader,
tol duidelijk in ons gezigt, en, waren wij in het bezit

van onze boot gebleven, dan hadden wij zelven het schip
kunnen bereiken; het liep kort voor ons over — wij verhoogden ons noodvuur, plaatsten er nog een op het spil,
maar, o noodlot! het vaartuig hield ai, en verdween!
RampzaUg ontvlood ons de aanvankelijke hoop. — Nu
vielen sommige half bewusteloos bij do pompen neer.
De moed ontzonk nu ook aan het kloekste hart. Onze
toestand sloeg tot vertwijfeling en wanhoop over — werkluigelijk, doch met minderende slagen, bleven de drie
pompen in beweging.
Het zal, toen dit gebeurde, zoo wat 5 uren in den
morgen zijn geweest, dus 2 uren later.
Daar zagen wij andermaal in de verte een vuur of licht.
Het was of onze verlamde spierkracht andermaal nieuwe
versterking, onze benevelde zintuigen verheldering en
onze vernietigde hoop weer algeheele verlevendiging bekwamen. Fluks verdubbelden wij de zware pompslagen,
vernieuwden, verzwaarden en verhoogden onze stakelvuren, als ware er brand binnen ons boord; en God zij
eeuwig geprezen!
De Almachtige, die over stonn, orkaan en zee gebiedt,
bestuurde het hart van den braven gezagvoerder van
eene stoomboot. Dit vaartuig hield regt op ons aan. Wij
waren gezien, bepaald gezien, en het naderde met spoed
lijnregt onzen rampspoedigen bodem. — Besloten om onze
redding te beproeven, verhoogde en verhelderde het zijne
Uchten of vuren, opdat wij zijne bedoeling, om ons hulp
te bieden, zouden opmerken en daarnaar handelen.
Wij dreven, altijd pompende, de met volwerk opstoomende boot al nader en naderbij, en weldra zóó nabij,
dat ons nood- en huipgeschrei kon gehoord worden. Wij
baden den gezagvoerder, zoo mogelijk, een sloep uit te
zetten ter onzer hulp, omdat we in zinkenden en reddeloozen staat verkeerden. Dadelijk stopte de stoomboot en

liet een reddingssloep over boord. Wij vuurden inmiddels
onafgebroken voort en pompen niet minder. De reddingssloep naderde ons boord. Het pompen werd alsloen eerst
gestaakt. Eenigen liepen nog even in het logies en grepen
in hel duister rond, of ze nog iets van het hunne konden
meenemen. De meesten hadden dus niets dan de weinige
plunje, die hen nog aan het lijf hing. In hunnen angstigen
kamp tegen golven en dood was veel, dat hinderde, losen weggestormd.
Toen de sloep aan ons boord kwam, werd ons gevraagd:
hoe veel man zich scheep bevonden? Op ons antwoord
van elf en dat een onzer was over boord geslagen en
verdronken, werd bepaald, dal vier man te gelijk, doch
eerst de kinderen of jongslen, zouden overkomen, en zoo
werden wij in drie keeren overgevoerd naar de stoomboot.
Bij het afhalen van de laatste i man vroegen de
Engelschen of wij nog victualie aan boord hadden, voor
hel geval de reis soms Jang mogl duren, daar de equipage
met elf personen vermeerderd en de boot daarop niet
geproviandeerd was. Het was alsloen 7 uren en de laatste
matrozen namen wat te vinden was van scheepsbrood
en vleesch, benevens nog wal gort en erwten, mede.
Bij het verlaten van ons wrak stond hel water reeds
lol twee voet beneden het achlerschild, de matrozen
roeiden het nog eenmaal rond, overtuigden zich dat het
niet op sleeptouw te nemen was en noodwendig moest
zinken. De laatsten van ons volk bevonden zich dan ook
naauwelijks binnen boord van de stoomboot, of de romp
van den vischhoeker Haringvisscherij was aan ons oog
ontzonken! en daar twijfelt niemand aan in de diepte
verdwenen? Dit heeft naar de beste bekendheid plaats
gehad op 55"10 N. B. en 80"20 0. L.
Zoo was dan de gezagvoerder WILLIAM PORRITT, voerende
de schroefstoombool Leipzig, te huis behoorende te Sunder-

land, geladen met stukgoederen op de t'huisreis naar
bovengenoemde plaats, in de hand van den Alraachtigen
God, de middeloorzaak dat wij, arme menschen, na zulk
een angstvol lijden en kampen tegen den dood, GERED
zijn geworden!
Nooit zal iemand onzer de dankbare gewaarwordingen
vergeten, die ons bezielden, toen wij afgestreden, uitgeput,
dof van ontbeerden slaap, uitgevast van honger, nat en
verstijfd, sommigen daarenboven lijdende aan hevige
brandwonden, het dek mogten betreden van de stoomboot, welke na onze inscheping direct koers zette naar
Sunderland.
Toen wij allen door de liefdeiijke verpleging van den
edelen gezagvoerder en diens brave matrozen, niet voorop
maar achter in zijn eigen kajijit verkwikt waren, en er
ruimschoots in ieder onzer behoeften was voorzien, kwamen
wij zachtjes aan tot bezinning, ofschoon wij allen de gevolgen ontwaarden van hetgeen wij geleden hadden.
Inzonderheid bleef eene algemeene verstijving in de ledematen ons lang bij. Wij hadden ook 40 bange uren aan
de pompen gestaan met den dood in het gezigt.
Onvergetelijk zal aan ieder onzer de bejegening in geheugenis blijven, hoe, gedurende 36 uren dat wij ons
aan boord van die stoomboot bevonden, voor ons gezorgd
is geworden door dien gezagvoerder en zijn scheepsvolk.
De dankbare vermelding daarvan in een onzer Hollandsche dagbladen, bleef onzerzijds dan ook niet achterwege,
zoodra wij in bet vaderland behouden aankwamen.
Die openbare hulde werd in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant gelezen en luidde aldus:
Mijnheer!
Wij wenschen door middel van uw alom verspreid dagblad,
opeolük onzen dank te betuigen aan kapitein WII^LIAM POBBITB

van het schroefstoomschip Leiptig en zijne manschappen: GEOSGK
Y O U N G , THOMAS BcBifs, W I L L I A M H A L L en BENJAMIN GHAW-

FOBD, aan wien wij, naast God, ons leven te danken hebben,
door ons in den morgen van 4 dezer, bij de Doggersbank van
ons zinkend schip de Harivgvisselierij met levensgevaar te redden.
Nadat wij 40 nren zonder voedsel en drank aan de pompen
gestaan hadden en alles verloren was, gaf kapt. P O E E I T H
order aan zijne vier genoemde manschappen, om zijne reddingboot te bemannen, die, niettegenstaande de duisternis en holle
zee, door hunne dapperheid en beleid de genoegdoening hadden,
om ons aan een gewissen dood te ontrokken, terwijl onze stuurman HUGO S E HOND niet in dien zegen mogt deelen, maar
overboord sloeg en verdronk. Aan boord van deze stoomboot
werden wij door deze edele menschenvrienden als broeders behandeld en met de meeste zorg verpleegd.
Ook aan onzen Nederlandschen consul te Sunderland, den
heer P. R. L o s , betuigen wij openlijk onzen dank voor zyne
groote zorg in onze treurige omstandigheid toen wij aldaar aan
den wal stapten.
Dat het al dezen edelen menschenvrienden wèl moge g a a n ,
en dat zij lang gespaard mogen blijven, zijn de wenschen van
Hunne dankbare en onderdanige
. .

(was geleekend)
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Dienaren,

J. TAN DOBP, Schipper.
A B I I : BAAS.
HTJGO VAN DEN BOGEBT.
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En er is ook gezorgd dat het grootmoedig feit van
onze redding, bekend werd aan hel Nederlandsche, en

tevens ook aan het Engelsche Gouvernement, op dat
eere geworde wien eere toekomt.
Bij onze behouden aankomst te Sunderland, bezorgde
ons de gezagvoerder bij den Nederlandschen consul, de
heer P. R. Los aldaar. Met geroerde harten en onder de
opregtste zegenbeden voor zijn waar geluk en dat zijner
brave helpers, namen wij afscheid van den edelen WILLIAM
PoRRiTT en de wakkere matrozen GEORG YOUNG, THOMAS
BURNS, WILLIAM HALL en BENJAMIN CRAWFORD.

De Nederlandsche consul nam direct onze belangen
waar, om alles te bevorderen, wat noodig was voor de
verdere reis naar het vaderland.
Ook aan dien heer erkennen wij groote verpligting te
hebben, voor de menschUevende en edelmoedige wijze
op welke hij gezorgd heeft voor ieder onzer.
De heer P. R. Los, blijft in eer en achting bij ons.
Met den spoortrein van Sunderland vertrokken wij naar
Huil en bij aankomst aldaar zetten wij de terugreis voort
met de stoomboot van die plaats bestemd op Rotterdam.
Op Maandag, 9 December 1867, des morgens vroeg,
stoomden wij de HoUandsche rivier binnen, stapten bij
de Nieuwe sluis aan vasten wal en mogten, korten tijd
daarna (omstreeks iO ure 's voormiddags), door Gods
genade! met ons elf man het Vlaardingsche Havenhoofd
weder betreden!
Het wederzien van onze vrouwen en kinderen, van onze
ouders en bloedverwanten, van onze hooggeachte reedei"s
was voor allen roerend.
Het somber genacht! genachtU ons nog maar korte
dagen geleden toegeroepen op dat zelfde havenhoofd, dat
wij, na zóó zwaar geleden te hebben en zóó wonderbaar
gered te zijn, toch weer mogten betreden, die gewone
afscheidsgroet van den zeeman werd thans vervangen door
een veel aandoenlijker en plegtiger toeroep van: het

welkom.'! welkom!! God dank welkom! met omhelzingen
en deelnemende handdrukken onder den indruk van gevoelens en gewaarwordingen, die mij onmogelijk zijn te
beschrijven.
Met diepen weemoed moesten wij vermelden het bedroevend achterblijven en de wijze waarop van onzen
armen togtgenoot, stuurman DE HOND, die zijn jeugdig
leven in de golven verloor.
Tijdens het bij den aanhef van het verhaal van dit
treurtooneel beschreven vertrek en ons afscheid van hier,
was zijne vrouw ook op het havenhoofd, en het wederzij dsch geroep genacht! genachl was voor haar en hem
voor eeuwig. Wij zullen onzen stuurman nooit vergeten,
hel ons gebeurde is natuurlijk onuitwisbaar.
Op de reis met de stoomboot van Huil naar Holland
schreef ik aan boord dit verhaal, onder de versche en
levendige vertegenwoordiging, zoo als zich het vermelde
van uur tot uur en van dag tot dag, heeft voorgedaan.
Te huis komende is het eenigermate uitgewerkt en voor
de pers in gereedheid- gebragt. Ik deed zulks deels ter
gedachtenis voor mij en mijne rampgenooten en onze vele
betrekkingen, maar ook met eene ne venbedoeling, en die
is, ronduit gezegd, of het eenvoudig beschreven verhaal
van deze zeeramp, als die door de drukpers kon worden verspreid, V^g iets zoude mogen kunnen opbrengen
voor de vrouw en de nog zóó jonge weesjes van onzen
achtergebleven en zeer betreurden stuurman?
O! mogten onze Landgenooten, onze zeemans-stand,
hetzij visscherman of koopvaarder mijn eenvoudig verhaal, van het gebeurde met verschooning voor het gebrekkige, willen aannemen, en een klein offer wijden
aan de weêuw en de weezen? Het zou mij goed doen
als hier en daar, in ons mij zoo dierbaar vaderland aandacht en deelnemende belangstelling bleek voor den titel,

waaronder ik mijne handteekening heb gesteld, en die
ik nederig en bescheiden aanbeveel aan allen die de zee
beploegen, en mij en mijne inziglen wel begrijpen zullen.
De opbrengst, waarvan IK geene penning voor mijzelve begeer, wensch en verzoek ik ter hand gesteld te
zien aan de geachte heeren Reeders VAN HARWEGEN en
DEN BREEMS. Deze aarzelden niet om voor ons, thans
builenvaart zijnde schipbreukelingen , onverwijld een ander
schip uit te rusten, waarmede wij {toonbeeldenvan Gods
reddend alvermogen) weldra, en met vertrouwen op
Zijne hoede, weder zeewaarts gaan. Mogt ik van de op
handen reis behouden lerugkeeren, en vernemen dat
mijne zwakke poging met redelijk gevolg is bekroond,
ik zal mij dankbaar verheugen als de geachte patronen
de geldelijke opbrengst willen en kunnen doen strekken,
hoe langduriger des Ie aangenamer voor de weduwe en
de kinderen van hem, die niet met ons terug mogt keeren
en verder ingeval ongedacht de opbrengst mijne hoop
verre mogl overtreffen, er dan ook anderen van meêdeelen
geheel ter hunner discretie.
9 December 1867

De VN 62 was een "vischbunhoekerschip" en voor zo'n
schip was de beugvisserij eigenlijk de hoofdzaak. Die
schepen voeren het grootste gedeelte van het jaar op
kabeljauw, de zogenaamde "hoekvaart". Voor dat doel
werd in buisschepen een bun ingebouwd, en nadien
noemde men die schepen "hoekerbuis" of "visbunhoekerschip".
Een "bun" was een ruimte in het schip, die via
geperforeerde platen in de huid van het schip in open
verbinding stond met het zeewater. Het was door
waterdichte schotten van de rest van het schip
afgesloten. In het bun werd de gevangen vis in leven
gehouden, zodat zij wel zeer vers werden aangevoerd.
De beugvisserij zelf werd uitgeoefend met kilometers
lange lijnen, waaraan op vaste plaatsen dwarslijnen
zaten. Aan die dwarslijnen zaten haken of "hoeken",
waaraan aasvis was bevestigd.
Deze soort visserij werd gedaan van november of
december tot ca juni. Voor de haringvisserij vanaf
juni bleef dan meestal maar zo'n drie maanden over.
De hoekers waren sterk en zwaar van bouw. De
verschansing was zo hoog dat kleine mensen er bijna
niet over heen konden kijken. De latere loggers waren
veel lichter en hadden een veel lagere verschansing.
Voor de vissers die de logge hoekers gewend waren,
koste het heel wat moeite om op een logger over te
stappen. In I886 móest men wel over gaan op de
logger, want toen verdween de laatste hoeker,
"Vlaardingsch Leven" van de rederij IJzermans en Co,
met schipper P.van Alewijn.
Het volgende rijmpje kenmerkte de opvatting over de
schepen:
"Hoekers en buizen
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zeemanshuizen.
Loggers en smakken
waterbakken".
(De smak was een engels vissersvaartuig).
Hoekers waren gewoonlijk bemand met ca 15 mannen.
Velen van hen droegen een hoge hoed, met het oog op
vallende voorwepen aan boord. Zo'n hoed was gemaakt
van zogenaamd pompleer en de harde rand was gevoerd
met wol.
De grootste hoekerreder in de jaren '60 was Van
Rossen met 9 hoekers. Vervolgens Hendrik Kikkert met
7 en Jacob den Breems en Zonen eveneens met 7
schepen.
Het hoekerschip "De Haringvisscherij" behoorde toe
aan de rederij Jacob den Breems en Zonen. Jacob den
Breems had drie zonen: Johannes van Harwegen den
Breems, Arie den Breems en Martinus den Breems.
Johannes was 'volledig vernoemd', dat wil zeggen dat
hij niet alleen de voornaam, maar ook de achternaam
van zijn grootvader van moederskant droeg. Deze
Johannes dreef samen met zijn vader en zijn broers
ook handel onder de firma Van Harwegen en Den Breems
en vermoedelijk had deze firmanaam meer bekendheid
onder de Vlaardingers.
In 1867 hadden vader en zoons onder verschillende
firma's 9 haringschepen, waaronder "De Haringvisscherij", die zij in I866 hadden gekocht en 13
koopvaardijschepen in de vaart. In dat jaar verloor
de Nederlandse vissersvloot 9 schepen, waarbij 48
mensenlevens vielen te betreuren. Onder deze 9
schepen bevonden zich 3 Vlaardingse vishoekers.
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Jacob den Br e ems, 1798 - 1867.
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Over de schrijver. Jan Storm, worden we uit de tekst
van het boekje niets wijzer. Er waren in die tijd
minstens drie mannen die deze naam droegen, waardoor
het moeilijk is aan te geven om welke Jan Storm het
gaat. Maar wellicht kent iemand van de lezers deze
geschiedenis uit familieoverlevering, bijvoorbeeld
als dé belevenis van "opa" of "overopa". In dat geval
wordt mededeling daarvan aan redactie zeer op prijs
gesteld.

4-

Hugo de Hond werd te Vlaardingen geboren op 6
december 1839- Zijn ouders waren Hugo de Hond en
Johanna Rijke. Hij trouwde te Vlaardingen op 23
november I864 met Kornelia van Kempen. Uit dit
huwelijk werden twee dochters geboren: op 14 maart
1865 Johanna Maria en op 31 niei 1867 Hendrina de
HondKoelte of bries: een zeer lichte wind, waarbij de
zeilen beurtelings opbollen en weer slap neerhangen.
Topzeilbries, bramzeilskoelte en marszeilskoelte zijn
subjectieve aanduidingen voor de windsterkte, gebaseerd op de zeilvoering. Bij een topzeilsbries kon
men niet meer zeil voeren dan de topzeilen.

se

6.

Breejarts of breefok is een vierkant zeil, dat aan de
ra van een langsscheeps getuigd schip kan worden
gevoerd.

7.

Een vadem of 'vaam' is zes engelse voeten of 1.828
meter. Het is een zeer oude methode om touwwerk op te
meten en het bestond uit het afpassen tussen beide
uitgestrekte armen. Men gebruikte deze methode ook om
waterdiepten op te meten. Door de loodlijn op te
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Johannes

van Earwegen den Breems,

1821 -

1899.

meten wist men hoeveel vadem water er onder het schip
stond.
De fok is een voorzeil, op vierkant getuigde schepen
het onderste razeil van de fokkemast. De stormfok is
een klein, van zeer zwaar doek vervaardigd zeil, dat
bij slecht weer de normale fok vervangt.
Het grootzeil is het onderste zeil dat aan de grote
mast wordt gevoerd of het zeil dat aan de mast van
een schip met slechts één mast wordt gevoerd. Door
een deel van het zeil samen te plooien, te reven, en
vast te binden, wordt het zeiloppervlak verkleind.
Een baar, grondzee of rollers, zijn lopende golven
die als gevolg van een ondiepte hoger en steiler
worden en waarvan de toppen niet breken. Zulke golven
hadden zoveel kracht, dat alles wat los en vast zat
meegesleurd werd. Zelfs het gehele schip kon zo in
één keer in de diepte verdwijnen.
De haalplank werd gebruikt om de visnetten binnen te
halen. De bunluiken zaten vaak vóór in het schip ter
afsluiting van de bun. De koebrug was het onderste
dek, direkt boven het ruim en werd gebruikt voor het
opschieten van kabels en als bergplaats voor zeilen
en voorraden. Als zoiets werd weggeslagen dan ging de
zee wel erg tekeer!
Een prik of lamprei was een aasvis, die in prikkenbakken levend bewaard werd. De vis was van een
palingachtige soort en had een zuigbek, waarmee hij
zich aan de zijkanten van de bak vastzoog. De
jongsten aan boord moesten met een stok in de

156

prikkenbak roeren, om te voorkomen dat de vissen zich
vastzogen en dood gingen.
Het kluifhout was het verlengstuk van de boegspriet,
vanaf de steven van het schip. Aan boegspriet en
kluifhout zaten de touwen en de zeilen vast.
Vingerlingen waren een onderdeel van de ophanging van
het roer en bestond uit twee metalen strippen, die
aan weerskanten van de steven met doorgaande bouten
werden vastgezet. Aan de achterkant van de steven
waren ze voorzien van een houder, waarin de pen van
de roerhaak kon draaien.
13. Een grondbraak of 'een braak halen' is een vissersuitdrukking voor het breken van vistuig als het
achter een obstakel op de zeebodem bleef haken en
door het de voortgaande beweging van het schip brak.
Het schip kreeg dan een flinke schok, als het tuig
vast aan de bodem bleef zitten.
14. De zandstrook is de onderste buitenwand
schip, die vast zit aan de kiel.

van

een

15. Het stakelvuur was een brandbare prop touw, dat boven
op een staak (stuk hout) of mast zat en men stak dit
dan zo hoog mogelijk op. Stakelvuren werden ook wel
aan het strand gebruikt, zodat men de kust vanuit zee
kon waarnemen. Het werd ook gebruikt als men de vleet
had uitstaan, wat een waarschuwing was dat men uit de
buurt moest blijven.
16. Voor dat de Nieuwe Waterweg was gegraven moesten de
schepen via het Voornse Kanaal door de sluis bij
Nieuwesluis (Hellevoetsluis) naar zee. De koopvaardijschepen moesten bij het passeren van de sluis
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opgeven waar zij vandaan kwamen en waar zij heen
gingen, terwijl ook de lading moest worden opgegeven.
De Nieuwe Waterweg werd gegraven tussen I866 en iSyi.
In 1872 voeren twee Maassluisse loggers als eerste
die nieuwe Waterweg uit.
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EEN MACHINALE NETTENFABRIEK
te Vlaardingen

i n de j a r e n

l870-l875»

Door J . P l o e g .
In het boek "Wandelingen door oud Vlaardingen" van J.Anderson, uitgave 1974, staat op a.a.bladz.101 een kaart
van Vlaardingen afgedrukt (gedateerd l867), waarvan
Anderson stelt dat dit een kaart is uit de Gemeente-Atlas
van Nederland van J.Kuiper, die in l868 uitgegeven is
door Hugo Suringa te Leeuwarden. Inderdaad gelijkt de
kaart in het boek sprekend op de kaart in de atlas, maar
ze is het toch niet! De kaart zoals die in het boek
voorkomt stamt namelijk uit I87O, want onder de kaart
staat dat Vlaardingen 209 bunder groot is en 8.483 inwoners telt. En die getallen komen overeen met het gemeentelijk jaarverslag over I87O. Anderson's kaart is dus na
1870 gedrukt!
Voor mij is het bijzondere aan deze kaart dat er op het
Buitenland van de Buitenweide, tegen de lijnbaan aan, een
NETTENFABRIEK getekend is. (Die fabriek staat niet op
kaart van I867).
In het gemeente-archief van Vlaardingen vonden we een
brief van Arij Hoogendijk Jz, gedateerd 8 febr.l869 en
gericht aan het gemeentebestuur van Vlaardingen, waarin
deze vraagt om grond in erfpacht af te staan voor een op
te richten net-breilokaal; de aanvraag behoorde vergezeld
te zijn van een tweetal tekeningen, maar die bevonden
zich echter niet bij de brief. Zij werden echter als
losse tekeningen, "herkomst onbekend" ,teruggevonden in
de historisch-topografische verzameling van het archief.
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Door de vondst van de brief kunnen de tekeningen weer op
haar plaats in het archief terugkeren. Voor dit artikel
zijn ze op één blad bijelkaar gezet, opgehaald en hierbij
verkleind weergegeven. We zien een eenvoudig stenen
gebouw met in gietijzer gevatte boogramen en toegangsdeuren op de hoeken van de lange gevel die aan de
Oosthavenkade staat.
Een verslag van de gemeenteraadsvergadering van l6 febr.
1869 bevestigd dat de heer A.Hoogendijk Jz ...een haringnettenbreijerij, volgens overgelegde teekeningen... wil
laten bouwen.
Het verslag van 6 maart I869 bepaald dat de heer H. er
nog enige grond bij moet nemen en dat voor de grond,
zijnde ...voor een industrieel doel bestemd, een erfpacht
van ƒ 1,80 per vierkante roede betaald moet worden ...
Op 2 febr. 1870 wordt door B & W besloten om een ...thans
aanwezige lantaarnpaal naast de haringnettenfabriek... te
vervangen door een arm aan dat gebouw. ...
Op woensdag 22 mei I872 behandelen B & W een verzoek van
A.W.Schippers (van de in l862 begonnen garancinefabriek
aan het Oosterhoofd), om een ... aanvoerbuis te mogen
aanleggen voor water uit de haven naar de nettenfabriek.
... Maar in l875 wordt ...Aan de Architekt opgedragen om
de veranderingen in de voormalige Nettenfabriek bij
K.S.van der Brugge, door aanbouw of binnenwaartsche veranderde bestemming, op te meten. ...
Alleen in "Bijlage letter A behorende bij het jaarlijks
verslag der Gemeente Vlaardingen, over het jaar l869"
vinden we opgetekend dat het gebouw in te richten is ...
tot machinale haringnetten breijerij...
Bij de lijsten voor het jaaroverzicht van de gemeente
Vlaardingen behoren ook opgaven te zijn van de aanwezige
fabrieken in Vlaardingen. Die opgaven zijn echter zeer
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Links de woonhuisjes
die zijn onstaan uit de verbouwing
oan de nettenfabriek.
Zij stonden direkt
ten zuiden van
het nog bestaande pand van Gebr.Kok.
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onvolledig. In de jaren I869 t/m l875 is slechts éénmaal,
in 1871, zo'n lijst ingevuld; hierin is geen nettenfabriek vermeld.
De machinale nettenfabriek is niet groot, het gebouw meet
volgens opgave I8 x 7 meter, volgens de tekening (schaal:
2 duim op de El = 1:50) is het grondoppervlak uitwendig
17 X 7 meter. Het gebouw is gesitueerd bij een bocht in
de Oosthavenkade vlak bij een touwbaan.
Op de "Plattegrond der gemeente Vlaardingen" van circa
1890, ligt die Touwslagerij De Zeevaart (van K.S.van der
Brugge) aan de Kade van de Buitenweide, dat zal de
"Boskaden" van Hoogendijk's aanvraagtekening zijn. De
daar aangegeven Afrol is dan het begin van de latere Van
Leijden Gaelstraat, zodat het "brei-lokaal" ongeveer
gestaan zal hebben daar waar nu het pand van de Gebr.Kok,
Oosthavenkade 71, staat. En dat laatste klopt, want in
het gemeente-archief vonden we ook nog een raadsverslag
gedateerd 25 juni 1875 waar ... aan de orde volgt het
verzoek van K.S.van der Brugge om de voormalige nettenfabriek deels te mogen inrichten voor woonhuisjes, deels
voor pakhuis en zeilmakerij...
Het is naar aanleiding van dit verzoek dat in l875 de
eerder gemelde opdracht aan de gemeente-architekt verstrekt is. De nu nog bestaande zeilmakerij van de Gebr.
Kok blijkt dus in l875 gesticht te zijn in het pand van
Hoogendijk's nettenfabriek die in 1869 gebouwd werd. De
Vlaardingse nettenfabriek is echter geen succes geworden.
Het schijnt dat er ooit een poging gedaan is om het
gebouw van de nettenfabriek en/of de bijbehorende grondoppervlakte te vergroten om er ook andere technieken uit
te gaan oefenen. Bij de gemeentelijke raadsstukken
bevindt zich namelijk een vergunning-aanvraag dd.22 dec.
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l871 van de heer A.Hoogendijk Jz, om in ... de bestaande
Netten-fabriek acin de Oosterkade alhier ... behalve het
fabriceren van netten, ook te mogen uitoefenen het
bereiden en zuiveren van niet-ontplofbare oliën en
traan;—dat hij tot vergrooting der bovengenoemde fabriek
... wenst te erlangen een stuk gronds, ten zuiden van- en
in aansluiting met de thans bestaande fabriek...
Een vergunning hiervoor werd niet gevonden, maar wel
behandelen B & W op 22 mei 1872 het reeds genoemde
verzoek van A.W.Schippers om een wateraansluiting tussen
de haven en de nettenfabriek aan te leggen. Heeft
Hoogendijk toch geen toekomst meer gezien in de nettenfabriek en de zaak in 't voorjaar van l872 overgedaan aan
de heer A.W.Schippers ?

^

^

^

VLAARDINGS DIALECT.

"Vlaardingen Den 27 mei (I854).
Burgemeester en Wethouderst wij hals Baggerlieden kunnen
niet nalaten onsze noden in te brenggen. Gij weet dat deze tijt voor hons halle moejelijk hen zwaar his in den
duurre tijt. Gij weet dat wij hin vroeger jaren meer inkomstens hadden van het baggeren hadden want toen deden
wij helft hof twaal vragten. Dan hadden wij nog heen
weekgelt. Maar nu in den duren tijt zoo gij ook weet hals
wij nu vijf of zes. Dat scheelt te veel. Wij trekken nu
wel meer slik maar hals wij getrokken hebben dan zijn wij
huitgehongert want het trek zwaarder als vroeger jaren.
Maar nu heerre gij kunt wel begrijpen wat hons verzoek
his om heen klijnigijt meer van den vragt. Hal was het
maar 3^ sent. Dat was nog geen heens heen broot wan dat
kost nog 1 sent meer maar wij kun het hook niet krijgen
voorhal hals gij een aantal kinderen heb zoo als ik die
het u besrijf. Hik heb er zes heer dan een ider wat hijt.
Dan heb gij nog hal wat nodig hen dan niet hebben dat his
zwaar. Nu wenst ik, Gerret Dropper dat gij halle daar hover zult nadenkken in de vreze des Heerren uwen God hen

^
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mijne God. Wij moetten denken dat wij halle van heenne
God zijn geschappen hen dat hook halle voor den regtter
stoel van God hen Jezus Krustis zullen verschijnnen. Verder weet ik u niet te srijven hals "waar liefde woont gebiet den Heer Zijn Zegen, daar woont Hij Zelf, daar wort
Zijn hijl verkregen hen het leve tot in heewighijt".
(was getekend)
Ld.Zuitgeest

K.van Zelm

P.Voorburg

K.van Santen

P.Verkaden

K.van Zelmm

P.Gulden

Jan Wilsnaten

Leender Droppert

Jan Poelen

W.Post

D.Glansdorp

J.van der Gaag

A.Rosen Boom

H.Groen

L.Vlaardingerbroek

D.van den Bos

P.Sluyter".

B.Bendervoet

Bron:
Correspondentie Gemeentebestuur van Vlaardingen,
1854, nr 258/31, ontvangen 27 mei I854.
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WINTERPROGRAMMA

I986/1987.

Donderdag 25 september I986.
"Het vervoer over vaarten en vlieten".
Lezing met dia's door de heer J.Moerman, coördinator van
de werkgroep Historie en Landschap van Midden-Delfland.
Zaal: Dienstencentrum "Drieën-Huysen", Willem de Zwijgerlaan 470, Vlaardingen. Aanvang: 20.00 uur.
Dinsdag 21 oktober 1986.
"Boedelbeschrijvingen in de l8e eeuw".
Gecombineerde lezing door de heren J.Anderson en Th.J.
Poelstra over binnenhuizen in vroeger eeuwen, zoals die
uit notariële boedelinventarissen naar voren komen.
Ten behoeve van bezoekers zijn fotokopieën van documenten
beschikbaar, die men thuis nog eens rustig kan bestuderen. De kosten hiervan zijn ƒ 2,-.
Zaal: Pniëlkerk, Henriëtte Roland Holststraat 40. Aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 8 november I986: Excursie.
In Tijd-Schrift nr 34 wordt melding gemaakt van de
excursie naar Maassluis op 30 aug.1986, maar dat is
verschoven naar 8 november. Op het programma staat een
bezoek aan de Grote Kerk van Maassluis. Eén en ander
wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische
Vereniging Maassluis. Aanvang: 10.00 uur bij de kerk op
het Kerkeiland. Opgave voor deelname (ook in verband met
vervoer) bij Frans W.Assenberg, tel. 4 34 28 96,
P.J.Westerdijk, tel. 4 74 07 05 of M.de Baan, tel. 4 35
02 21.
Dinsdag 25 november I986.
"De Vlaardingse brandweer; vier eeuwen strijd tegen de
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rode haan". Lezing met dia's door de heer C.W.Verhulst,
oud vrijwillig waarnemend-commandant van Brandweer Vlaardingen.
Zaal: Dienstencentrum De Valkenhof, Frank van Borselenstraat 95* Aanvang: 20.00 uur.
Dinsdag 20 januari 1987.
"Het Visserij-onderwijs in Vlaardingen, vanaf ca I87O".
Lezing met dia's door Dr J.P.van de Voort te Vlaardingen.
Zaal: Triangel, Fransenstraat 14- Aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 24 januari I987
Grote ruil- en hobbydag in de zaal Harmonie, Schiedamseweg, ter gelegenheid van 20 jaar HVV. Zie de mededelingen
hierover van de voorzitter. Nadere gegevens volgen nog.
Dinsdag 26 februari 1987•
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 19-30 uur.
Na de pauze zal Drs S.E.Pronk Czn, uit Rijswijk, een lezing verzorgen over "Hand- en Huismerken".
Zaal: Bethelkerk, Burg.Verkadesingel 26. Vanaf 20.15 uur
ook toegankelijk voor belangstellenden.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de
berichten over de diverse lezingen in de plaatselijke
kranten.
NB. De programma's voor de maanden maart en april zullen
in het volgende Tijd-Schrift nader worden bekend
gemaakt.
Mededeling:
Wegens verbouwing zal het Stadsarchief voor bezoekers gesloten zijn van I6 september tot en met 19 december I986.

LEDEN WERVEN LEDEN!
Geeft u dit en voorgaande Tijd-Schriften en ook de fraaie
Historische Jaarboeken eens ter lezing aan uw familie,
vrienden en kennissen die nog geen lid zijn van de
Historische Vereniging Vlaardingen. In de meeste gevallen
zal dat tot resultaat hebben dat u onderstaande bon voor
hen kunt invullen!!
hierlangs afknippen
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Nog g e e n l i d v a n de
HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN ?
Maar w e l g e ï n t e r e s s e e r d
dit Tijd-Schrift ?
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I n v u l l e n en opsturen van onderstaande k a a r t zorgt ervoor
d a t u de v e r e n i g i n g s p u b l i k a t i e s , zoals H i s t o r i s c h J a a r boek en T i j d - S c h r i f t , a l s l i d k r i j g t toegezonden!
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Omslag: De stalen
zeilloggev
VL 54 "Mars" van Joost
in 1914 gebouwd bij A.de Jong te Vlaardingen,
in
vergaan. Foto naar schilderij
van A.van Boon.

Pot,
1918

Verschenen is de uitgave van de
Historische Vereniging Vlaardingen:
"Vlaardingse Geslachten vanaf ca 1500 tot 1750"
door H.den Boer.
De inhoud: 12 stambomen van vooraanstaande Vlaardingse
families met de volgende namen:
Both - Brobbel - Dweyl - Guldewagen/Wagenaar - Hoogendam
Ketelaar - Cleywerff - Morre - Oldenrogge - Speek - Vogelaer/Bisdommer en Wittebol.
Verkrijgbaar bij het Stadsarchief, Plein Ekaus S, 3135
JN Vlaardingen en in de boekhandel.
Prijs ƒ 17,50 excl.porto (ƒ 5,25).

De foto op de omslag en op de
pagina's 4, 48, 70 en 84 zijn ter
beschikking gesteld door M.F.Zuydgeest.
Overige foto's: Stadsarchief.

HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN
Sekretariaat:
Postgiro:
Rabobank:
Redaktie-adres

L e p e l a a r s i n g e l 374
3136 PK VLAARDINGEN
Telefoon: 010 - 4 7 4 80 25
750978 t . n . v . de penningmeester
12.54-25-465 t . n . v . de penningmeester
Tijd-Schrift:

Markt 7, 3131 CR VLAARDINGEN ~
Telefoon: 010 - 434 33 46

