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J.H. Steenkist

VOORWOORD
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in Delft, via een tentoonstelling, een en ander getoond van de wel zeer lange staat van
dienst van deze instelling.
In wat gewijzigde vorm, meer op Maassluis gericht, krijgt ons gemeentemuseum ook de gelegenheid deze belangwekkende verzameling te laten zien. Deze gebeurtenis valt juist in de periode dat er
gewerkt wordt aan de realisering van de ontbrekende gevelrand van
de Hoogstraat.
Dit tezamen leidde er toe dat aan de Historische Vereniging Maassluis gevraagd werd voor dit nummer het thema ‘Hoogstraat’ te kiezen.
Aan dit verzoek is graag gevolg gegeven; we zijn ons er echter van
bewust dat het onderwerp in deze uitgave nog niet uitputtend is behandeld. Het betreft immers het oudste deel van onze stad en daar
is beslist meer over te vertellen. U houdt dit dus van ons tegoed.
Niettemin vertrouwen wij er op dat er al voldoende lezenswaardige
feiten naar boven zijn gehaald om U, lezer(es) en belangstellende,
wat aangenaam lees- en kijkplezier te verschaffen. Dat het daarbij
ons streven is Uw kennis van de historie van onze stad te verrijken
en te verdiepen spreekt vanzelf.
U kunt dit streven steunen door Uw lidmaatschap!

Maassluis, oktober 1985.

J.H. Steenkist
voorzitter
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ALS STENEN KONDEN SPREKEN
Voor degenen die de laatste jaren in Maassluis zijn komen wonen is het pand Hoogstraat 1 gewoon het Sleepvaartmuseum.
Zij die hier al wat langer gevestigd zijn, zal het woord stadhuis
of raadhuis bekender in de oren klinken. In overeenstemming
met het thema van dit blad, ‘De Hoogstraat’, wil ik hier wat nader ingaan op de geschiedenis van dit gebouw. In een eerdere
uitgave van dit tijdschrift zijn reeds de achtergronden geschetst
welke leidden tot de eis van een zelfstandig Maassluis en de
lange weg naar die zelfstandigheid.
Eerste Dorpshuis
Na de losmaking van de moedergemeente Maasland in 1614
had het nieuwe dorpsbestuur, bestaande uit schout, zetters
(later burgemeesters genaamd) en schepenen, behoefte aan
vergader- en kantoorruimte. Er kwam dan ook al spoedig een
dorpshuis. Het is echter niet bekend waar dit gestaan heeft; de
archieven geven hierover geen uitsluitsel.
Tweede Dorpshuis
Wat we wel weten is, dat het ruim 40 jaar in gebruik geweest is.
In 1665 was de ruimte blijkbaar te klein geworden, want in dat
jaar kochten schout en burgemeesters een huis met een daarachter gelegen tuin aan de Noordvliet. Dit huis was eigendom
van de toenmalige dorpssecretaris Adriaan de Bije. Het bevond
zich op de plaats van het tegenwoordige pand Noordvliet 19,
waarin nu o.a. Youth for Christ gevestigd is.
Het dorpsbestuur had voor de uitoefening van zijn taak niet zo
veel ruimte nodig, want hoewel het nieuwe dorpshuis slechts
een normaal woonhuis was, werd een gedeelte daarvan (waarschijnlijk de benedenverdieping) aan een caféhouder verhuurd.
Bovendien stond men nog vergaderruimte af aan het college
van gecommitteerden van de visserij en aan het armbestuur.
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De combinatie van café en dorpshuis komt ons nu wellicht wat
vreemd voor. In die tijd was dit echter geen uitzondering, maar
eerder regel, vooral in de kleinere plaatsen. In ieder geval was
het gemakkelijk de tap bij de hand te hebben, want vergaderen
maakt dorstig.

Fragment van de kaart van landmeter Potter, maart 1590.
Wanneer hoge gasten, zoals de ambachtsheer of de dijkgraaf,
Maassluis bezochten verwelkomde het dorpsbestuur hen meestal
met een maaltijd. Waarschijnlijk hadden zij de ervaring dat dit de
gesprekken soepeler deed verlopen. Toentertijd werden vrijwel
alle functies verricht door onbezoldigde vrijwilligers en een jaarlijkse feestavond, als dank voor de bewezen diensten voor b.v.
schutterij of brandweer, komt dan ook op elke dorpsrekening voor.
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Ook het ambt van burgemeester en van schepen was een onbezoldigde functie en zij moesten elke keer als zij niet ter vergadering aanwezig waren een boete betalen. Jaarlijks bij het aftreden van een deel van de burgemeesters en schepenen nam
men de gelegenheid te baat van de opgespaarde boeten een
gezellige avond te houden. Gelegenheden te over dus om de
waard van het dorpshuis de klandizie te gunnen. Trouwens in
ons tegenwoordige stadhuis is ook een goed geoutilleerd restaurant aanwezig, wat dat betreft is er in ruim 300 jaar weinig
veranderd.
Het dorpshuis aan de Noordvliet is 20 jaar in gebruik geweest. In
die tijd nam de bevolking geleidelijk toe en groeide de welvaart
als gevolg van de betere resultaten van de visserij. Verbetering
van de rentabiliteit leidde tot uitbreiding van de vloot. Maassluis werd een belangrijke vissersplaats. Mede ten gevolge van
het ingewikkelder worden van het bestuur en de toenemende
overheidsbemoeiingen ontstond de behoefte aan een meer representatieve behuizing voor het dorpsbestuur. Een welvarend
dorp kon zijn bestuur toch niet blijven huisvesten in een gewoon
burgerhuis.
De eigenaar van het naastliggende pand, het plaatselijk armbestuur, had bovendien plannen het oude dorpshuis aan te kopen
met het doel beide panden af te breken en op die plaats een
weeshuis te stichten.
Er werd dus wel enige druk op schout en burgemeesters uitgeoefend snel een beslissing te nemen. Wellicht heeft de in 1672
begonnen oorlog de uitvoering van de plannen enigszins vertraagd, doch eind 1674 was het zo ver dat men de waard van
het dorpshuis de huur kon opzeggen. Ofschoon het nieuwe gebouw bij lange na nog niet klaar was, verkocht men op 20 mei
1675 het oude dorpshuis aan het armbestuur.
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Het Raadhuis
Voor het nieuwe raadhuis koos men een plaats uit aan de Hoogstraat bij de Wateringse Sluis op het punt waar de oost-west en de
noord-zuid verbindingswegen elkaar kruisten. De achterzijde gaf
uitzicht over de haven met zijn bedrijvigheid. Met de bouw werd
in het voorjaar van 1675 een begin gemaakt.
Als architect komt de naam Willem de Cordy naar voren. Volgens
de dorpsrekening was hij althans belast met het maken van de
bestekken en het houden van toezicht tijdens de bouw.
Het feit dat Maassluise aannemers reeds meegewerkt hadden
aan de bouw van het Vlaardingse stadhuis is, naar men aan
neemt, van invloed geweest op de vormgeving van het gebouw
hier ter plaatse. De bouwkosten bedroegen in totaal ruim 8.000

Gekozen plaats met uitzicht over de haven.
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gulden. Het dorpsbestuur kreeg hiermee de beschikking over
een riant gebouw, waarin schout, secretaris en bode hun kantoorruimte hadden. Daarnaast was er vergaderruimte voor bestuurs- en rechtscolleges, alsmede voor het college van gecommitteerden van de visserij.
Een gedeelte van de benedenvertrekken was oorspronkelijk als
woonruimte aan de schout verhuurd; tevens was er een cel voor
het tijdelijk onderbrengen van gevangenen.
Wanneer het raadhuis in gebruik genomen is, valt niet precies
na te gaan. Gegevens over een officiële opening ontbreken geheel. Gezien echter het feit dat de schout volgens de dorpsrekening op 1 november 1677 voor het eerst 100 gulden afdroeg
over 1 jaar huur van het nieuwe dorpshuis, kan met een grote
mate van waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat het gebouw op of omstreeks 1 november 1676 in gebruik genomen is.
Het bouwwerk wordt bekroond door een klokkentorentje. De
klok werd vroeger geluid ten teken dat er iets bekendgemaakt
zou worden. De bode was belast met het doen van deze afkondigingen. De meeste keuren (verordeningen) uit die tijd eindigen
dan ook met de aantekening, dat deze na voorafgaand klokgelui op het raadhuis zijn gepubliceerd (voorgelezen) door de
gerechtsbode. Het klokje werd tevens gebruikt ten dienste van
het college van gecommitteerden van de visserij.
Volgens de resolutieboeken leidde dit medegebruik nogal eens
tot onenigheid met het dorpsbestuur.
De bewoning van het benedenhuis door de schout was maar
van korte duur. Of de nieuwe woning de schout niet beviel, of
dat hij de huur te hoog vond voor het gebodene vermeldt de
historie niet.
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Het raadhuis,
bekroond
door een
klokkentorentje.

Daarna wordt deze ruimte gedurende lange tijd aan verscheidene personen verhuurd (de eerste akte hiervan dateert uit
1685) totdat het dorpsbestuur in 1778 de benedenverdieping
voor eigen gebruik nodig heeft. In dat jaar sluiten schout en burgemeesters en Elisabeth van Kranenburg een overeenkomst,
waarbij het dorpsbestuur zich verplicht tot verhuur en inrichting
tot postkantoor van een woning op de hoek van de Hoogstraat
en de Wip, in ruil voor de ontruiming van de benedenverdieping
van het raadhuis. Het postkantoor bleef dus dicht in de buurt van
het stadhuis gevestigd.
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Johan Fabius penseelde in 1865 de schilderachtige havenkom.

Het raadhuis is in zijn ruim 300-jarig bestaan diverse malen
verbouwd en aan de eisen des tijds aangepast. Op den duur
kon het pand de groei van het ambtelijk apparaat echter niet
meer aan. De politie vertrok als eerste omstreeks 1882 naar
een reeds lang verdwenen pand aan de Wip. Na verloop van
tijd vertrok ook de gemeenteontvanger en nam zijn intrek in een
naastgelegen pand waar later ook het college van burgemeester en wethouders vergaderde. Ook het gemeentearchief en de
oudheidkamer kregen in dit pand onderdak.
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Nieuw Stadhuis?
In 1939 waren de plannen om een nieuw stadhuis te bouwen
op de hoek van de Zuiddijk en de Haven in een vergevorderd
stadium. De op die plaats aanwezige panden, waaronder het
bekende hotel ‘De Moriaan’, werden aangekocht en gesloopt.
Financieringsproblemen en het uitbreken van de 2e Wereldoorlog gooiden echter roet in het eten en de plannen konden niet
worden verwezenlijkt. Door de sloopactiviteiten ontstond een
kaalslaggebied, in de volksmond ‘De Put’ genaamd, waarop een
parkeerplaats werd aangelegd. Enige jaren geleden is dit stuk
grond weer met huizen bebouwd.
Toen de nieuwbouwplannen niet doorgingen verhuisde de gemeentesecretarie in 1940 naar een oud schoolgebouw aan de
Zuiddijk, een tiental jaren later gevolgd door een verhuizing naar
de ‘Rode Villa’ aan de Govert van Wijnkade.
Gemeentewerken verliet in 1957 als laatste het oude raadhuis.
Vanaf dat moment vergaderde alleen nog de gemeenteraad in
het gebouw. In 1966 was ook dit afgelopen en verhuisde de raad
naar de aula van de Caland-L.T.S. die meer ruimte bood voor
raad en publiek. Het raadhuis was toen nog slechts in gebruik
voor het voltrekken van huwelijken, totdat in 1978 bij de ingebruikneming van het nieuwe stadhuis in Koningshoek ook hieraan een einde kwam.
In 1979, na ruim 300 jaar als raadhuis in gebruik te zijn geweest,
kreeg het pand de bestemming van Sleepvaartmuseum.
Het gebouw heeft in zijn bestaan heel wat bestuurders zien komen en gaan; talloze vergaderingen zijn er gehouden en het
heeft zelfs stadhouderlijk en koninklijk bezoek binnen zijn muren
gehad. Het heeft tijden van welvaart en van economische malaise aan zich voorbij zien Trekken.
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Links aan de bovenzijde van de Wip stond het politiebureau.
Het is onder meer getuige geweest van oorlogen, plaatselijke
twisten over b.v. de wijze van psalmzingen, de strijd tussen patriotten en prinsgezinden, de omwenteling van 1795 na de intocht
der Fransen en de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het heeft het gemeentebestuur zien evolueren van een oligarchie tot een democratisch gekozen bestuur. Het heeft gedeeld
in de vreugde bij het aangeven van geboorten en het voltrekken
van huwelijken, maar ook in het verdriet bij de aangiften van
overlijden. Het heeft vele verhalen opgevangen van gepensioneerden die op de bank tegen de zijgevel van het gebouw een
rust- en ontmoetingspunt vonden. Kortom, als stenen konden
spreken, blijft ons niets anders over dan een gepast stilzwijgen.
Koos Vaissier
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IN DE TWINTIGER JAREN
De Hoogstraat was in de twintiger jaren, met de Nieuwstraat,
Markt en Goudsteen, de winkelstraat van het centrum. Een
straat ook met heel veel verkeer, al zag dat gerij met handkarren
en paard-en-wagens er wel heel anders uit dan nu. Vaak zat alles in de knoop, vooral ter hoogte van het Delflandshuis. Boven
aan de Wip was er steeds wel volk te vinden bij de klapbank,
het punt van samenkomst voor de wat oudere bevolking. Dikwijls
werd daaruit iemand gevraagd om voor een borrel of een sigaar
getuige te zijn bij het aangeven van de geboorte van een kindje.
Op de stoep van bakker Arie Drop stond het op donderdag steevast vol met vrouwen, vol aandacht voor het gebeuren op het
raadhuis. Zogezegd vaste klanten bij ‘rouw en trouw’. Terwijl intussen de kerels het hadden over hoeveel last haring Ai Groenewegen van de MA 15 had meegebracht, hadden die vrouwen
weinig oog voor de tompoezen in de etalage van de bakker; daar
stonden ze met hun rug naar toe.
Of die vrouwen nu kwamen uit nieuwsgierigheid van ‘hoe zag de
bruid er uit’, of dat ze kwamen uit leedvermaak over de mannen,
die gedwee de trap opliepen? Ik weet het niet, wel weet ik dat
bovenaan de trap bode Dammer de paartjes opwachtte en naar
de trouwzaal begeleidde.
Ik schrijf uit ervaring, want op 3 december 1936 overkwam mij
als bruidegom hetzelfde, maar dan toch een tikkeltje anders. In
de stromende regen kwam de trouwkoets met Willem Zwaard op
de bok voorrijden. We kwamen niet droog over, want de koets
lekte behoorlijk… Aan de bovenzijde van de statige buitentrap
gekomen bleek echter de deur op slot en er was geen bode
Dammer te zien; hij was ons vergeten. Onder grote hilariteit van
het publiek liet ik de zware klopper een paar maal vallen en dat
hielp, want we werden binnengelaten.
Om op de Hoogstraat terug te komen, de eerste winkel was dus
van Arie Drop, met de bakkerij onder de winkel. Daar stond een
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Oom Dirk
Boogaart
wilde wat
graag
getuigen!

heel hoge kist voor de kolen, waar de oven mee gestookt werd.
Het is weleens gebeurd dat oom Dirk Boogaart op zijn kop in
die kist terecht kwam als hij met een half mud kolen zichzelf ook
meegooide. Daarna kwam de drankzaak van Niek de Korver.
Die zag je met mooi weer altijd op een stoeltje voor zijn zaak
zitten. Vervolgens Prins, de schoenmaker, die tevens bedienaar
van begrafenissen was. Voorts de bekende bakkerswinkel van
Poortman, het pand met het koepeltje; een heel bekend adres
door zijn bruidsuikers. Als er ergens in Nederland een bruiloft
was moesten er heel vaak bruidsuikers van Poortman uit Maassluis zijn.
Daarnaast woonde de moeder van Arie Drop, de weduwe DropStigter. Een erg pinnig wijfje dat ik graag uit de weg ging, want ik
werkte er vlak tegenover, van 1924-1929, als leerling-elektricien
bij Siem Zwaard. Dan kwam weer een schoenwinkel en schoenmakerij van Maarten Klein. Deze was ondanks zijn handicap toch
sportief. Hij liep met een kruk, maar deed met Koninginnedag
toch mee aan de 1 km zwemwedstrijd in de Noordvliet.
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Het verkeer in de Hoogstraat…
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Ik meen, dat hij ook nog zo’n beetje koster was van de Kleine
Kerk, die daarnaast was.
Tegenover de kerk was de groentewinkel van Jo van Vuuren.
Hij was niet duur, want ik weet nog dat ik er 5 kilo suikerperen
kocht voor een dubbeltje. De lege groentekisten stonden altijd
naast het pand en daar zaten dikwijls nog rotte appels of rotte
peren in. Deze werden veel als munitie gebruikt door de jongens
uit de Ankerstraat als er ’s zondags honderden fietsers over de
Hoogstraat reden vanuit Rotterdam op weg naar Hoek van Holland. Een grote rotte meloen was weleens, zo van boven af,
bestemd voor een schipper die door de sluis geschut werd. Dat
daar nogal eens een knokpartij op volgde was begrijpelijk.
Naast van Vuuren was de winkel van Bezemer, de goud- en
zilversmid, en dan volgde Steenbergen de kapper, die daar vele
jaren zijn bedrijf heeft uitgeoefend. Boven de kapsalon woonde
later Willem Oranje, de organist van de Grote Kerk. Dat was de
voorganger van Felke Asma.
Weer verder, richting Wip, kwam het Delflandshuis met zijn
roosters in de stoep, waar door we nogal eens een cent in de
put zagen liggen, maar waar we nooit bij konden komen. Dit
huis was en is nog een van de oudste of het oudste pand van
Maassluis. Daarna kwam de zaak van Siem Zwaard, waar ik
werkte. De werkplaats was onder de winkel aan de achterkant,
de Stadhuiskade. Naast deze winkel was een woonhuis waar
vroeger Stigter van de stalhouderij woonde en vervolgens een
eeuwenoud pandje waar Akeman de zadelmaker huisde. Na
diens overlijden kocht Zwaard dit pandje voor de sloop en hij
liet daar een nieuw winkelpand bouwen. In zijn oude zaak kwam
toen de schoenenzaak van De Gast.
Resten nog twee panden; eerst het kantoor van de Gemeenteontvanger Doorn en, als laatste, het oude stadhuis, nu Sleepvaartmuseum.
L. Stigter Sr.
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***
Eens moest ik in de Kleine Kerk het licht repareren, waarvoor ik
op de zolder moest zijn. Maar om daar te komen was een hele
klauterpartij nodig. Je moest n.l. buitenom, over het dak. Ik zette
een heel lange ladder in de Hoogstraat om zo, via de dakgoot,
door een luik, op de kerkzolder te komen. Ik was op het dak en
wie schetst mijn verbazing toen ik opeens een kinderkopje boven de dakgoot zag komen. Dat kopje hoorde bij mijn zoontje en

even later volgde zijn broertje ook nog. Geschrokken van deze
gevaarlijke escapade hielp ik ze in de dakgoot. Toen kwam het
hoge woord eruit, ‘Pa, ik moet drukken’. Het kon niet wachten
en dus gebeurde dat in de dakgoot. Omdat ik een fototoestel bij
me had vanwege het mooie uitzicht heb ik het goottafereeltje
meteen vastgelegd.
L. Stigter Sr.
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DE KLEINE KERK
Drie jaartallen uit de geschiedenis van de Kleine Kerk, die voorheen stond op de hoek van de Hoogstraat en de Veerstraat:
1598 bouw van de kerk
1756 grondige restauratie
1966 afbraak van de kerk
Bar en Boos
Maar voor dat het zo ver was, dat in 1598 de Kleine Kerk kon worden ingewijd, waren er, zo’n twintig jaar vroeger, barre en boze
tijden over de hoofden van de toenmalige bewoners van het Maasmondgebied en dus ook van Maaslandsluis – we werden pas in
1614 zelfstandig – heengegaan. De oorlog met Spanje was toen
een paar jaar aan de gang en er waren belangrijke dingen gebeurd.
In gunstige zin natuurlijk de inneming van Den Briel door de Watergeuzen; dat had de burger weer moed gegeven en Coppelstock
had het zijne daartoe bijgedragen. Jammer dat we voor de veerman het inwoner zijn van Maassluis niet kunnen opeisen. Het staat
vast dat hij zijn hele leven in Den Briel gewoond heeft. Het huis op
de hoek van de Hoogstraat, met de steen van een veerboot in de
gevel, kan hoogstens zijn aanlegplaats zijn geweest. Het is voor
Maassluis wel prettig dat die gevelsteen na afwezigheid weer op
zijn oorspronkelijke plaats is teruggekeerd. Maar dat is een verhaal
op zichzelf.
Evenwel, naast gunstige dingen, zoals de inneming van Den Briel
er een was, is er genoeg naars gebeurd. Als Spaanse soldaten
aan het plunderen sloegen bleef er niet veel heel. Maaslandsluis
heeft dat ook ondervonden, zoals we straks zullen zien. Begrijpelijk
dat de schrik er diep in zat als bekend werd dat er Spanjaarden in
aantocht waren.
Een staaltje hiervan vertelt Dominee Hoffman in zijn herdenkingspreek bij het honderdjarig bestaan van de Grote Kerk. Hij heeft een
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vriend, zo verhaalt hij, die nog in het bezit is van een ‘zaamgerolde’
dukaat, die door iemand van zijn voorouders ‘ingeslokt is op de
aankomste der Spanjaarts’. Een tikje gevaarlijk, zouden wij zeggen,
maar als Ds. Hoffman zegt dat een vriend van hem die dukaat in
zijn bezit heeft moet het allemaal wel goed gegaan zijn en moet de
dukaat weer te voorschijn gekomen zijn; hoe, dat laten we dan maar
in het midden.
Een tegenslag was ongetwijfeld het veroveren door de Spanjaarden
van het fort (op de plaats waar nu het Kerkeiland is), waarbij Marnix
van St. Aldegonde gevangen genomen werd. De beschrijving daarvan is te lezen in het ‘Martelaarsboek’ van Petrus Opmeer.1)
Het gebeurde allemaal in de eerste dagen van november 1573.
De Spanjaarden hadden het fort bij Maaslandsluis aangevallen en
hadden in het begin geen succes. Ze wilden zich alweer terugtrekken, toen ze bemerkten dat ze vanaf de overzijde van de rivier met
schuitjes meer kans zouden hebben. En dat hadden ze ook. De bezetting sloeg op de vlucht; een gedeelte sprong in het water of zocht
zich in het riet te bergen. Marnix van St. Aldegonde, de bevelhebber
van de schans, werd, belemmerd door slijk en water, op 4 november
1573 gevangen genomen. Hij riep de Spanjaarden toe zijn leven te
sparen. omdat men hem misschien zou kunnen uitwisselen tegen
Bossu, de Spaanse bevelhebber die zich in handen van de Geuzen
bevond.
Ds. Hoffman, die we al noemden, licht ons in over de geruchten die
circuleerden: dat Marnix, op het kritieke moment van de aanval door
de Spanjaarden, niet op zijn post zou zijn geweest.2) Hij zegt in zijn
eeuwfeestpreek:
‘Ik vind in een manuscript aangeteekent, dat die Schans bij
die van de religie tegen de Spanjaarden gebouwd is. Hetgeen
zijn Ed. in dien brief verder aanteekent, ook uit een manuscript aangaande het gevangen neem en van den Heer van
Marnix in de herberg alhier, nu nog de herberg van den Moriaan verraden zijnde; daar zal ik mijn Lezer geen omstandiger
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Kopergravure Rein Vinkeles 1785.
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bescheid geven, alzo zulks geheel niet overeenkomt met de
omstandigheden zijner gevangenneming in onze gedrukte
jaarboeken vermelt, die alle uit een mond getuigen, dat de
Heer van St. Aldegonde als een Man van Eer op zyn post
geweest, en in de verdediging van dezelve voor de overmacht
moetende wijken, gevangen genomen is’.
De uitwisseling van Marnix tegen Bossu ging overigens niet door;
pas ongeveer een jaar later werd Marnix uitgewisseld tegen een andere Spaanse bevelhebber. 1573 was dus geen gelukkig jaar voor
de bewoners van het Maasmondgebied en het eind van 1574 was al
even slecht. Toen kwamen de Spanjaarden weer eens huishouden
hier in de buurt. Het resultaat was dat er van het dorp Maaslandsluis
niets over was dan puinhopen van de afgebrande huizen. En het
was bij die huizen niet gebleven; een Rooms Katholieke kapel die
ressorteerde onder de parochie van Maasland werd ook het slachtoffer.
Intussen had de reformatie ook in deze streken vastere voet gekregen. In Maasland b.v. was de eerste predikant in 1576 beroepen. En
Maaslandsluis zat sinds 1574 zonder kerk. De rooms Katholieke kapel op de hoek van de Veerstraat en de Hoogstraat was er immers
niet meer. Er zat dus niets anders op voor de Maaslandsluizers die
de ‘nije leere’ aanhingen, dan in Maasland naar de kerk te gaan,
onder het gehoor van Everard Hermansz.
In de zomer was dat geen probleem, al stond het met de wegen
wel wat anders dan nu. In de winter, met regen en sneeuw, slik en
modder, was het toch wel bezwaarlijk. Daar kwam bij dat het, bij
afwezigheid van de Spanjaarden, op maatschappelijk gebied wel
wat beter was geworden: nering en bedrijf waren vooruitgegaan en
daarmee het aantal inwoners van Maaslandsluis. De Maaslandsluise protestanten vonden het eigenlijk toch maar niks, van Maasland
afhankelijk te zijn. En zo komen we van lieverlee in de buurt van
het eigenlijke doel van dit verhaal, namelijk de geschiedenis van de
‘Kleine Kerk’.
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Eerste eigen Kerk
Maaslandsluis begon er op den duur wel sterk naar te verlangen
een eigen kerk te hebben. Maar dan moest er eerst wel wat werk
verzet worden. De afgebrande Rooms Katholieke kapel was ‘begiftigt met twee stukjes buitendijks landt’. De opbrengst daarvan
kwam aan de kerk ten goede.
In een notariële verklaring van J. v.d. Santvoort, ‘Notaris Publyk
over alle Nederlanden’ werd bevestigd door een aantal Maaslandsluizers, o.a. Pieter Florisz, 72 jaar, Pieter Arentz. Aalman, 60 jaar,
Jan Adriaensz., 60 jaar en een aantal anderen, die bereid waren dit
onder ede te verklaren, ‘dat binnen de voorsz.Vlekken (Maaslandsluis) zoo lange als hen geheugt en gedenken mag ende langer
gestaan heeft zekeren Capellen met een slagklok ende uurwerk
daarin en dat deze kapel binnen den voorleden trouble ganschelijk
geraseert en vernielt is’.
Het eigendomsrecht was uiteraard, als gevolg van de kerkhervorming, overgegaan naar ‘die van de nieuwe religie’ en men meende
met de aanwezige financiën de stap wel te durven wagen aan de
plannen tot eigen kerkbouw uitvoering te gaan geven. Maar … het
Maaslandse gemeentebestuur was er ook nog en zonder diens
toestemming kon er toch niets gebeuren, want Maaslandsluis was
ten slotte toch nog altijd maar een gehucht dat bij Maasland hoorde: niet zelfstandig en men moest dus eerst de toestemming van
Maasland zien te krijgen om het kerkbouwplan te gaan uitvoeren.
Maasland voelde de redelijkheid van het Maaslandsluise verzoek
aan, blijkens het extract uit het ‘schepenen regtboek van den Dorpe
ende Ambagte van Maasland’:
‘Regt-dag gehouden den 1. Mey 1596.
Schout en Schepenen van Maasland, op ’t verzoek van die
van Maaslandse-sluys, nopende de opbouwinge van zeekere Capelle aldaar, zeggen dat sij voor zoo veel in hen is, ende
henluyden authoriteyt aangaat, te vreden zijn, dat deselve
van Maaslandse-sluys ’t haren eygen kosten zullen mogen
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opbouwen een Capelle, mits dat zyluyden der Parochie ende
Parochiekerke van Maasland geen intereste en doen van
henluyden geregtigheyt te onttrekken’.3)
Gunstig voor Maaslandsluis was het Maaslandse besluit dus wel,
althans wat de bouwvergunning betreft. Maar daar bleef het dan ook
bij, want de Maaslandsluizers moesten alles zelf betalen en bovendien moesten ze er nog voor zorgen, dat ‘die van Maasland’ er geen
schade van zouden ondervinden. Maar goed, dat moest dan maar;
de Sluizers waren allang blij, dat ze mochten bouwen.

De eerste eigen kerk van 1598 (toren 1619).
In het kerkelijk archief zijn geen gegevens omtrent de bouwkosten
aanwezig; wel is bekend, dat de landsoverheid een belasting toestond op de ‘Consumptieen’ zoals bier en dergelijke, tot een bedrag
van tweeduizend gulden.
Het was een aardig kerkje dat in 1598 klaar kwam, alleen nog zonder toren, want die kwam pas in 1619. Het lijkt wel alsof ze nog eens
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twintig jaar hebben moeten sparen voordat men aan het bouwen
van de toren toekwam.
Het oude kerkje, gebouwd op de plaats van de vroegere Rooms
Katholieke kapel, zag er belangrijk anders uit dan vele Maassluizers het kerkje, dat in 1966 afgebroken is, nog gekend hebben.
Een belangrijke restauratie die in 1756 plaats vond had het aanzicht, vergeleken bij 1598, ingrijpend gewijzigd.
Predikant
Toen kwam nog de kwestie van het beroepen van een predikant. De
uitbreiding van de bevolking van het Maaslandse gehucht Maaslandsluis rechtvaardigde alleszins het verlangen van de inwoners
om te komen tot een zelfstandige kerkelijke gemeente met een
eigen predikant. Financieel was dat wel haalbaar, dacht men. De
hogere kerkelijke overheden waren die mening ook toegedaan en
zo werd op 6 maart 1598 toestemming gegeven tot het beroepen
van een eigen predikant. En deze eigen predikant was Ds. Cornelis
Adriaensz. van Dirksland, die op 8 november 1598 werd bevestigd.
Hiermee was de kerkelijke gemeente van Maaslandsluis officieel
een feit geworden en de kerk, die gestaan heeft op de hoek van de
Hoogstraat en de Veerstraat, mag met recht de geboorteplek van
de Hervormde Gemeente van Maassluis worden genoemd.
Dankzij de historische speurzin van wijlen de Heer A. Bijl te Vlaardingen zijn ons heel wat bijzonderheden over de eerste predikant bekend. Hij werd geboren te Vaardingen omstreeks 1535. Hij was dus
al even in de zestig toen hij naar Maassluis kwam. Zijn vader was volder of wolwerker en Cornelis werd eerst ‘snijder’ ofwel kleermaker,
later lakenkoper. Hij heeft in Vlaardingen in de jaren 1573 tot 1595
herhaalde malen deel uitgemaakt van de vroedschap als schepen,
als thesaurier (zoiets als wethouder van financiën nu) en als burgemeester. Maar ook dat ambt had toen een andere inhoud dan thans.
Cornelis Adriaensz, werd na de reformatie ouderling in Vlaardingen; ging studeren voor predikant; stond enige jaren in Dirksland
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De eerste predikant
Dominee
Cornelis Adriaensz.
van Dirksland.

en werd in 1598 beroepen naar de pas geïnstitueerde gemeente
Maaslandsluis.
Het gaf wat moeilijkheden met Dirksland; men wilde hem zo snel
niet laten gaan. Zelf wilde hij wel weg, speciaal met het oog op de
gezondheid van zijn vrouw; die kon het in Dirksland niet aarden.
Trouwens, bij de aanneming van het beroep naar Dirksland had hij
destijds al een voorbehoud gemaakt om met een opzegtermijn van
zes maanden weer weg te mogen als het met de gezondheid van
zijn vrouw niet zou gaan. Dirksland wilde hem dan wel laten gaan,
maar pas op ‘Bamisse 1598’ (St. Bavornis = 1 oktober). Op 8 november werd hij in Maassluis bevestigd, d.w.z. het was nog altijd
Maaslandsluis. De vreugde duurde niet lang; hij was maar drie jaar
in Maaslandsluis en stierf in 1602, waarschijnlijk aan de pest. Zijn
opvolger was Ds. Bernhardus Stedemeijer. Deze werd in 1608 opgevolgd door Ds. Johannes Fenacolius, de man aan wie Maassluis
in velerlei opzicht zeer veel te danken heeft.
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Johannes Fenacolius, predikant 1608-1645.
Onder hem groeide de gemeente gestadig. Het kerkbezoek groeide mee met het inwoneraantal en het werd op den duur zelfs zo,
dat de kerkt waar men in 1598 zo blij mee was te klein ging worden.
Te klein om de grote schare kerkgangers te bevatten, zodat velen
moesten thuisblijven of noodgedwongen, zoals dat voor 1598 was,
in Maasland naar de kerk moesten gaan.
Er werden allerlei maatregelen genomen om toch maar zoveel
mogelijk mensen plaats te bieden. Boven de bestaande zitplaatsen werden stellingen aangebracht zodat men twee- en driehoog
boven elkaar zat. Onhoudbaar op den duur. Hoe erg de toestand
was leert ons een request van ‘stierluyden en vissers’ van 6 september 1627, waarin werd aangedrongen op ‘het bouwen van een
ruymer gebouw van een Huys des Heeren’, in ‘dewelcke de goede
en yverige gemeynte van Maassluis (we waren intussen in 1614
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van Maaslandsluizers Maassluizers geworden) vrijhertig en zonder
schroom mag vergaderen’. Want, zo zeggen de requestranten verder, ‘deese tegenwoordige Kerke is veel te eng en te nauw, onbequaem tot het gehoor, vol drangs ende geruchts, en doende veele
mensen, insonderheyt onse vrouwen en kinderen, door bangichheyt ende benauwtheyt van de menichvuldige ademtochten d’een
achter d’ander beswijeken ende bijna versticken’.
Nou, dat was duidelijke taal. Het zal wel geen frisse boel geweest
zijn en zo kon het niet blijven. En het bleef ook niet zo. De nieuwe,
Grote Kerk, kwam er in 1639, maar daar gaan we het nu niet over
hebben, want dat valt buiten het bestek van dit verhaal.
Voorlopig gesloten
In 1639 werd de Kleine Kerk voorlopig gesloten. Voordat het zo ver
was en heel kort voor het gereedkomen van de Grote Kerk gebeurde er in de Kleine Kerk een ongeluk met dodelijke afloop. Het was 9
januari 1639. Tijdens de kerkdienst brak er een balk van een van de
stellingen en trof Maarten Janse van Krimpen die het ongeluk niet
overleefde. De toedracht blijkt uit het opschrift op zijn grafsteen in
de Grote Kerk:
‘Tnegen en dertichste jaer
Op Januarius negen
Geschiet het ongeluck
Een balk is neergeseegen
Daer quam beroerte groot
Door breecken van het werck
Hij wert gedrongen doot
Tot Maessluys in d’Oude Kerck’
Jammer dat nu net, bijna op de valreep, de vreugde over de bouw
van de Grote Kerk nog getemperd moest worden door dit ongeluk.
Het illustreert wel de hachelijke toestand in de Kleine Kerk.
En Maassluis bleef maar groeien. De bouw van de Grote Kerk, met
haar ruim elfhonderd zitplaatsen, was een gerede aanleiding voor
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sluiting van de Kleine Kerk. De ‘onderverdieping’ van de kerk van
1598 bleef normaal in functie; daar waren de schoollokalen. Maar
men had niet gerekend met het feit dat Maassluis maar bleef groeien. Nog maar een goede twintig jaar na de bouw van de Grote Kerk
begon de toestand weer penibel te worden. Ook de Grote Kerk
werd te klein om de schare kerkgangers te bevatten. Als men een
plaatsje wilde hebben moest men geruime tijd van tevoren naar de
kerk gaan; plaatsgebrek gaf dikwijls aanleiding tot krakeel. Plannen
om de Kleine Kerk ook weer in dienst te stellen begonnen vastere
vorm aan te nemen. In 1662 waren de plannen klaar en na een
fikse opknapbeurt kon de Kleine Kerk op Goede Vrijdag van het
jaar 1664 weer in gebruik worden genomen. De Grote Kerk en de
Kleine Kerk dus beide in gebruik.
100 Jaar in Gebruik
Die flinke opknapbeurt van de Kleine Kerk was wel dringend nodig, Een van de toenmalige predikanten, Ds. Petrus van Staveren,
heeft er een uitvoerig gedicht over gemaakt waarin de omstandigheden duidelijk in het licht werden gesteld. Het is een zeldzaam
gedicht, nogal lang, te lang om het helemaal te citeren, maar een
aantal passages er uit zijn toch wel op hun plaats. De titel luidt:
‘Heilwensch aan de Gemeente van Maessluys over het openen van
haar tweede kerk’ en hier volgen dan wat bijzonderheden er uit.
Ds. van Staveren begon met de noodzaak heel vroeg naar de kerk
te gaan, anders kreeg je geen plaats, en:
‘Kon dan nog maar de ziel gerust zijn Godsdienst werken’
dan zou het nog niet zo erg zijn:
‘en op Gods daden merken, of lezen Godes wet’
maar nee, daar is geen denken aan, want:
‘daar is geen rust, maar dringen, roepen, kijven;
dees komt, die gaat, die blijven;
deez’ zit zijn vriend te na;
deez’ komen veel te vroeg, zijn nabuur veel te spa’
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En na nog meer van dergelijke ontboezemingen vertelt Ds. van Staveren dat het begrijpelijk was dat onder deze omstandigheden het
oog weer viel op de Kleine Kerk en en-passant vernemen we dan
dat de kerk indertijd ook gebruikt werd als school. Aan de schoollokalen onder de kerkruimte, die uitkwamen in het Schoolslop, had
men blijkbaar niet genoeg meer.
Ds. van Staveren rijmt verder:
‘Daar staat nog d’oude kerk, ruim groot genoeg voorhenen
maar namaals veel te kleene;
nu tot een school bereit,
daar nu de jeugt ter deugt en kennis wort geleit.
Dees zal ten tweedenmaal verwisselen van lot.
Thans klinkt daar plak en roe, nu Gods wil en gebod’
De renovatiewerkzaamheden worden stevig aangepakt en ook dat
stelt Ds. van Staveren ons duidelijk voor ogen:
‘Men laat werkbazen komen, met beitel en truweel
Het wordt van vak tot vak doorzien, van deel tot deel
En daar ’t van ouderdom gekrenkt is en gesleten
Daar wordt het wel voorzien met sleutels, binten, muur,
Hoe ’t best maar kan geschieden.
Men siert het binnen ook met zeetels, glas en kroonen,
opdat God heerlijk woone’
Zo werd er van 1664 af, en gedurende bijna honderd jaar, in beide
kerken, de Grote en de Kleine, godsdienstoefening gehouden.
Opnieuw Restauratie
Van lieverlede begonnen zich echter weer gebreken te vertonen en
in 1756 was de toestand zo geworden, dat een belangrijke restauratie niet kon uitblijven. Een diepgaand onderzoek had uitgewezen
dat de situatie zo ongunstig was, dat het gebouw voor het grootste
deel zou moeten worden afgebroken. De voorgevel zou overigens
helemaal vernieuwd moeten worden en dat bracht wel met zich mee
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Vanaf de Veerstraat.
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Vanaf de Noorddijk.
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dat het buitenaanzicht van het kerkje totaal gewijzigd zou worden.
Bij dit artikel is opgenomen een afbeelding van het oude kerkje,
zoals dat er uitzag tot 1756. De kerkmeesters van toen hebben
gezorgd voor een afbeelding in de oude toestand. U moet er wel
even rekening mee houden dat de daarop afgebeelde toren dateert
van 1619. Na 1756 is er, wat het buitenaanzicht betreft, in feite niets
veranderd.

Interieur van de Kleine Kerk (foto 1930).
Naar het definitieve einde
En zo naderen we dan van lieverlede het einde van de ‘Kleine Kerk’.
Ze heeft aan de Hervormde Gemeente van Maassluis vele goede
diensten bewezen. Ook toen het niet meer nodig was op zondag
in beide kerken tegelijkertijd kerk te houden werden in het laatst
van de vorige en in het begin van deze eeuw op woensdagavond
‘weekdiensten’ gehouden. Verder is er nog een tijd geweest dat er
in de Kleine Kerk dienst gehouden werd als in de Grote Kerk het
Avondmaal gevierd werd.
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Doorkijkje Kruisstraat naar toren Kleine Kerk.
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Grote Kerk - Kleine Kerk; het is logisch dat dat onderscheid eigenlijk pas in gebruik kwam na het gereedkomen van de Grote Kerk in
1639. Voor die tijd was er geen sprake van ‘Klein’ of ‘Groot’. Er was
immers maar één kerkgebouw.
Goede diensten bewees de Kleine Kerk na het bombardement
op 18 maart 1943. Door de beschadiging van de Grote Kerk was
Hervormd Maassluis aangewezen op de Kleine Kerk. In het begin
werden er vier diensten per zondag gehouden. De gemeente was
daartoe in vieren gedeeld, maar al spoedig bleek dat drie diensten
wel voldoende was; de kerkenraad liet toen de laatste dienst, ’s
middags half vijf, vervallen.
In de jaren na 1945 werd de Kleine Kerk niet meer gebruikt. Ernstige gebreken werden openbaar en het zou grote uitgaven gekost
hebben de kerk weer bruikbaar te maken. Toch zijn er in 1955 door
het architectenbureau H. van der Kloot Meijburg en Ph. Bolt plannen gemaakt voor restauratie en de mogelijkheid van subsidie leek
niet uitgesloten. Toch waren er moeilijkheden, want er bestonden
destijds, zo tegen de jaren zestig, plannen om de gehele Noordzijde van de Hoogstraat af te breken om meer ruimte te maken voor
het steeds toenemende verkeer.
Een ander aspect van de zaak was, dat Delfland zulke zware eisen
stelde voor een eventuele restauratie dat daaraan onmogelijk te
voldoen was. De dijk door Maassluis Noorddijk-Hoogstraat-Zuiddijk
fungeerde namelijk als waterkering en de herinnering aan de watersnoodramp van 1953 lag nog vers in het geheugen. Het resultaat
van vele en moeizame besprekingen is toen geweest – gezien het
feit dat een zeer kostbare en diep ingrijpende restauratie niet haalbaar bleek – dat het Hoogheemraadschap Delfland het kerkje heeft
aangekocht om het te laten slopen.
Een hindernis moest nog genomen worden voor dit kon gebeuren, n.l. het afvoeren van de Kleine Kerk van de Monumentenlijst,
waarop het stond geplaatst. Maar tenslotte kreeg deze afvoering
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De roofzucht
van de bezetter.

Het trieste einde.
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ook de toestemming van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Delfland heeft toen de sloop uitbesteed en verkreeg toen tevens de
mogelijkheid van versterking van het dijklichaam.
Een plan voor bebouwing van de Noordzijde van de Hoogstraat van
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Hetgeen ons rest.

1975 heeft ook nog even een rol gespeeld en tenslotte is men het
eens geworden over het bebouwingsplan dat nu op het ogenblik in
uitvoering is.
Het blijft jammer dat het niet mogelijk is geweest het kerkje te behouden; vooral het torentje was een markant punt in de binnenstad.
De klok van 1764, die in de toren hing, met het opschrift:
‘Ik tel all’ uren en roep het arbeidsvolk te werk,
Verkondig rouw en vreugde en noodig elk ter kerk’
heeft het verdwijnen van het kerkje niet meegemaakt. Ze was er al
niet meer sinds 1942; in december van dat jaar is ze namelijk ten
prooi gevallen aan de roofzucht van de bezetters.
Slechts het uurwerk rest
Het enige overblijfsel van de Kleine Kerk is het van 1621 daterende
uurwerk, dat enkele jaren geleden door het Gemeentebestuur van
de toenmalige eigenaar is aangekocht. Het staat opgesteld in de hal
van het stadhuis in Koningshoek. Het is een mooi stuk vakwerk en
van een respectabele ouderdom: ruim 360 jaar! En de moeite van
het bekijken waard.
T. Mastenbroek
Noten:
1. P. Opmeer - Martelaarsboek, ofte historie der Hollandse Martelaren. Antwerpen 1700; pag. 246 en 251
2. Johannes Martinus Hoffman - Leerrede ter Eeuwgetijde van de
Grote Kerk. ’s Gravenhage 1740; pag. 45
3. Johannes Martinus Hoffman - Leerrede ter Eeuwgetijde van de
Grote Kerk. ’s Gravenhage 1740
4. Petrus van Staveren - Heilwensch aan de Gemeente van Maessluys over ’t openen van haer tweede Kerk. (in: Eeuwgezangen
op de verjaring der Grote Kerk). ’s Gravenhage 1739
De historische gegevens zijn geput uit het kerkelijk archief van de
Hervormde Gemeente te Maassluis.
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TWEE NIVEAU’S
Boven en beneden Hoogstraat
Misschien wel een wat bijzondere ‘kop’ boven dit praatje over de
Hoogstraat, maar in mijn gedachten zijn de Stadhuiskade en het
Schoolslop onverbrekelijk verbonden met de Hoogstraat. De ruimten aan beide straten maakten immers deel uit van de panden aan
de Hoogstraat die tegen en in de dijk gebouwd waren. Sjonge sjonge, wat een voetstappen heb ik in dat gebied van Maassluis gezet.
In mijn 2e levensjaar verhuisden mijn ouders naar de woning Geerkade 3, waar ik tot aan mijn trouwdag gewoond heb. Uiteraard, nadat ik alleen van huis weg mocht, kwam ik vrijwel elke dag in de
Hoogstraat; toen een echt gezellig winkelstraatje met als uitzonderlijke bebouwing de Kleine Kerk, het Delflandhuis en het Stadhuis.
Na ca. 6 jaar elders gewoond te hebben vestigden we ons uiteindelijk op vrijwel het middelpunt van onze jeugdadressen, Noordvliet 3
(van mijn vrouw) en Geerkade 3, n.l. Veerstraat 1, en weer was ik op
een steenworp afstand van de Hoogstraat.
De Hoogstraat, een klein straatje, maar toch zo belangrijk. Wat was
er allemaal en welke mensen woonden en werkten daar. Ik zie verschillende dingen nog duidelijk in mijn herinnering. Mag ik beginnen met het Schoolslop waar, aan de rechterzijde gezien vanaf de
Veerstraat, zich de kelderruimten bevonden van de panden aan
de Hoogstraat. Als er ooit een school is geweest, dan is dat voor
mijn tijd geweest. Heel flauw kan ik mij herinneren dat er een vrouw
woonde die het mosterdvrouwtje genoemd werd. Als kind haalde ik
daar voor mijn moeder een (thee)kopje mosterd; ik dacht dat zo’n
kopje mosterd 3 cent kostte. Verder waren er verschillende opslagplaatsen, o.m. van de apotheek. Een ruimte diende als werkplaats
van de woninginrichter Boudesteijn.
Van de Stadhuiskade is de belangrijkste vermelding dat deze kade
veel overlast ondervond van hoogwater. Verschillende malen heb ik
geholpen bij het leeghalen van de kelderruimten.
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Hoogwater veroorzaakte veel overlast.
Dan nu een tocht langs de oude Hoogstraat, te beginnen met de
Kleine Kerk waaraan ik mooie herinneringen bewaar, de kerk waarin ons huwelijk en dat van vele anderen bevestigd werd. In deze
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kerk werd op de woensdagavond nog kerkdienst gehouden. Na het
bombardement van de Grote Kerk in 1943 werd de Kleine Kerk
weer volledig gebruikt.
Naast deze kerk was een schoenwinkel en schoenmakerij van de
Heer Klein. Het kopen van schoenen ging in mijn jeugd heel anders
dan tegenwoordig. Ik herinner mij dat, als mijn vader schoenen nodig had, mijn moeder naar de winkel ging, de maat op gaf en dan
kreeg ze een paar of vier mee in de dozen. Daar een speciale riem
om heen en dan vond het passen en keuze maken thuis plaats.
Dan kwam de woning waarin de gezusters Poot woonden. Deze
dames hadden een melkhandel. Elke dag gingen zij met 2 mooie
witte emmers, wel met deksel, en een maatkannetje langs de klanten om melk te verkopen. Voor deze tijd onbegrijpelijk. Indrukwekkend vond ik de brood- en banketbakkerij van Poortman. ‘Hofleverancier’ stond er op het raam. Bij een of andere gelegenheid waar
de Koningin aanwezig was had deze bakker iets mogen leveren.
De bruidsuikers die hij maakte waren tot in de verre omtrek bekend.
Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijk, 25-jarig huwelijk enz.
werden kleine, mooie, gekleurde zakjes gevuld met bruidsuikers en
gesloten met een mooi strikje, bezorgd bij familie, de dokter en de
dominee.
Concurrenten moeten bij elkaar zitten, dacht men toen, want naast
de bakker weer een schoenwinkel en schoenmakerij. Deze schoenenbaas heette Prins. Hij was niet gehuwd en zijn huishoudster
was Mej. Oorebeek, een zuster van de bekende onderwijzer. Inwonend was broer Prins, die veel gedaan heeft voor de Maassluise Oudheidskamer (nu Gem. Museum). Aardig te vermelden dat
schoenmaker Prins een loopjongen had; de werkzaamheden van
deze knaap waren de volgende: ’s morgens 8 uur en 12 uur, ’s
middags om 4 en 6 uur gaan vragen of er schoenen weggebracht
moesten worden. Moet je bedenken, dat je op woensdag- en zaterdagmiddag aan het spelen was en om 4 uur naar je ‘baas’ moest.
’s Winters was er extra werk, want dan moest hij uit de asla van de
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kachel van de werkplaats de niet geheel verbrandde, door het rooster gevallen kooltjes uitzoeken. Vreselijk voor zo’n jongen, die zat te
popelen om te gaan schaatsenrijden. Voor al dat werk verdiende hij
f 1,- per week en twee boterhammen per dag.
Naast schoenmaker Prins de drankwinkel van Korver, waar de drank
niet zoals nu in mooie flessen of kruiken verkocht werd, maar per
‘maatje’. Dikwijls ben ik met de fles naar deze winkel geweest om
een paar maatjes bitter te kopen voor mijn grootvader. In het laatste
pand was de bakkerswinkel van de Heer Drop gevestigd.
We stappen nu over naar de andere zijde van de Hoogstraat. Het
mooie Raadhuisje. Voor het eerst kwam ik daar binnen om te solliciteren naar de functie van jongste bediende bij de gemeentebedrijven. Op van de zenuwen werd ik door Gerrit Borstlap, een van
de 3 of 4 ambtenaren die toen op het ‘stadhuis’ werkten, naar de
kamer van gemeentesecretaris Nieuwenhuizen gebracht voor een
gesprek. Laat ik nog aangenomen worden en wel met een salaris
van f 15,- per maand.
Dan het pand waarin het kantoor van de gemeenteontvanger de
Heer Doorn gevestigd was en waar de gemeentelijke financiën werden bijgehouden.
Ik herinner mij dat er meer dan twee woonhuizen stonden; in een
van die huizen woonde een heer Stigter, die, kauwend op een niet
brandende sigaar, dagelijks over de onderdeur hing. De andere woning werd later verbouwd en er werd een elektriciteitswinkel met
werkplaats gevestigd van de familie Zwaard.
Ik dacht dat onze bekende Leen Stigter zijn eerste vakopleiding
daar kreeg. We leefden toen nog in de tijd van de paarden en daarom was er een ‘zadelmaker’ nodig. Deze, ik dacht dat hij Akeman
heette, was inderdaad gevestigd op de Hoogstraat. Over het prachtige Delflandhuis schrijf ik maar niet, omdat dit waarschijnlijk een
apart verhaal is.
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De ‘etalage’ van schoenmaker Klein.
Rechtsboven de schoenmakerij.
Rechtsonder een sfeerbeeld van de Hoogstraat.
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Ja, en dan volgde het pand van kapper Steenbergen. Daar liet ik,
als jongen, voor een dubbeltje mijn haar knippen. Dat in dit pand
later nog eens een seksshop zou gevestigd worden zou niemand
ooit hebben verwacht. Zo zien we hoe de tijden veranderd zijn.
In het voorlaatste pand woonde in mijn jeugd de juwelier-horlogemaker Bezemer. Later vestigde zich in dit pand de groente- en fruithandelaar Jo van Vuuren die eerst onderdak vond in het laatste
pand. Omdat dit te klein werd kocht hij het pand van zijn buurman.
Na het overlijden van Jo van Vuuren werd het bedrijf voortgezet
door zijn broer Willem.
In mijn kinderjaren streed ik elke zaterdagmiddag een hele strijd
hoe ik mijn 3 centen zakgeld zou besteden: of aan ‘stekjes’, dat was
fruit met wat plekjes er aan, of aan koekkruimels bij bakker Kloet
in de Ankerstraat. Het viel meestal zo uit: ’s zomers ‘stekjes’, want
dan was er veel en goedkoop fruit en ’s winters, vooral in de koekmaand december, de koekkruimels. Het werd nog moeilijker toen in
het eerste pand, het zgn. Coppelstockhuis, de eerste ijssalon kwam
met de mooie naam ‘ijswonder’. Toen werd het: of ‘Stekjes’, of koekkruimels, of een ijswafel.
Dat was dan de Hoogstraat; in die dagen een gezellige winkelstraat.
Tijdens het schrijven zag ik alles weer terug met enige heimwee
naar de gemoedelijkheid. Op een na zijn alle winkels verdwenen.
Over de nieuwe bebouwing heb ik zo m’n eigen gedachten, die
houd ik maar voor me. Vast staat, dat mijn oude vertrouwde Hoogstraat is verdwenen.
D. Pons
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De verzekering mij. Victoria Vesta uit Ede geeft een zeer verzorgd
personeelsblad uit. Het Kerstnummer van 1984 bevatte een artikel
over Maassluis dat zeer lezenswaard genoemd mag worden. Met
toestemming van schrijver en redactie citeren we hieruit.
Bovenstaand treft U een reproductie aan van een aquarel welke de
omslag van het tijdschrift sierde. De maker is Kon Hulstein.

43

WITTE KRAGEN
HOLLANDS GLORIE IN WITTE KRAGEN
Over Vissers en andere Mensen
door J.M.H. Strijbos
Nog altijd heeft Maassluis de allure van vergane glorie. De strakke
zakelijke vormen van hedendaagse bouwkunst, betonnen muren,
stalen hekken om industrieterreinen en hoge schoorstenen hebben
dat niet kunnen veranderen. Veel is verdwenen, maar niet de oude
kern. Van verre is Maassluis herkenbaar aan de toren van de Grote
Kerk. Zo was het al toen voor de kaart van postmeester Quack de
havens langs de Maas, om praktische redenen, uiterst nauwkeurig
werden getekend. Zo is het nog voor wie Maassluis vanaf het water
nadert. Niet het grootste, maar wel het opvallendste gebouw, staat
in de Hoogstraat met de achtergevel naar de haven en het uitnodigende stoepbordes aan de straatzijde.
Sedert de ingebruikname, op of kort voor 1 november 1677, was
het nog tot 1949 de plaats waar Maassluis bestuurd werd. Daar vergaderde het College van de Wet; burgemeesters en schepenen en
het wellicht niet minder belangrijke College van Gecommitteerden
van de Visserij dat besliste over zaken die de visserij aangingen,
zoals onderhoud bakens, het ontsteken van de bakens wanneer de
dagen gingen korten en de zorg voor de boeien in de Maas.
Dit College bestond uit zeven reders of boekhouders en twee stiermannen (schippers). Men kan nog altijd de schilderstukken bewonderen die hier generaties lang hebben gehangen. In deftige witte
kragen kijken ze de bezoeker aan, zoals ze ooit voor de schilder
poseerden. Enigszins terughoudend, tot ze weer onder elkaar konden zijn. Zij werden in het College gekozen omdat zij als reder,
boekhouder of schipper door hun positie en ervaring de belangen
konden behartigen van de visserij en de haven van Maassluis.
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Gecommitteerden van de Visscherij. Het schilderij hangt in het Stadskantoor.

De vergaderingen van de Gecommitteerden waren minder formeel
dan de portretten zich nu laten aanzien. De heren kenden elkaar.
Zij groeiden op met visserij en scheepvaart, zaten in dezelfde kerk
en waren dikwijls familie van elkaar. Zij kwamen bijeen in de voorkamer van het raadhuis.
Voor nalatigheid betaalden de Gecommitteerden een boete. Dat
kon aardig oplopen en dan werd er in de een of andere gelegenheid uitbundig tot zeer uitbundig potverteerd. Wie zonder geldige
reden de vergadering verzuimde betaalde 6 stuivers en het vergeten van de sleutels (vermoedelijk van raadhuis en vergaderruimte)
kostte de zondaar 9 stuivers.
‘Hij hadt versuymt’
Uit de notulen van de Gecommitteerden van de Visserij: ‘den 5 October (1761) is Arent Valk absent en zijn sleutels zijn te laat’. Door
het laatste verzuim kwamen de geachte medegecommitteerden op
de hoge stoep voor een gesloten deur te staan. Het laat zich raden
dat, zeker bij onbehaaglijk guur weer, het niet heeft ontbroken aan
op- en aanmerkingen. Nadat men op die 5e oktober eindelijk binnen was kon er worden vergaderd. De dagen werden korter en er
moest in de havens het een en ander geregeld worden. Besloten
werd: ‘… om de bakens te laten branden tegens 19 (oktober) deser,
soo is sulks gelast aan Bastijaan Zoeting en Jan de Bruijn, op dato
boven voor de eerste maal aan te steeken’.
Tevoren waren de bakens hersteld door timmerman Isaak van der
Hout, nadat ter plaatse door enkele Gecommitteerden gebreken
waren vastgesteld: ‘een der 2 schooren (schuine staanders) waren
aan het eerste baken die slegt waren ende gantsche lantaarn van
’t tweede baken was vergaan’.
De 5e december 1761 sloeg, mogelijk door stormweer, een havenboei los van zijn anker en dreef een eind weg. De boei werd
teruggehaald en voorlopig aan een nieuw anker weer vastgelegd.
De president van de Gecommitteerden, Willem van Haren, heeft
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daarop aan de boters (bootwerkers) Kornelis Leendertsz Gaweg
en Pieter Wallen opdracht gegeven het verloren anker te bergen.
Kennelijk waren ze niet onder de indruk van het verzoek, want het
antwoord dat Willem van Haren mee naar de vergadering kreeg was
eigenlijk een botte weigering: dat ze ‘wel mogelijken maar niet onmogelijken dingen kosten (konden) doen’.
Dan blijkt het anker plotseling in de visserijschuur te liggen en zoals
Gaweg voor de vergadering kwam vertellen: ‘hij hadt versuijmt den
presijdent daarvan in kennisse te geven’. Zijn nederige tocht naar
de Gecommitteerden zal wel ter wille van de vergoeding zijn geweest. Voortaan moest hij eerst de president inlichten.
De 14e december 1761 kwamen de Gecommitteerden in buitengewone vergadering bijeen. De reden was een aanhoudende en
toenemende vorst. Gelukkig was de sleutel niet vergeten en kon de
vergadering ongehinderd beginnen. Er moesten afspraken gemaakt
worden over te nemen maatregelen: ‘dewijl de vorst seedert den bovenstaande tijdt (afgelopen week) soveel is toegenomen dat sulks
nu niet kan worden volbragt (het lichten van de tonnen) om sulks te
doen ook is aan de president overgelaaten om het breeken van de
haven soo lang de maas vaarbaar was naar bevint van saeken te
doen’.
Gecommitteerden
De betrokkenheid van de Gecommitteerden reikte ver en raakte allerlei beroepen die in Maassluis met de scheepvaart te maken hadden. Zakkendragers zorgden voor het laden en lossen van schepen.
Natte kuipers werkten op de kade aan hun tonnen en vaten voor de
haringpakkerij. De turftonster schudde de tonmaat zodat een eerlijke maat turf werd geleverd. Zij was niet zomaar een vrouwtje, maar
genoot als beëdigd ‘tussenpersoon’ aanzien en vertrouwen.
Niet alleen de weer- en windberoepen van de waterkant, maar ook
de klerken die gebogen over de lessenaars in hun gedegen handschrift brieven overschreven, of cijfers in kolommen plaatsten, hoor-
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den erbij. Vanachter de vensters konden zij, voor zover hun bazen
de tijdverspilling toelieten, de IJslandvaarders zien wegvaren voor
een maandenlange reis naar een klimaat dat vaak niet of nauwelijks aan enige zomer toekwam. Mist, sneeuwstormen en drijfijs
konden gevaarlijk tegenspel leveren. Dikwijls ging het goed, dankzij
bekwaam zeemanschap, een jarenlange ervaring en iets van een
geheimzinnige intuïtie waardoor zij wisten hoever zij konden gaan.
Op zoek naar vis waagden zij veel, soms te veel.
Met de ‘Gerechtigheid’, schipper W. van der Horden uit Maassluis,
die op 15 april 1811 de Maas uitzeilde, ging het bijvoorbeeld evenmin voorspoedig. Al direct kwamen ze na aankomst bij IJsland in
een zware noordoosterstorm terecht. Tot de 12e mei duurde het
slechte weer voort, daarna klaarde het op en kon er gedurende
een kleine maand zelfs gevist worden. De 11e juni was het weer
helemaal mis. Een zware zuidwester dreef het schip voort tot bij de
noordkaap. Na de storm werd het nog moeilijker. ‘Op de hoogte van
de Klipbaai gekomen geraakten wij zo digt in het ijs bezet en omgeven door vreesselijk zware schotsen, dat ons nauwelijks eenige
opening overig bleef; hierbij woei het een frische koelte, welke tegen de avond door stilte gevolgd wierd, zodat wij nu geheel in het
ijs beklemd zaten’.
Situaties die vrij snel zeer kritiek geworden waren konden dagen,
zelfs weken voortduren. Soms kon met gezamenlijke inspanning
nog iets worden gedaan. Men kon het schip, door een of meer roeiboten getrokken, door kleine openingen in het ijs loodsen. Als die
openingen er niet waren bleef er weinig meer over dan afwachten.
Men was aangewezen op wat de bemanning (ca. 14 man) als team
aankon.
Het is alleszins voorstelbaar dat, gegeven de omstandigheden, de
zeelui zouden opgeven en aan land proberen te komen. IJslandvaarders niet. Zij bleven doorvechten tegen het ijs dat om hen heen
een voortdurende bedreiging vormde en bedacht op snelle veranderingen ten kwade of ten goede. Dit duurde tot de 23e augustus
(bijna een maand later), toen: ‘het ijs zig een weinig ruimde’ en het
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Het havenhoofd van Maassluis op een winderige dag.

schip opnieuw met alle risico’s daaraan verbonden naar buiten kon.
Op 14 september voer het schip weer langs de vuurbakens de haven van Maassluis binnen.
Alles is goed
Vermoedelijk werd het naar een van de werven van het kerkeiland
gesleept. In het register van de vrijdommen van Impost (soort belasting, Visserij-archief Maassluis 1814) komt de ‘Gerechtigheid’
opnieuw voor als IJslandvaarder, met schipper Jan Boudestein.
Het eerste wat de visser van Maassluis bij het naderen van de haven terugzag was de toren van de Grote Kerk. Voor de IJslandvaarders was dat na een afwezigheid van maanden. Meer nog dan een
oriëntatiepunt voor de man aan het roer was het silhouet van de toren het laatste en eerste zichtbare contact met ‘thuis’. Buitengaats
hoorde de visser weinig of niets, maar eenmaal met de deining van
de zee nog in de onwennige benen op de kade, kon een maandenlange achterstand worden bijgepraat. Tijdens zijn afwezigheid
kon er van alles gebeurd zijn. Gezinsuitbreiding was doorgaans
geen verrassing, maar iemand missen was ook mogelijk. Tegen
heel wat kwalen was geen kruid gewassen, zeker kinderen waren
zeer kwetsbaar. De mededeling ‘alles is goed’ van een tegemoet
varende en langszij komende schipper had meer inhoud dan alleen
maar een eenvoudige groet.
Hulpvaardig en vrijgevig
Bij nood, door overstroming of brand, toonden de Maassluizers, ongeacht waar het zich afspeelde, hulpvaardig en vrijgevig te zijn. De
opbrengsten van de collectes waren, de toenmalige geldwaarde in
aanmerking nemend, niet gering.
Het buitendijkse deel van Maassluis heeft bij overstromingen het
nodige te lijden gehad. Tussen twee roerige zomers, 1775 en 1776,
beleefde Maassluis hoogwater, hetgeen vooral de laag en in de kelders wonende bevolking veel narigheid bezorgde. Bij oorlogen, glorieuze overwinningen ten spijt, betaalde de zeevarende bevolking
(tot in onze tijd de koopvaardij tijdens Wereldoorlog II) een zware
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tol. Niet in het minst de vissers bij IJsland, dicht bij de poolcirkel, die
hun werk deden waar de admiraliteit hen niet beschermde.
De IJslandvaarders waren het verst en het langst van huis en daardoor wel zeer kwetsbaar. Op houten schepen van ongeveer 20 meter lang en 4,5 meter breed werkte een bemanning van 14 koppen.
Er was wel een dek, maar geen bovenbouw om bescherming te
bieden tegen de gure grillen van het zeer onvriendelijke klimaat. Zij
waren tegen onbegrijpelijk veel opgewassen en bouwden onbewust
aan een traditie die groeide naar een wereldwijde reputatie. Hun nakomelingen bevolkten de koopvaardij- en vissersvloot en nog altijd
varen zij op de zeeslepers. Soms, als er weer eens iets moeilijks is
verricht met een brandende tanker of een gestrand schip, klinkt er
een bekende naam door het NOS-journaal. Lang geleden hoorde
die naam al bij een herbergier, een geus, een visser, of bij een van
de terughoudende Gecommitteerden op het schilderij in de raadzaal.
J.H.M. Strijbos
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GEMEENLANDSHUIS VAN DELFLAND
Het Hoogheemraadschap
Er kan geen twijfel over bestaan dat ons wonen, ons bestaan beneden de zeespiegel, alleen mogelijk is door de zee- en rivierdijken.
Dijken, door mensenhanden moeizaam opgebouwd om drassig
land om te vormen tot akkerland of weidegronden. Dijken die in
lang voorbije eeuwen stukje bij beetje zijn ontstaan en, samengegroeid in ons woongebied Delfland, een keten vormen van Hoek
van Holland tot Rotterdam. Logisch dat deze dijken verbindingswegen zijn gaan vormen en het is ook begrijpelijk dat in de langs
die dijken ontstane steden de naam ‘Hoogstraat’ voorkomt voor de
straat op die dijk in het oudste deel van die stad. Het wonen aan
zo’n dijk heeft zijn goede, maar ook zijn kwade zijden. Het goede is
de redelijke veiligheid bij hoge waterstanden. Anderzijds heeft men
altijd te maken met de bewakers van de dijk.
Sinds mensenheugenis is die bewaking toevertrouwd aan het
Hoogheemraadschap Delfland, een instituut waarvan het ontstaan
teruggaat tot in de dertiende eeuw. Een resultaat van een groeiproces van zowel waterstaatkundige als bestuursrechtelijke factoren.
Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw werden door de graaf
van Holland de waterstaatszaken gedelegeerd aan speciaal benoemde organen, de hoge heemraadschappen, bestuurd door de
grondbezittende klasse van ingezetenen. In principe is dit systeem
ook nu van toepassing; een staatje in de staat.
Het voornemen tot het bouwen
Dat het Hoogheemraadschap daarbij harde maatregelen niet uit
de weg ging, blijkt uit het feit dat dit College in 1571 de afbraak
gelastte van alle op de dijk staande huizen. Het werd noodzakelijk
geacht, omdat de dijk verhoogd en verbreed moest worden. Die
afbraak gold ook het ‘Gemeenlantshuysken dat buyten up ten loop
van den Delflantschen Maesdijck jegens die Zuytspuye van Maeslanderhaven’ stond. Door deze vermelding in de keur op de buitendijkse werken is bekend dat het thans bestaande gebouw niet de
eerste vestiging in Maassluis was. Toen de dijk eenmaal vernieuwd
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was werd een vervangend gebouwtje op het binnenbeloop van de
dijk, tussen de twee sluizen, gezet. Het betrof kennelijk eenvoudige
bouwwerkjes, omdat in beide gevallen sprake was van een hoogte
van 12 voet, dat is ca. 3,5 m.
Blijkbaar liet de kwaliteit van het voornoemde gebouwtje te wensen over, want omdat het oude dijksmagazijn ‘ter neder gevallen
ende vergaen’ was, besloten hoogheemraden en hoofdingelanden
op 3 januari 1626 ‘tot ’t maecken ende vernyewen van ’t Gemeenlantshuys op Maessluys’. Dit besluit betrof geen halve maatregel. Er
werd gekozen voor een representatief gebouw in Hollandse Renaissancestijl dat op waardige wijze in de activiteiten van het Hoogheemraadschap zou voorzien. Het moest een plaats zijn waar dijkgraaf en
hoogheemraden onderdak konden vinden tijdens de schouw van
dijken, wateren, enz. Ook het college van hoofdingelanden zou er
moeten vergaderen. Omdat men ook in het verleden al bekend was
met het verenigen van het nuttige met het aangename, waren de
kelders wel voorzien van bier en wijn en er was uitgebreid tafel- en
keukengerief aanwezig om voor de inwendige mens te zorgen.
Het Aanzien
Aan de dijkzijde heeft het gebouw slechts een verdieping, maar dat
is geen beletsel voor het monumentale voorkomen. Integendeel, het
behoort, met de Grote Kerk, tot de mooiste gebouwen die onze stad
rijk is. In de voorgevel trekt natuurlijk de rijk geornamenteerde ingangspartij direct de aandacht. Daarin zijn verwerkt het wapen van
het Hoogheemraadschap en de zes wapens van de Dijkgraaf en de
Hoogheemraden van Delfland, die in 1626 in functie waren.
De brede eikenhouten ingangsdeur is alleen bij officiële gelegenheden in zijn geheel in gebruik. Voor de normale toegang is een
kleinere deur, in de deur gemaakt, als zg. loopdeur. Een met ijzeren rooster buiten en dito deurtje binnen beveiligd kijkgat maakt het
vooraf inspecteren van bezoek mogelijk.
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De eerste steen, gelegd door Adriaen van Kerchove,
penningmeester.
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Monumentale ingangspartij.

De kruiskozijnen met deels glas-in-loodramen en de eikenhouten
luiken ondersteunen, door hun eenvoudige waardigheid, de uitbundigheid van de entreepartij. Het hoge, met blauwe leien afgewerkte
dak bekroont met zijn dakkapelletjes en schoorsteen de ook verder
fraai gemetselde voorgevel. De achtergevel ligt aan de benedendijkse kant en heeft daar dus een extra verdieping. Ook hier vormen de kruiskozijnen, het metselwerk met de sier-smeed-ankers
en het hoge dak een lust voor het oog. Nu de restauratie van de
belendende panden voltooid is biedt deze gevelwand aan het water
een kostelijke aanblik. Aan de achtergevel hangt een bel. Die werd
vroeger geluid als waarschuwing dat de sluizen opengezet werden
en het binnenwater in de haven kwam. Een taak voor de sluiswachter (vroeger de kastelein) die in de benedenverdieping woont. In het
torentje zijn de toiletten ondergebracht.

Achtergevel, toegang tot de woning.
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Het Bouwen
Springen we even terug in de tijd. Na dat beginselbesluit op 3 januari 1626 volgden de aanbestedingen – steeds besloten met maaltijden – elkaar snel op. Het metselwerk het eerst, op 16 mei van
hetzelfde jaar. Cornelis Ghijsbertszoon uit Delft nam dit werk aan
voor 1460 pond. Het geld van toen toonde verwantschap met wat tot
voor kort nog in Engeland in gebruik was; een pond of een gulden
was verdeeld in 20 stuivers van 12 penningen elk. Drie metselaars
verwerkten in funderingen en binnenmuren 110.000 IJsselstenen;
aan de gevels zijn ‘Leytsche ofte Rijswijcker’ steen gebruikt.
In het ‘schalie of leydack’ met dakkapellen zijn 25.000 Engelse leien
verwerkt. Op de schoorsteen, met zijn vier kanalen, maakten zij een
kooi van ijzervlechtwerk. Kopergieter Egbert Lenaertszoon maakte
een vergulde wimpel.
Het ‘hartsteenwerc’, als versiering in
het metselwerk, kocht en bewerkte
Delflands landmeter Jacob Mathijs
de Been van Wena. Hij leverde de
buitentrap en de deurstoep. De smederij van Jan Brant zorgde voor ‘de
ijsere bailye’ of het hek en leuning bij
deze opgang. Voorts legde de Been
in de ‘voorsael 630 blauwe ende
grauwe tegelen ofte estrikken van
drie quart’. De aanbesteding van dit
onderdeel van de bouw vond plaats
op 27 juli 1626 ‘op ’t logement van
de heer dijckgrave in presentatie van
de voorzegde dijckgraeff ende heren
hoge heemraeden ende ambachtsbewaarders van Maeslant.
Voor het bereiken van de verdiepingen maakte Jan de Jonge twee
spiltrappen van eikenhout. Van onder- tot bovendijks niveau wat
eenvoudig, maar van dijkniveau tot de zolder werd deze trap een
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Voorgevel.
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Achtergevel.

pronkstuk in de hal. De gewrongen spil bestaat uit één stuk eikenhout. Te bedenken dat zo’n stuk werk zonder machinale hulpmiddelen tot stand kwam! De trap moest ‘haer ommeslinger hebben
in twintigen omme de trappen’ en ‘een leertgen om de trap voor ’t
affvallen aen de spille vastgemaeckt’.
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Afwerking van het interieur.

In januari 1627 maakten opdrachtgever en aannemers een rondgang door het gebouw. Dat was natuurlijk een prima gelegenheid
om daarna in het gerenommeerde logement van de dijkgraaf een
maaltijd te gebruiken. Begin februari betaalde de penningmeester
in dezelfde herberg de kosten van het extra werk uit. Daarna kwam
de afwerking van het interieur aan de orde en op 8 mei 1627 hielden de ambachtsbewaarders van Maasland hun vergadering in het
gebouw.
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***
Tot goed begrip; de naam ‘ambacht’ omvatte de ambachten Maasland, Monster, Naaldwijk, Rijswijk, Schipluiden, Vlaardinger-Ambacht, Voorburg en Wateringen. Het oost-ambacht bestond uit de
ambachten Berkel, Hof van Delft, Kethel, Pijnacker en Vrijenban. In
ieders ambacht was een ambachtsbewaarder die door de ingelanden aldaar was gekozen. Hij had de zorg over dijken, sluizen, bruggen, wegen, enz. Ook sloeg hij morgengelden om en inde deze
belasting, besteedde werken aan, betaalde aannemers, enz.
Een ingeland is de eigenaar/eigenaresse van land in een bedijkt
gebied. Een morgen is een oude landmaat; zo is bijv. de Rijnlandse
morgen vergelijkbaar met nu 8516 m2.
Het gebouw heeft 10.000 pond gekost. Dijkgraaf en Hoogheemraden bleken zeer tevreden met het geleverde werk, getuige de fooi
van 41 pond aan de ambachtslieden. Zij mochten dit bedrag ‘gaen
vertheeren daer ’t henluyden goet duncken soude’.
***

Het Interieur
De indeling op de begane grond is, ook nu nog, een ruime ingangshal met de reeds genoemde eiken wenteltrap; als meubilair staan
er twee fraai uitgevoerde, zware geldkisten.
De vroegere natuursteenvloer is vervangen door een blankhouten
vloer. Dit is gedaan bij de restauratie van 1980. Het gebouw, gefundeerd op koeienhuiden, is namelijk in de loop van jaren scheef
gezakt in de richting van de haven. De vloeren zijn bij de herstelwerkzaamheden weer uitgevlakt.
Vanuit de hal zijn twee vertrekken bereikbaar: de vergaderzaal en
het kantoor van het districtshoofd. Deze vertrekken zijn nog vrijwel
in de oorspronkelijke staat. Slechts het eerst aanwezige goudleerbehang in de zaal is in 1734/35 gewijzigd in beschilderd linnen.
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De Hoogstraat voor de restauratie.

Maar de heel mooie schouwen zijn gebleven en in combinatie met
het oude meubilair is het gebouw ook inwendig gaaf gebleven.
De zolderverdieping is thans in gebruik als tekenkamer. Het is
een heel sfeervolle werkruimte geworden met vanuit de dakkapelletjes een fraai uitzicht op de haven. Een van de naastliggende,
gerestaureerde panden is als kantoorruimte in verbinding met dit
eerbiedwaardige gebouw gebracht, zonder dat dit schade aan het
voorkomen heeft gedaan. Het is verheugend voor Maassluis dat
het Hoogheemraadschap Delfland tot de restauratie en vestiging
van het districtskantoor Maassluis heeft besloten.
Het juweeltje van bouwkunst, dat het Gemeenlandshuis zonder
twijfel is, kan zo de toekomst in zonnig perspectief zien.
J.H. Steenkist

Met dank aan Delfland voor de verstrekte gegevens.
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