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In het voorwoord van het vorige nummer van Historische Schet-
sen mochten wij melding maken van het 200e lid en het streefge-
tal van 300 vermelden. Tot ons buitengewoon genoegen mogen 
wij melding maken van het feit, dat de groei van onze vereniging 
onverminderd doorgaat. Tot medio oktober 1987 noteerden wij 
289 leden, zodat het aantal van 300 in dit jaar wel een verwach-
ting is.

We noteerden ook een verlies omdat onze vice-voorzitter mevr. 
Joke van Rest tot burgemeester van Sas van Gent is benoemd 
en daardoor als lid van het bestuur moest afhaken. Zeer eervol 
voor haar en wij hebben haar daarmede oprecht gelukgewenst. 
Als blijk van waardering ontving zij een speciaal voor haar ver-
vaardigd schilderstuk, voorstellende het ‘Zakkendragershuisje’, 
hetgeen ons lid de heer K. Witsenburg voor dat doel heeft ver-
vaardigd. Een hartelijk woord van dank daarvoor is op zijn plaats.

Toegetreden tot ons bestuur is de heer M.G. Luijten, op zijn wens 
zonder specifieke taak, maar wel bereid zijn kennis omtrent com-
puters in dienst van de vereniging te stellen. Dat resulteert in zijn 
medewerking bij de tekstverwerking voor de Historische Schet-
sen.

In november wordt gestart met een vervolgcursus ‘Oud Schrift’ 
onder leiding van de heer Peter Smit. Het ligt in de bedoeling het 
nuttige van deze studie te combineren door oude stukken uit het 
Maassluise archief al doende te ‘vertalen’.

Over nog te houden dia- c.q. filmavonden ontvangen onze leden 
nader bericht. Wij wensen U veel genoegen met het lezen van 
deze Historische Schetsen nr. 7.

Maassluis, oktober 1987 Namens het bestuur,
J.H. Steenkist

voorzitter

VOORWOORD
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Leida Schuringa is werkzaam bij het Werkcentrum Opbouwwerk 
Zuid-Holland. Dit is een landelijke instelling ter ondersteuning 
van het opbouwwerk. Via een vraag van de migrantenwerkster 
van de SSM (Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis ), is zij 
het onderzoek in de Stationsstraat gestart. Doel hiervan is een 
beeld te geven van het leven in een multi-etnische straat. Het 
onderzoeksrapport is te bestellen bij het W.O.H.Z., Singel 272, 
3311 HK Dor drecht, tel. 078-141443.

Inleiding
De Stationsstraat in Maassluis. Een kleine, smalle straat met 
zo’n vijftig boven- en benedenwoningen. Vroeger woonde je er 
echt ‘op stand’. Nu wordt het beschimpend een ‘Turkenstraat’ 
genoemd.

In deze straat is een onderzoek gedaan naar het samenleven 
van de huidige bewoners: Turken, Marokkanen en Nederlanders.
Daarbij is ook de voorgeschiedenis boven water gehaald. Dit 
artikel geeft een beeld van hoe de straat is ontstaan, en hoe de 
mensen er leefden vanaf het begin van deze eeuw tot het eind 
van de zestigerjaren. Het dagelijkse leven dat geschetst wordt, 
is niet uniek voor de Stationsstraat. Zo verliep het in veel arbei-
derswijken in Nederland. Je was er nog een met elkaar. Dat le-
ven is voorbij. Bij de huidige Turkse en Marokkaanse bewoners 
van de Stationsstraat kunnen we echter veel overeenkomsten 
zien met het vroegere sociale buurtleven.

De informatie voor dit artikel is verkregen van het gemeentear-
chief, het kadaster, het bevolkingsregister van Maassluis en uit 
intensieve gesprekken met mensen, die vroeger in de Stations-
straat gewoond hebben, of er nu nog wonen.
Voor de betoonde medewerking past een hartelijk woord van 
dank.
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De huizen
De visserij bepaalde eeuwenlang het leven in Maassluis en 
bracht het grote welvaart. Omstreeks 1900 lagen er meer dan 
100 vissersschepen in de haven.
Daarnaast ontstonden vele toeleveringsbedrijven: scheepswer-
ven, touwslagerijen, ankersmederijen, kuiperijen, nettenboete-
rijen, rokerijen, en leveranciers van scheepsbehoeften. Deze zijn 
nu vrijwel allemaal verdwenen. Belangrijk, ook voor haar status, 
was de vestiging van het loodswezen in Maassluis in 1884, als 
uitvloeisel van de aanleg van de Nieuwe Waterweg.

De economische bloeiperiode zorgde voor veel werkgelegenheid 
en trok veel arbeiders van buiten aan. Voor deze mensen waren 
woningen nodig. Maassluis wilde uitbreiden, maar had daartoe 
een te beperkt grondgebied. Zo behoorde o.a. het grondgebied 
van de Taanschuurpolder nog tot 1878 bij de gemeente Maas-
land. Het was de plek waar de netten ‘getaand’ werden: ze kre-
gen een bepaalde behandeling waardoor ze beter bestand wa-
ren tegen de inwerking van het zeewater.

Zodra de Taanschuurpolder door een grenswijziging onder het 
Maassluise bestuur kwam werd deze meteen bestemd tot bouw-
terrein.

Dat bouwen ging niet zo systematisch als tegenwoordig. Er was 
geen totaalplan voor de wijk. Iedereen die een of meerdere wo-
ningen wilde bouwen, kon daar toe een verzoek plus bijbehoren-
de bouwtekeningen indienen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders.

De gemeentearchitect toetste deze bouwplannen aan de be-
staande verordeningen en of het paste in de stadsplannen, ten-
slotte moest de ‘Commissie voor het bouwen’ het geheel goed-
keuren. Zo werden her en der blokjes woningen gebouwd. De 
eerste woningen die in 1890 in de Stationsstraat werden neerge-
zet waren: het pand waar nu café ‘De Bierelier’ is gevestigd plus 
de huidige huisnummers 4 en 6.
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De Stationsstraat heeft haar naam te danken aan het nabijge-
legen station dat in 1891 werd geopend. De meeste huizen in 
deze straat zijn gebouwd door Jacob Pieter Wimmers (timmer-
man) en Leendert van Rossen (aannemer). Vooral aan de even 
kant waren het mooie grote woningen, klaarblijkelijk gebouwd 
om de rijke loodsen als huurders aan te trekken. Aan de oneven 
kant waren eerst winkeltjes gepland. Daarom zijn deze huizen 
wat smaller en kleiner. Een aantal woningen aan het einde van 
deze kant ziet er anders uit. De nummers 19 en 21 zijn veel 
bredere huizen met een deur in het midden. Tot 1939 bestonden 
deze panden dan ook uit vier woningen. Waarschijnlijk zijn deze 
huizen wat later door een andere eigenaar gebouwd.

Het laatste pand werd in 1900 neergezet op de hoek van de 
Fenacoliuslaan. Rond die tijd werden ook de nabijgelegen Piet 
Heinstraat en M.H. Trompstraat gebouwd.

De huizen in de Stationsstraat zijn vrijwel allemaal boven- en 
benedenwoningen. De huisnummers kennen de aanduiding 
‘zwart’ voor beneden en ‘rood’ voor boven. Dit stamt nog uit de 
begintijd. De belastingophaler schreef namelijk in zijn boeken 
het woningnummer met een rode of zwarte pen, zodat hij wist 
wat boven en beneden was. De woningen zijn degelijk en goed 
gebouwd. Aan de even kant zijn ze wat ruimer en mooier afge-
werkt Je kunt het verschil ook nu nog goed zien.

De benedenwoning bestond uit een voor- en achterkamer met 
er tussenin een alkoof. Daar werd geslapen in ledikanten. Een 
vroegere bewoonster vertelt:

‘De voorkamer was de mooie kamer, daar mocht je als 
kind nooit komen. In de achterkamer woonden we. Daar 
waren ook twee bedsteden. Beneden inde kelderruimte 
was een soort keukentje.
Wij hadden daar een woonkeuken gemaakt, echt gezel-
lig. Maar bij hoogwater, stond de kelder steeds blank. Het 
vloerkleed nat en vies! Het behang op de muren bedor-
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Bouwtekening voor de onder- en bovenwoningen.
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Bouwvergunning anno 1900! Het ging toen wel eenvoudiger.



ven! En alles dreef op het water: de olie van de petroleum-
stellen en de voorraad aardappelen en groenten. En toen 
was m’n moeder het ineens zat en verhuisden we naar een 
bovenwoning.’

De bovenwoning was groter en bruikbaarder. Ook hier een voor-
kamer, alkoof en achterkamer. Maar ook nog een klein zijkamer-
tje en vooral de grote zolder. Daar sliepen de kinderen: aan de 
ene kant de jongens, aan de andere kant de meisjes.

In alle woningen stond een ‘droogplee’: een gewone WC met 
houten bril, waar je zelf een emmer water door moest gooien. 
Douches waren er niet:

‘We hadden een ontzettende grote teil thuis en beneden in 
de kelder op het fornuis stond een grote wasketel met wa-
ter. En iedereen die ’s zaterdags (ja, je ging niet elke dag, 
dat kon toch niet) z’n eigen ging verschonen en wassen, 
die moest een emmer kokend water eruit halen en weer 
koud water erin doen voor de volgende.’

De was werd nog helemaal met de hand gedaan:

‘Eenmaal per week werd ’s morgens om 4 uur al een ketel 
water op het fornuis gezet. En dan stond m’n moeder tot ’s 
middags 4 uur te wassen. De was werd gebleekt. Dat ging 
in een teil water met bleekwater en van dat blauwsel. Dan 
had je een heldere was, hoor! En alles werd gesteven: van 
lakens tot zakdoeken toe. Alles eerst invochten en op een 
rolletje. Dat bleef dan zo een dag en een nacht liggen en 
dan kon je het gaan strijken.’

Buitenruimte was er nauwelijks. Aan de oneven kant is een klein 
somber plaatsje. Vlak daar tegenaan liggen de huisjes van de 
Piet Heinstraat. Aan de even kant hebben ze een iets grotere 
achterplaats, op het zuiden gelegen. Daarachter lag vroeger een 
braakliggend stuk land tot aan de Stationsweg. Drie bovenwo-
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De Stationsweg met links de achterzijde van de Stationsstraat. 
Een plaatje van voor 1912. Rechts handwagen met pakjes, 

 voorbode van Van Gend & Loos?

De Stationsstraat. Links oneven, rechts even.



ningen aan die kant hebben een balkon, wat ze zeer aantrek-
kelijk maakte. Bergruimte buiten was er ook niet:

‘Nu zeg je, wat moet ik met mijn fietsen. Vroeger stonden 
die gewoon buiten. Regende het, dan deed je er een zeiltje 
over. Dat kan je nu natuurlijk niet meer doen, want dan ben 
je hem zo kwijt. Alleen als je pas een nieuwe had, sjouwde 
je hem de trap op.’

Het waren niet allemaal woonhuizen in de straat. Op de hoek 
stond het Stationskoffiehuis (nu cafe ‘De Bierelier’). Aan de over-
kant op de hoek had je een kruidenier. Achter in de straat was 
een soort melkwinkeltje en er was een kapster. Ze deed haar 
werk gewoon in een achterkamer. Plaatsbespreken was niet no-
dig.
De kapster, de winkeltjes en het café hadden een belangrijke 
sociale functie in de straat. In de dertiger jaren werd het kleine 
huisje achterin de straat pakhuis, omdat het niet verhuurbaar 
was.

Na verloop van tijd verkochten Wimmers en van Rossen hun hui-
zen. De heren Tas (metselaar) en Oranje werden door de vroege-
re bewoners het meest genoemd als huisbaas. Deze huisbazen 
onderhielden hun huizen redelijk. Van binnen moesten de bewo-
ners het zelf bijhouden. Ze kregen wel elk jaar verf en behang 
daarvoor van de huisbaas. Diens belang bij deze vrijgevigheid 
lag in het feit, dat huurders in die tijd nog volop te kiezen hadden. 
Een bewoonster kreeg zelfs een nieuwe serre aangeboden!

Vrijwel alle huizen zijn tot in de vijftiger jaren particuliere huur-
woningen gebleven. Tot die tijd hebben er ook nauwelijks ver-
bouwingen plaats gevonden. Vlak voor en na de oorlog werden 
er wel wat kleine verbeteringen aangebracht. Een alkoof werd 
uitgebroken. Bedsteden werden weggehaald, een dakkapel ge-
maakt of bad aangelegd. Na de oorlog deden de huisbazen wei-
nig meer aan de woningen. Door de woningnood waren ze nu 
gemakkelijk te verhuren, ook al waren ze niet in al te beste staat.
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Intussen hadden de ontwikkelingen in Maassluis niet stilge-
staan. De stad profileerde zich nu vooral als woongemeente 
binnen het Rijnmondgebied. In snel tempo werden in de vijftiger 
en zestiger jaren nieuwe woonwijken ontworpen en gebouwd. 
Hierdoor ontstond een grotere keuze in de woonmogelijkheden 
binnen Maassluis, die ook betaalbaar waren vanwege het stij-
gende inkomensniveau in die tijd. De huizen in de Stationsstraat 
raakten verouderd. Ze voldeden niet meer aan de stijgende ei-
sen, die aan het wooncomfort gesteld werden. De uittocht naar 
de uitbreidingswijken was begonnen.

Halverwege de jaren vijftig begonnen de eerste verkopen in de 
straat. Soms aan de toenmalige huurder. Vaker, wanneer het 
huis leeg kwam, aan een nieuwe eigenaar, die er zelf ging wo-
nen. De panden waren niet kadastraal gesplitst en werden als 
geheel verkocht.

De nieuwe eigenaar-bewoner was dus opeens ook verhuurder 
van de boven- of benedenwoning. In 1970 waren 16 panden in 
bezit van eigenaar-bewoners. Deze nieuwe bewoners brachten 
ook wat grotere veranderingen aan. Veel alkoven verdwenen. 
Er werden keukens gebouwd en vernieuwd. Er kwamen badka-
mers. Toch verkeren ook nu nog veel huizen grotendeels in de 
oude staat, zoals ze vroeger gebouwd zijn.

De bedrijfspandjes verdwenen na de oorlog langzamerhand van 
het toneel in de opmars van de zelfbedieningswinkel en de su-
permarkt. Het melkwinkeltje sloot als eerste. De kruidenier heeft 
het tot het begin van de jaren zestig volgehouden. Later zijn er 
nog twee Chinese restaurants gevestigd geweest, voordat het 
in de jaren zeventig een Turks Koffiehuis werd. Het Stationskof-
fiehuis bleef als enige gewoon doordraaien, al liep de klandizie 
wat terug.
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De Mensen
De Stationsstraat was vroeger een ‘dure’ straat. In 1902 verdien-
de de helft van de kostwinners meer dan f 1.000,- per jaar. Dat 
was toen veel geld! Ter vergelijking staat hieronder een over-
zichtje van wat mensen met verschillende beroepen in 1902 per 
jaar verdienden:

Burgemeester f  10.000,-
Gemeentesecretaris f  4.900,-
Apotheker f  2.900,- 
Commissaris van Politie f  2.550,-
Zeeloods f  2.200,-
Binnenloods f  1.600,-
Broodbakker f  1.500,-
Mandenmaker f  900,-
Onderwijzer f 850,-
Smid f  650,-
Schoenmaker f  600,-
Kuiper f  500,-
Wisselwachter f  500,-
Matroos f  500,-
Werkman f  450,-

Deze rijke mensen woonden vrijwel allemaal aan de even kant 
van de Stationsstraat: ‘aan de kant van het Station’, zoals dat 
genoemd werd. Het waren vooral loodsen, die er woonden: 16 
zeeloodsen en 4 binnenloodsen. Zo kwamen deze woningen 
aan hun bijnaam van kapiteinshuizen:

In die tijd had je boven op zolder ook een dienstbodeka-
mertje. De dienstbodes liepen toen nog heel model in uni-
form. Hier woonde echt de elite van Maassluis.

Aan de oneven kant van de straat woonden ook veel zeelie-
den. Maar dat waren dan vooral matrozen, een machinist, een 
stuurman, sjouwerlieden, stokers en vissers. Verder woonden er 
wat arbeiders en een paar lagere ambtenaren. Er bestond dus 
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een duidelijk standsverschil tussen de even en oneven kant. Dit 
standsverschil is tot in de dertiger jaren merkbaar gebleven.
Er werd heel wat verhuisd in de Stationsstraat. Begin 1900 ging 
men gemiddeld om de 2,5 jaar naar een ander huis, waarbij 
men overigens wel grotendeels binnen de straat bleef. De ver-
huisstromen liepen van beneden naar boven (vanwege het wa-
ter in de kelders) en van de oneven kant naar de even kant. Er 
woonden ook erg veel kostgangers.
De mensen namen kostgangers in huis voor de verdienste, 
maar tegelijkertijd was het ook een soort vanzelfsprekendheid. 
Die kostgangers kwamen van buiten Maassluis en werkten als 
arbeiders in de fabrieken. Daar leerden ze mensen kennen bij 
wie ze dan in de kost konden komen. Of ze kwamen naar het 
Stationskoffiehuis en werden daar doorverwezen naar bepaalde 
adressen in de straat. Een gewone arbeider ging nu eenmaal 
niet in een hotel.
In de jaren zeventig dook het kostgangerverschijnsel weer op: 
nu bij de Turkse en Marokkaanse families, die dakloze landge-
noten in huis namen.

Wanneer de kinderen trouwden bleven ze dikwijls in de Stati-
onsstraat wonen. Ze zochten een woning zo dicht mogelijk bij 
het ouderlijk huis. Het sociale netwerk in de straat bestond dan 
ook voor een belangrijk deel uit familiebanden: ouders - broers - 
zusters - neven - nichten - aangetrouwde familie. Precies zoals 
we dat nu veel zien bij de Turkse en Marokkaanse families in de 
straat.

Langzamerhand werd het standsverschil tussen de twee kanten 
van de straat minder. De ‘betere stand’ verhuisde in de derti-
ger jaren naar de Koningin Wilhelminalaan en omstreken, waar 
nieuwe, moderne huizen gebouwd werden.

De bewoners van de oneven kant zagen hun kans schoon om 
over te steken. Na de oorlog bestond er geen verschil meer tus-
sen de ene en de andere kant.
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Rond 1950 woonden er nog vele families, die er ook al voor de 
oorlog woonden. Getrouwde kinderen woonden soms een tijdje 
in bij hun ouders. Of ze zochten een andere woning in de Stati-
onsstraat. De onderlinge binding was nog groot.

In de vijftiger jaren echter begon de trek van jonge gezinnen 
naar de nieuwbouwwijken. De Stationsstraat vergrijsde. Het was 
de tijd van de opa’s en de oma’s. Maar ook de oudere men-
sen gingen verhuizen omdat ze kleiner wilden wonen en meer 
wooncomfort wilden. Ze verhuisden ook naar de nieuwbouw of 
naar een verzorgingstehuis om daar hun laatste levensjaren 
door te brengen. Wanneer de ouderen verhuisden of overleden, 
kwamen soms weer kinderen van hen daar wonen. Dat bete-
kende toch een zekere mate van continuïteit in de straat. Men 
verhuisde ook nog regelmatig van de ene woning in de Stati-
onsstraat naar een andere. Zolang de panden nog in handen 
van particuliere huisbazen waren, kon dat ook gemakkelijk. Toch 
werd het sociale verband losser.

In de periode 1950-1960 kwamen er al 19 nieuwe bewoners, 
die geen speciale binding met de straat hadden. Deze mensen 
waren grotendeels (67%) uit Maassluis afkomstig. Zij bleven er 
gemiddeld zo’n 7,4 jaar wonen. Lang genoeg om wat contac-
ten met andere bewoners op te bouwen, zodat het nog gezellig 
bleef in de straat.
Maar de tijd van: ‘je-leven-lang-in-een-straat-wonen’ was 
voorbij.

In de periode 1960-1970 gingen de veranderingen versneld ver-
der. Uit nog eens 11 woningen vertrokken de oorspronkelijke 
bewoners. Er werd enorm veel verhuisd. In meer dan de helft 
van de woningen kwamen nieuwe bewoners, die er gemiddeld 
slechts zo’n 3,3 jaar bleven wonen. Steeds weer nieuwe ge-
zichten dus. De sociale samenhang in de straat werd hierdoor 
steeds kleiner. De nieuwe bewoners waren ook niet zo gericht 
op het leggen van contacten. In deze periode kwam zo’n 46% 
van de nieuwkomers van buiten Maassluis. Waarschijnlijk was 
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hun huisje in de Stationsstraat alleen maar een soort tussensta-
tion naar een betere en luxere woning.

Al deze veranderingen zijn het eerst begonnen aan de oneven 
kant. In de periode 1950-1970 werd hier bijna twee keer zoveel 
verhuisd. Aan de stationskant bleven de mensen langer wonen, 
omdat deze huizen hun oude aantrekkingskracht nog niet ge-
heel verloren hadden.
Maar het hechte sociale straatnetwerk van voorheen was verle-
den tijd geworden.

Het dagelijks leven tot 1945
Men vond het vroeger fijn om in de Stationsstraat te wonen. 
Dat had veel te maken met de manier waarop de bewoners met 
elkaar omgingen. De buren behoefden geen ‘volluk’ te roepen 
of te tikken, ze konden zo maar bij elkaar naar binnen lopen. 
De meeste contacten vonden plaats op straat en aan de deur. 
De melkboer, de groenteboer en de bakker (alles kwam aan de 
deur) belden altijd bij twee deuren tegelijk. Dan werd altijd wel 
even een praatje gemaakt.

En als het mooi weer was, kwamen de stoelen naar buiten en 
dan was het praten en breien.
In de begin jaren deed de even kant niet mee. De loodsen voel-
den zich daar wat boven verheven. Maar dat verschil werd later 
toch minder. De zeemansvrouwen in de straat hadden van hoog 
tot laag een speciale verbondenheid met elkaar. Als de man-
nen de haven uitvoeren, zwaaiden de vrouwen hen uit met grote 
handdoeken. En ze hielden elkaar op de hoogte van veranderin-
gen in het tijdstip van aankomst van de schepen.

Een jaarlijks terugkerend evenement was het Koninginnefeest, 
een echt Oranjefeest. Dit werd georganiseerd door het bestuur 
van de buurtvereniging. Mensen uit de Stationsstraat en uit de 
omliggende straten waren daar lid van en betaalden een weke-
lijkse contributie. Men maakte erepoorten, versierde de straat en 
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zorgde voor lampions. Er waren optochten, men deed spelletjes, 
iedereen deed mee.
’s Winters was er altijd een feestavond in de oude bioscoop.

Het Stationskoffiehuis en de beide winkeltjes in de straat speel-
den een grote rol in het sociale leven van de straat. Zij hadden 
een duidelijke functie als ontmoetingsplaats. Het Stationskoffie-
huis is van 1917 tot 1982 in handen geweest van één familie. 
De loodsen uit de straat kwamen hier niet binnen. Wel mensen 
van de oneven kant. De zaak heeft echter vooral bestaan van de 
klandizie van de sleepdienst.

Het melkwinkeltje vervulde een belangrijkere functie voor de 
straat zelf. Twee gezusters zwaaiden hier de scepter:

‘In het daar aanwezige keldertje was een ‘kopje’ melk te 
koop voor 3 of 4 centen. Dat was een halve liter. Ook ’s 
zondags kon je dat verkrijgen. Een van de zussen liep 
langs de deuren met melk, Gewoon met een emmertje 
aan d’r hand. Thuis kregen de kinderen niet zo gauw een 
beker melk. Dus als ze 3 centen hadden, dan gingen ze 
het zelf halen. Er kwamen altijd veel mensen in dat kel-
dertje. Ook ’s avonds. En dan kwam men er niet vandaan, 
want een kletstantes dat het waren! Men zat in de gang 
en in de kelder. Daar lagen nog van die echte donkere pla-
vuizen en er stond een ronde tafel. ’t Was er altijd leuk. Ze 
verkochten ook bier. Eigenlijk mocht dat daar niet uitge-
dronken worden, maar het werd oogluikend toegestaan. 
Dronken kwam je er niet vandaan, daar was eenvoudig 
geen geld voor. Ook bij de kruidenier ontmoetten de bewo-
ners elkaar iedere dag en maakten een praatje.’

De Stationsstraat leefde haar eigen leven. Maar dat werd ook 
sterk beïnvloed door factoren van buitenaf, zoals de economi-
sche crisis in de dertiger jaren en de oorlogstijd. Een vroegere 
bewoonster over de crisisjaren:
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‘Er was heel veel werkloosheid. Wij waren met z’n tienen 
thuis en mijn vier broers hadden geen van allen werk. Het 
enige werk, dat soms te krijgen was, was in de kistenma-
kerij in het Westland. Dat vond ik een ellendige tijd. Toen 
kreeg je niet zoveel. M’n vader, die altijd gevaren heeft, 
heeft uiteindelijk ook de stap moeten zetten om vrijdags-
avonds naar ’t armbestuur te gaan. Dat was net zo iets 
als Sociale Zaken nu. Dan kreeg hij f 12,-, een broodbon 
en een bonnetje voor spek. Dinsdags was ’t op natuurlijk. 
Maar ja, er waren er zoveel. Als je dan ’s morgens over 
straat ging, dan zag je tientallen of honderdtallen mensen 
naar de arbeidsbeurs gaan om te gaan stempelen. Als je 
dat stempel niet haalde, kreeg je geen uitkering. Dan gin-
gen ze er vanuit, dat je die dag gewerkt had. Dus je ging 
wel.’

En haar man filosofeert:

‘Als de mensen nu van datzelfde inkomen moesten leven als wij 
toen, dan had je nu demonstratie op demonstratie. Vroeger was 
je blij als je een tweedehands fiets had. Nu moet je een goede 
tweedehands auto hebben. Vakantie was er niet. Wij trouwden 
en de volgende dag moest ik weer werken. Nu hebben ze drie 
weken vakantie en ze gaan op huwelijksreis.’

Het dagelijks leven tussen 1945-1970
Tot het begin van de jaren zestig verliep het sociale leven in 
grote lijnen nog zoals voor de oorlog. Een aantal tradities ver-
dween. Langzaam maar zeker werd het leven beïnvloed door de 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

De welvaart steeg. De mensen gingen meer verdienen, waar-
door men elkaar materieel minder nodig had. Aan het einde van 
de vijftiger jaren deed de T.V. zijn intrede, wat een toenemende 
gerichtheid op het leven binnenshuis tot gevolg had. Men kon 
zich een auto gaan veroorloven en daarmee kregen afstanden 
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een geheel andere betekenis. Het onderhouden van contacten 
buiten de vertrouwde buurt werd gemakkelijker en belangrijker.

Toch bleef de mentaliteit in de straat lange tijd voor een belang-
rijk deel hetzelfde: men hielp elkaar bij ziekte, ging bij elkaar op 
verjaardag en zat gezellig buiten.

Na 1960 veranderde de situatie in de straat in versneld tempo. 
De kwaliteit van deze vooroorlogse woningen ging steeds ver-
der achteruit en de trek naar de nieuwbouwwijken zette versterkt 
door. Gezinsstructuren werden minder belangrijk. Kinderen ble-
ven minder vanzelfsprekend in de buurt van hun ouders wonen.
De veranderingen in het dagelijks leven in de Stationsstraat ver-
tonen grote gelijkenis met andere oudere buurten in deze peri-
ode. Hoewel de burenhulp grotendeels intact bleef, de kinderen 
met elkaar buiten speelden en er nog steeds vrij veel onderlinge 
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Het Stationskoffiehuis, thans ‘Bierelier’, rechts. Met de 
 tonnenwagen links werden de door de kuipers vervaardigde 

 tonnen naar de haringpakhuizen gebracht. 



contacten (en de gebruikelijke burenruzies) waren, ontstonden 
er ook toenemende verschillen in de betrokkenheid op elkaar. 
De straatgebonden familieverbanden vielen uiteen.

Er kwamen nieuwe bewoners met een heel ander waarden en 
normenpatroon, die maar kort in de straat bleven wonen. De 
sociale structuur werd steeds instabieler, het gemeenschapsge-
voel verminderde en het sociale contact liep steeds meer alleen 
via de kinderen.

De ontwikkeling van de buurtvereniging liep hiermee parallel. 
Vlak na de oorlog was er een opleving, net zoals overal. Ieder 
jaar werd het bevrijdingsfeest gevierd – met zaklopen en eieren-
lopen – naast het gebruikelijke Oranjefeest op Koninginnedag. 
En in de vakanties organiseerde de vereniging ook activiteiten 
voor de kinderen in de straat. Na 1960 verwaterde dat steeds 
meer.

De nieuwkomers waren weinig betrokken bij het straatgebeuren. 
Hun vertier zochten ze eerder binnenshuis of in de stad. Het ka-
der dat de activiteiten draaiende moest houden, verdween, en 
zo ging de buurtvereniging als een nachtkaars uit. Later in 1975 
is de vereniging weer nieuw leven ingeblazen, maar nu met een 
officieel jasje aan en andere doelstellingen.

De status van de Stationsstraat was zo langzamerhand behoor-
lijk gezakt door de verpaupering van de woningen en de directe 
woonomgeving, de splinterende sociale structuur en de terugval 
in het sociale leven. De mensen wilden ‘hogerop’ en ‘vooruit’ en 
het beeld van de Stationsstraat paste daar niet meer bij. Dit al-
les leidde er toe dat de waardering voor het wonen in de straat 
in de jaren ’60-’70 steeds negatiever. Voor de meeste bewoners 
werd de Stationsstraat een tijdelijke verblijfplaats zonder veel 
sociale banden. De aantrekkingskracht van weleer was ver-
dwenen. Voor de Nederlanders althans. Want de achteruitgang 
weerspiegelde zich in het dalen van de koopprijzen en daardoor 
werd de straat aantrekkelijk voor de groeiende buitenlandse be-
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volking van Maassluis. In 1970 vestigde zich dan ook het eerste 
Turkenpension in de straat en begint een nieuwe periode in de 
geschiedenis van de Stationsstraat.

Leida Schuringa
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13 januari 1916. De doorbraak van de Zandweg (Fenacoliuslaan) 
die kort tevoren was opgehoogd om ook bij hoogwater de  
verbindingen tussen het buiten- en binnendijkse Maassluis  

mogelijk te maken. Helaas, bij de eerste hoge vloed spoelde  
het opgehoogde gedeelte eenvoudig weg en het water  

stroomde links de polder binnen.



Op 29 oktober 1837 werd in Maassluis, Zuidvlietwijk J nr. 11 een 
zoon geboren van dominee J.H. Kuyper, hervormd predikant. 
Deze zoon, Abraham genaamd, verhuisde op 25 april 1841 met 
zijn vader, moeder en de andere kinderen naar Middelburg, om-
dat de predikant daar een beroep aanvaard had.

De kleine Abraham zal Maassluis dus niet zo bewust beleefd 
hebben. Wel trad hij later in de voetsporen van zijn vader, hij 
ging in Leiden Nederlands en Theologie studeren.
Daar onderscheidde hij zich door een gouden medaille te win-
nen bij zijn deelneming aan een prijsvraag. Het betrof een diep-
zinnige studie over een kerkelijk probleem.
Hij promoveerde tot doctor in de theologie en werd in 1863 be-
noemd tot predikant in Beesd, gevolgd door Utrecht (1867) en 
Amsterdam (1870).
In 1872 richt te hij een dagblad op, ‘De Standaard’ genaamd, en 
trad daar aan als hoofdredacteur. In 1874 startte hij zijn politieke 
carrière, hij werd lid van de Tweede Kamer en volgde uiteindelijk 
Groen van Prinsterer op als leider van de Anti Revolutionaire 
Partij. Na een hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit van 
1880-1901 (vanaf 1894 in combinatie met het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer) wordt hij van 1901-1905 minister-president.

Over Abraham Kuyper zijn vele boeken geschreven en ter gele-
genheid van de herdenkingsdag wordt wederom een uitgebrei-
de studie gepubliceerd, alsmede een tentoonstelling gehouden. 
Daarom in deze Historische Schetsen een wat korte aanteke-
ning.

Dr. Abraham Kuyper gaf leiding aan een richting binnen de Ne-
derlandse Hervormde Kerk, die zich verzette tegen het toelaten 
van zekere modernismen. Uiteindelijk leidde dat tot een breuk 
en een afscheiding van deze groep, die de oprichting van de 
Gereformeerde Kerk tot gevolg had.

Het conflict in 1886 staat bekend als de ‘doleantie’ en komt van 
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het Latijnse ‘dolere’, dat smartlijden of klagen betekent.
Kuyper was een voorman in de strijd voor de handhaving van 
de Gereformeerde leer. Toch wilde hij het Calvinisme niet on-
veranderd in zijn 16e en 17e-eeuwse vorm herstellen. Hij wilde 
rekening houden met de grote geestelijke en maatschappelijke 
veranderingen, die zich nu eenmaal in de wereld hadden voltrok-
ken.
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De Dr. A. Kuyperschool (reeds lang gesloopt) op 28 maart 1906 
met het poserende schoolbestuur. Was gesitueerd aan de 

Lange Boonestraat, hoek Schoolstraat.



Hij stelde zijn grote politieke, journalistieke, maatschappelijke en 
pedagogische invloed geheel in dienst van deze zaak. Uiteinde-
lijk werd hij zelfs regeringsleider. In zijn regeerperiode kreeg zijn 
Kabinet te maken met de grote spoorwegstaking van 1903. In 
reactie daarop stelde het Kabinet wetten op die het staken van 
ambtenaren strafbaar stelden, de zogenaamde ‘worgwetten’.
De tegenstelling tussen de socialistische en de confessionele 
arbeidersbeweging werd daardoor verscherpt en leidde ook tot 
de oprichting van het N.V.V.

Deze zaak deed Kuypers naam als democraat geen goed. Moei-
lijkheden met andere Christelijke partijen en problemen in eigen 
kring tastten na 1905 zijn grote politieke macht aan.

Tenslotte raakte hij wat op de achtergrond. Abraham Kuyper 
stierf, 83 jaar oud, op 8 november 1920. Een man nam daarbij 
afscheid van het leven, die zijn gaven van hoofd en hart geheel 
in dienst heeft gesteld van zijn Geloof en van zijn Land, Kampi-
oen was voor de ‘kleine luyden’.
Voorwaar een groot man, daar zullen zowel mede- als tegen-
standers het over eens zijn.

J.H. Steenkist
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De Zuidvliet vroeger (thans Dr. Kuyperkade). Situatie van om-
streeks 1910. Bij de pijl is het geboortehuis van Dr. A. Kuyper.



Aan het einde van de zestiende en in het begin van de zeventien-
de eeuw ontwikkelde de Maassluise haven zich erg voorspoedig. 
Vooral de visserijactiviteiten namen in deze periode voortdurend 
toe. Het groeiend aantal uitvarende hoekers en buizen zorgde 
voor een toenemende bedrijvigheid rond de haven. De scheeps-
werven kregen het, evenals de zeilmakerijen, wantslagerijen, 
kuiperijen enz. steeds drukker. Een uitbreiding van de havenfaci-
liteiten kon niet uitblijven.

In 1593 kregen de Maassluise vissers van het Hoogheemraad-
schap Delfland toestemming de haven te vergroten. De haven-
dammen mochten met 25 meter worden verlengd.

Vijf jaar later, op 4 juli 1598, vroegen Willem Lambrechtsz., An-
thonis Huymansz. en Pieter Engebrechtsz. als vertegenwoordi-
gers van de Maassluise visserij een vergunning voor het bouwen 
van een havenkraan. Zij wilden haar op eigen kosten bouwen op 
de zuidzijde van de haven, westelijk van de nieuwe scheepma-
kerhelling. De Dijkgraaf en Hoogheemraden maakten geen be-
zwaar, zodat de bouwlieden konden beginnen. Wel werd schrif-
telijk vastgelegd dat de vissers van Maassluis eventuele schade 
aan de havenkade moesten vergoeden. Als zij voor de bouw van 
de havenkraan grond van particulieren wilden gebruiken, dan 
moesten zij dit zelf betalen.

Al in 1614 was de havenkraan aan vervanging toe. Opnieuw gaf 
het Hoogheemraadschap zijn toestemming om een nieuwe ha-
venkraan te plaatsen tussen ‘de noortspuye ende schanspoorte, 
ter plaetse datse bequaemst sal staen’.

Waarschijnlijk was deze havenkraan van betere kwaliteit, want 
pas in 1648 werd er een bestek gemaakt om de uit 1614 date-
rende kraan geheel te vervangen. Dit bestek en de bijbehorende 
tekening zijn bewaard gebleven, waardoor over deze ‘nieuwe’ 
kraan wat meer valt te vertellen.
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Plan voor de houten havenkraan anno 1648.
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Kostenafrekening in 1649.



De aanbesteders, het College van de Kleine Visserij, stelden 
nogal wat eisen aan de bouwen de kwaliteit van de havenkraan.

Enkele eisen waren:
De nieuwe kraan moest net zoals de kranen van Rotterdam 
werken, de aannemer werd verplicht de oude kraan op zijn kos-
ten af te breken en de nog bruikbare delen in de nieuwe kraan 
te verwerken, het oude ijzerwerk moest bij het College van de 
Kleine Visserij worden ingeleverd, het grondwerk kwam voor re-
kening van de aannemer, het nodige hout moest vooraf door 
enkele leden van het Visserijcollege worden gekeurd. Om finan-
ciële risico’s uit te sluiten eindigde het bestek met de volgende 
passage:

‘ende indien geviel datter noch ijets in dit besteck vergeeten 
waere ofte quaelicke gestelt waere ende nochtans noodich 
waer, soo sal den aenneemer eevenwel gehouden weesen ’t 
werck volkoomentlijck te maecken sonder eenich buijtenwerck 
daer voor te eijssen’.

Het Hoogheemraadschap gaf in 1649 toestemming de nieuwe 
kraan te plaatsen. De bouwlieden mochten de straat opbreken 
en zelfs verhogen. Wel moesten ze een tegel op de kade plaat-
sen om de verhoogde straat te stutten. De totale kosten bedroe-
gen maar liefst 2842 gulden. Ook toen al was het arbeidsloon 
de grootste kostenpost.

Ruim dertig jaar later, in 1680, was ook deze kraan in een dus-
danige staat, dat zij vervangen moest worden. Opnieuw maak-
ten de vertegenwoordigers van het Visserijcollege een bestek, 
dat op de bedragen na identiek was met het bestek uit 1648. 
Op 26 augustus 1680 om drie uur konden de timmerlui op het 
dorpshuis inschrijven op dit karwei. Vijf timmerlui kwamen met 
hun offerte.
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Offertes voor het timmerwerk

Naam: Bedragen in guldens  
 1e keer: 2e keer:

Harpert Gillisz.
voor Maerten Keyser  460  460
Frans Bubbeson  599  549
Jan Arentsz. Pijnacker  625  565
Gillis Harpertsz.  493  465
Gerret Roochusz.  619  560

Het timmerwerk werd aan de laagste inschrijver, Maerten Key-
ser, gegund. Het Hoogheemraadschap maakte geen bezwaar 
dat de straat ten behoeve van een nieuwe fundering moest wor-
den opgebroken, mits het straatwerk in de oude staat werd te-
ruggebracht.
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Marnixkade in beeld, compleet met houten kraan en brug.



Ook deze havenkraan was geen lang leven beschoren. In de 
jaren 1704, 1725, 1764, en 1803 werd zij geheel vernieuwd, in 
1836 en 1844 werd zij gedeeltelijk gerepareerd.
Daarna lezen we niets meer over een havenkraan. Is zij toen 
definitief verdwenen of maakte zij plaats voor een stalen kraan 
met minder onderhoud?

De ijzeren havenkraan
Door een recente vondst in het gemeentearchief van Maas-
sluis is duidelijk geworden dat de houten havenkraan inderdaad 
plaats heeft gemaakt voor een ijzeren versie.
Aan het einde van de negentiende eeuw, in 1890, kwam het ge-
meentebestuur van Maassluis met het voorstel de oude houten 
havenkraan eindelijk te vervangen door een type dat aangepast 
was aan de eisen van de moderne tijd.

Een ‘Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed: 
het leveren en gangbaar stellen van den ijzeren bovenbouw 
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Het ijzeren tijdperk is aangebroken, zowel kraan 
als brug in dit materiaal uitgevoerd.
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Situatietekening, gewaarmerkt als onderdeel van de opdracht.
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 eener tientonskraan in de Schans te Maassluis’ liet het gemeen-
tebestuur drukken bij drukkerij J. van der Endt & Zoon en toestu-
ren aan eventuele geïnteresseerden.
De aanbesteding werd gesplitst in twee gedeelten, namelijk de 
boven- en de onderbouw van de kraan. De inschrijvingen voor 
de bouw van de kraan konden op 20 februari 1891 ’s middags 
om 12.00 uur op het Raadhuis worden ingediend. Er schreven 
slechts vier bedrijven in.

Offertes voor de bovenbouw van de kraan
Naam:  Plaats:  Bedrag:

Gebr. Figee Haarlem f  8.550,-
J. Levêque Herstal f  8.250,-
C. Eikelberg Amsterdam f  7.168,80
Koninklijke Nederlandsche
Machinefabriek Helmond  f  6.690,-

Bijna twee maanden later schreven zes aannemers in, om de 
fundering te mogen maken.

Offertes voor de onderbouw van de kraan
Naam:  Plaats:  Bedrag:

J. Uleman Jr. Maassluis  f  2.975,-
G. van der Vlugt Maasland f  2.900,-
R. van der Hoeven Vlaardingen f  3.670,-
D. de Lange Maassluis  f  3.640,-
J. Smit Maassluis f  3.148,-
Van Heyst & Zonneveld Vlaardingen f  2.484,-

Het werk werd uiteindelijk gegund aan de twee laagste inschrij-
vers: de Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek voorheen 
E.H. Begemann uit Helmond en de Vlaardingse aannemer Van 
Heyst & Zonneveld. De Koninklijke Nederlandsche Machinefa-
briek moest de ijzeren kraan binnen 15 weken na de gunning 
leveren en installeren.



Tevens moest deze fabriek een jaar garantie op de kraan geven.

De fundering moest in 9 weken klaar zijn. Indien nodig moest de 
Vlaardingse aannemer behulpzaam zijn bij de installatie van de 
kraan op de onderbouw.

De totale kosten voor deze ijzeren kraan bedroegen f 8.174,-, 
terwijl men in 1649 ‘slechts’ 
f 2.842,- betaalde. Toch bleken de kosten op den duur lager te 
zijn, want haar voorgangers waren immers veel meer onder-
houdsgevoelig.
De Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek uit Helmond le-
verde een goed staaltje vakwerk af, waardoor veel Maassluizers 
zich de kraan op de Marnixkade nog kunnen herinneren.

A.P. van Vliet

Gebruikte bronnen en literatuur:
GA Maassluis, Visserij-archief, inv. nr. 4
S. Blom, Geschiedenis van Maassluis, (Maassluis 1948)
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ORGELVROUWTJE

HET ITALIAANSE ORGELVROUWTJE EN HAAR MAN

Het is al meer dan een halve eeuw geleden, maar de oudere 
Maassluizers zullen zich dit Italiaanse echtpaar met hun orgeltje 
nog wel herinneren.

Jaren achtereen kwamen zij wekelijks op dinsdag met hun oude 
tingeltangel vanuit Delft naar Maassluis lopen. Zij trokken dan 
door ons toen zo rustige stadje en vulden de stille straatjes met 
de vrolijke klanken uit hun draaiorgeltje.

De man die in Delft (misschien ook wel in Maassluis) de bijnaam 
van ‘Graaf Macaroni’ had, bediende het draaiorgeltje. Zijn echt-
genote, getooid in zeer kleurige kledij, was gewapend met een 
tamboerijn waarmee zij, uiteraard met veel onderbreking, de 
orgelmuziek begeleidde, want primair bij haar was de taak van 
de incasso, zij droeg de kas in haar rokzak onder haar kleurige 
schort.

’s Avonds tippelde het echtpaar met hun orgeltje weer naar Delft.

Van dit Italiaanse echtpaar zijn de volgende officiële gegevens 
bekend.

De man: Antonie Benedetto Frisco (had als bijnaam ‘Graaf Ma-
caroni’) van beroep orgeldraaier, geboren in Italië in 1853, over-
leden te Delft in 1943.

De vrouw: Giuseppina Capocci, geboren in Italië in 1867, overle-
den te Delft in 1944 op 77-jarige leeftijd.

Het echtpaar komt voor in de roman ‘Rosa Capocci’, geschreven 
door H. Wolffenbuttel-van Rooyen, uitgegeven door de uitgeverij 
‘Oisterwijk’ te Oisterwijk.
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DE M.U.L.O. VAN DE MINISTER DE VISSERSCHOOL

Mijn laatste schooljaar en m’n eerste baas
En de rattenvanger van Maasland
Genoemde MULO had de navolgende leervakken: Rekenen, 
Ned. Taal, Engels, Frans, Duits, Natuurkunde, Meetkunde en 
Algebra. De eerste zes leervakken lagen mij wel, maar van de 
laatste twee zag ik het totaal niet zitten. Vandaar misschien, dat 
het aantal klappen die ik kreeg altijd hoger waren dan de cijfers 
voor deze twee vakken.

Op een ochtend van eind juni 1924 kreeg ik er zo de balen van, 
dat ik op school bij het even naar het toilet gaan, de kans waar-
nam en er tussen uit piepte om er vervolgens (zeker weten), 
nooit meer in te komen. Ik durfde niet gelijk naar huis en zo 
verdween ik achter het gymlokaal over de sloot en liep de toen 
daar aanwezige Taanweide in.
Al peinzende hoe ik het thuis moest versieren zonder een pak 
slaag, was ik achterin de weide tegen de tramdijk aangekomen. 
Op de plaats waar nu het bruggetje vanuit de Zeeheldenbuurt 
voor het N.S.-Station ligt. Daar vond ik langs de slootkant, die er 
nu nog net eender bij ligt een flink nest eende-eieren. Een ge-
bakken eende-ei op je brood was toen nog een delicatesse. Van 
paratyphus hadden we toen nog niet gehoord. En eende-eieren 
werden volop verkocht, ook bij de boter- en kaashandel.
De eende-eieren waren groter dan een kippe-ei (tenminste van 
tamme eenden) en mooi groen gekleurd.

Het smoesje was toen gemaakt en zonder al te veel commen-
taar werd ik thuis ontvangen.

Ik zei: Vanmiddag ga ik naar Maasland om een baas te zoeken 
(ook geen commentaar) en zo toog ik na het eten naar Maas-
land.
Bij de tweede tuinder die ik zag vroeg ik om werk. Het was bij 
Cor Mil aan de Commandeurskade naast de boerderij ‘De Kluis-
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hoeve’. Het was zo voor elkaar. Ik kon direct de maandag daarop 
beginnen.

De werkdagen waren daar ’s zomers van ’s morgens 5 uur tot 
’s avonds 7 uur, maar omdat ik nog net geen twaalf jaar was, 
hoefde ik pas om 7 uur te beginnen tot ’s avonds 7 uur. Mijn loon 
was f 2,50 per week en het werk in de tuin leek me wel wat. Toen 
ik er precies een week werkte werd ik op 4 juli twaalf jaar en 
dus moest ik bij de koffie trakteren. Zo ging ik die verjaardag ’s 
morgens op stap met m’n vier sneetjes brood en een half pond 
koekjes. ‘Boterbiesjes’ gekocht bij de Coöperatie voor 10 cent.
We werkten daar met z’n drieën, de baas (eigenaar van de tuin), 
de baasknecht Jaap Stolmen en ik als hulp. M’n werk was toma-
ten dieven, bonen plukken en schoffelen in de zomer. ’s Winters 
moest ik allerlei klusjes doen, houthakken, boodschappen halen 
enz. enz.
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Het waren lange dagen. Om half zeven ’s morgens van huis, 
lopend natuurlijk, en ’s avonds om half acht weer thuis. Toch vlo-
gen de dagen om. Vooral ’s zaterdags, dan waren we ’s middags 
al om vijf uur klaar.
Met m’n loon, f 2,50 in m’n zak naar huis. Maar eerst naar bak-
ker Buitelaar in het Baanslop. Voor 5 cent zo’n lekkere punt ko-
pen. Dan was gelijk mijn zakgeld voor een week weer op.

Het lange werken deerde mij niet en er werd ook veel gelachen, 
want als ze je te pakken konden nemen, zouden ze het niet la-
ten en je kwam weleens thuis met een nat pak of natte voeten. 
Een heel verschil met wat ze nu anno 1987 grapjes noemen, zo-
als de boel vernielen en met een spuitbus de muren bekladden.

Bij de boer naast onze tuin, zaten er nogal wat ratten in de stal 
en zo vroeg Jacob Berg, zo heette deze boer, aan de kolenboer 
en rietdekker van Maasland (ook een v.d. Berg) bijgenaamd ‘Ai 
Burrie’ of hij ’s avonds wilde helpen de ratten te vangen.

Als de boer de stal binnenging vlogen de ratten altijd door het 
gootgat naar buiten. Ze spraken af om een jute zak voor het 
gootgat van de paardenstal te hangen en dan zou Ai met een 
knuppel bij de zak blijven als de boer met veel lawaai de stal zou 
binnengaan. Zo gezegd, zo gedaan.

Jacob Berg de stal binnen en direct vloog er iets in de zak. Ai 
sloeg er met z’n knuppel danig op los iedere keer als er weer 
één in de zak vloog en de jutezak werd helemaal rood. Hoe har-
der hij sloeg, hoe meer bloederig rood er uit de zak liep.

Maar de boer lag in de stal dubbel van de lach. Eer dat ze die 
zak voor het gat hadden, waren de ratten natuurlijk al door an-
dere openingen verdwenen. Maar de boer gooide steeds een 
kroot door het gootgat in de zak en die werd steeds door z’n 
hulp tot moes geslagen Zulk soort geintjes werden er vroeger 
vaak uitgehaald. Ook werden er wel wat appels of peren door 
de jongens gepikt bij de damboer of bij meneer Pastoor in de 
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tuin. Maar dat waren wel de grootste misdrijven die de jeugd 
uithaalde en als we tegenwoordig de ravage zien, hebben we 
nog wel eens heimwee naar die tijd toen we weinig geld hadden, 
maar wel veel lol.

L. Stigter Sr.
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Het zal niet iedereen bekend zijn dat tot in de zestiger jaren 
Maassluis een Rijksweg over zijn grondgebied had lopen. Tot 
ongeveer 1941 was dat vanaf Maasland via de Noordvliet N.Z., 
Goudsteen, Wagenstraat, Wedde, Noorddijk, Hoogstraat, Ha-
ven, Taanstraat, Fenacoliuslaan, Burgemeester de Jonghkade 
en veerstoep tot aan de veerpont naar Rozenburg. Na 1941 was 
dat voor een deel via andere wegen. Ik kom daar later op terug.

Genoemde route was een onderdeel van de doorgaande weg 
van Delft over Schipluiden, Maasland en Maassluis naar Rozen-
burg, Brielle en nog verder Hellevoetsluis.
Het was een al eeuwen bestaande weg en de belangrijkheid 
was voor een deel ontstaan door de invloed van de eertijds 
machtige handelssteden Delft en Brielle.

De tijden veranderden echter. Brielle raakte in verval en de 
handelsinvloed van Delft werd door Rotterdam overgenomen. 
Bovendien kwam rond de eeuwwisseling de industrialisatie op-
zetten. Dat bracht met zich mee, dat andere, aan de nieuwe 
behoeften aangepaste wegen noodzakelijk werden.

De eeuw van de snelweg kwam eraan.
In samenhang met het vorenstaande maakte het Rijk plannen 
voor aanleg van nieuwe wegen en nam die plannen in uitvoe-
ring. Onder andere Rijksweg 13 (van Rotterdam naar Delft en 
Den Haag) en Rijksweg 20 (tussen Westerlee langs Maassluis 
en Vlaardingen naar Schiedam) verschenen in het landschap. 
Gelijk met de aanleg van Rijksweg 20 werd in uitvoering geno-
men het maken van een verbindingsweg tussen Rijksweg 20 en 
de Zuidbuurt in Maasland en de Koningin Wilhelminalaan en de 
Stationsweg te Maassluis. Het Rijk wilde af van die kronkelige, 
ongemakkelijke en gevaarlijke weg dwars door Maassluis en het 
lag in het plan dat de verbindingsweg de functie daarvan zou 
overnemen.

Als uitvloeisel van de aanleg van nieuwe wegen werden verou-

46

STRATEN EN WEGEN



47
Kronkelende Rijksweg in beeld.
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derde en niet meer belangrijke wegen geheel of gedeeltelijk van 
het Rijkswegenplan afgevoerd.
Op grond daarvan werden onderhandelingen gestart om ze door 
lagere overheden te doen overnemen.

Ook een deel van de weg Delft-Hellevoetsluis was dat lot bescho-
ren. In 1937 kwam een groot gedeelte van het door Maassluis 
lopende stuk niet meer voor op het Rijkswegenplan. In datzelfde 
jaar werden aan de gemeente voorstellen gedaan tot overname 
van beheer en onderhoud. Niet het eigendomsrecht. Dat was al 
van de gemeente.

Moeizame onderhandelingen begonnen. Het uiteindelijk resul-
taat was dat na ingewonnen advies, gevoerd beraad, enz., enz., 
bij gezamenlijk besluit van de Secretarissen-generaal van de 
Departementen Waterstaat en Financiën gedateerd 5/16 decem-
ber 1940, genoemd deel naar Maassluis overging.
Tijdens de Duitse bezetting kende Nederland geen volksverte-
genwoordiging noch regering. Vandaar, dat wetten niet werden 
uitgevaardigd, noch Koninklijke Besluiten werden genomen. We 
moesten het doen met Verordeningen en (niet-Koninklijke) Be-
sluiten.

Hoe kan het anders. Aan de overdracht waren voorwaarden ver-
bonden. Deze luidden ondermeer:

In het belang van het behoud van een Rijksweg bestemd voor 
doorgaand verkeer bleef in beheer en onderhoud van het Rijk: de 
veerstoep en de Burgemeester de Jonghkade.
Op grond van hetzelfde belang werden beheer en onderhoud van 
de Stationsweg door de gemeente aan het Rijk overgedragen.

Het Rijk droeg aan de gemeente in beheer en onderhoud over: 
de Fenacoliuslaan, Taanstraat, Haven, Hoogstraat, Noorddijk, 
Wedde, Wagenstraat, Goudsteen en Noordvliet N.Z. Een daar-
aan verbonden bepaling was dat de gemeente gehouden was 
deze wegen en de Koningin Wilhelminalaan – die niet naar het 
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Rijk overging, dat werd niet nodig geoordeeld – tot nadere over-
eenkomst open te houden voor het doorgaande verkeer.

Nog voor het besluit was afgekondigd, werd het gedeelte verbin-
dingsweg tussen Rijksweg 20/Zuidbuurt en Koningin Wilhelmi-
nalaan/Zuiddijk in gebruik genomen.
Dat dit stuk met betrekkelijk weinig kosten en zonder veel voor-
bereidingen kon worden aangelegd zal daaraan niet vreemd 
geweest zijn. Men gebruikte hiervoor namelijk een deel van 
de voormalige trambaan van de Westlandsche Stoomtramweg 
Maatschappij (WSM) die, komend vanaf Maasland, ook naast 
de Koningin Wilhelminalaan en Stationsweg gelegen was. Bij in-
gebruikneming van het gedeelte vanaf Rijksweg 20 tot aan de 
Zuiddijk was het stuk langs de Koningin Wilhelminalaan nog niet 
in uitvoering, maar dat zou niet lang op zich laten wachten.

Wereldoorlog II gooide echter roet in het eten.
Het heeft tot de vijftiger jaren geduurd voordat het laatste deel 
van de verbindingsweg werd aangelegd. Het stuk trambaan 
langs de Stationsweg werd toen meegepakt. Door allerlei oorza-
ken had dat aanvankelijk niet op het plan van uitvoering gestaan.

In 1942 vond een grenswijziging plaats tussen Maasland en 
Maassluis. Maassluis kreeg – met uitzondering van een stuk bij 
Rijksweg 20 – de verbindingsweg op haar grondgebied. Na de 
oorlog kreeg die de naam Laan 1940-1945.

De diverse ontwikkelingen veranderden hoe langer hoe meer het 
inzicht over de belangrijkheid van een doorgaande Rijkswegver-
binding naar en via het veer Maassluis-Rozenburg. Vandaar dat 
Maassluis in de zestiger jaren beheer en onderhoud over de Laan 
1940-1945 en de Burgemeester de Jonghkade in handen kreeg.
Voor wat betreft de Stationsweg was dat al eerder gebeurd.

Maassluis stelt het nu dus zonder Rijksweg.
Jeveer
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De oud-stadsarchivaris, de heer Ringeling, ontdekte in 1977 
een in vergetelheid geraakte grenswijziging. Hij publiceerde 
deze gegevens precies 100 jaar later.

J.H.S.

Onderzoek naar de ouderdom van de in afbraak zijnde wonin-
gen op het terrein begrensd door de Lijnstraat en de Damstraat, 
in augustus 1976.

Aan de sanering van de binnenstad, aangevangen aan het eind 
van de jaren vijftig, is een intensieve voorbereiding voorafge-
gaan. Daarbij heeft men, zoals ook nu nog regelmatig het geval 
is, gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Deze geven een momentop-
name van de bestaande bebouwing.

Bij een onderzoek naar de ouderdom van de bebouwing, be-
grensd door de zuidoost zijde van de Lijnstraat en de Damstraat, 
is dan ook van een luchtfoto uitgegaan.

Deze geeft een overzicht van het terrein ten zuidoosten van de 
Zuidvliet. De Sandelijnstraat en de Sint Aagtenstraat met aan-
grenzende bebouwing zijn daarop nog aanwezig. De Sluispol-
derkade is in zijn oorspronkelijk beloop nog duidelijk te herken-
nen.

Het terrein waarop de Lijnstraat en de Damstraat met de daartus-
sen gelegen bebouwing zijn afgebeeld, geeft een veel jongere 
bebouwing aan. Er is een duidelijke blokvorming van complexen 
huizen. Ze beschikken over gemeenschappelijke dakconstruc-
tie, kortom het individualisme van de bebouwing in de oudste 
stadskern maakt plaats voor een planmatiger ingedeeld patroon 
met een vereenvoudigde bouwwijze. De blokken onderling ver-
tonen vanuit de lucht echter nog kenmerken van waaruit tijds-
verschillen in de opzet kunnen worden afgeleid.
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Er was tot 1901 nog geen uniforme bouwpolitie. De woningwet 
bestond nog niet. Het had geen zin om naar oude bouwvergun-
ningen te zoeken. Het vaststellen van de eerste bewoning zou 
dus een aanduiding moeten geven voor de ouderdom van de 
huizen. Enkele proefonderzoeken op de oudste bevolkingsregis-
ters liepen vast vanwege het ontbreken van gegevens.

De huizen bestonden doodeenvoudig niet. Een verklaring hier-
voor werd gevonden in een woningregister. In 1892 werd de uit 
1765 daterende verdeling van de gemeente in wijken herzien. 
Van tien wijken kwam men tot elf onderverdelingen van de ge-
meente, een wijk L werd ingesteld. (Het zou nog tot het midden 
van de jaren twintig duren voordat de huizen met straatnaam en 
huisnummer werden aangeduid). Achter in een woningregister 
uit 1892, dat de vernummering volledig weergaf, werden enkele 
bijlagen gevonden, aangevende een aantal huizen in wijk K ‘bij 
grenswijziging overgekomen uit Maasland’. De sleutel op de ou-
derdom van de woningen, betrokken bij deze kaalslag, was hier-
mede gevonden.

Bij brief van 9 mei 1890 no. 335 wendden Burgemeester en Wet-
houders van Maassluis zich tot Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland om een kleine grenswijziging te bevorderen. Omstreeks 
1887 is door de heren L. van der Endt en H. Poortman de Lijn-
straat gebouwd. De grens tussen Maassluis en Maasland liep net 
midden in de straat. Ze is nu in het stadsbeeld nog te herkennen 
in de markering van de Arthur van Schendelstraat. Een verdere 
bouw in zuidoostelijke richting was op Maaslands gebied aan 
de gang. Maassluis was in die hoek volgebouwd. Maaslanders 
zouden nu gaan profiteren van de Maassluise scholenbouw en 
verdere openbare voorzieningen. Zij waren daarbij niet onder-
worpen aan de heffing van de gemeentelijke inkomstenbelasting.

Dat moest dus gerectificeerd: niets voor niets. In de brief werd 
tevens gesteld, dat het gemeentebestuur van Maasland met de 
grenscorrectie akkoord zou gaan.
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Bij de Wet van 28 december 1891, staatsblad 235, werd deze 
een feit. Oorzaak en gevolg van deze grenswijziging vinden we 
in de bevolkingsstatistiek terug. De statistiek van de aanwas der 
bevolking vertoont een piek over de jaren 1888/89 en 1891/92.

Aantal inwoners:
31 december  1885  5.385
 1886 5.550
 1887 5.701
 1888 6.065  toename 264
 1889 6.432  toename 367
 1890 6.682
 1891 7.122  toename 440
 1892 7.232
 1893 7.391
 1894 7.548
 1895 7.623
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De Damstraat was in 1892 nog niet volledig afgebouwd. Wel wa-
ren Maaslandse woningen, buiten die aan de Lijnstraat, aanwe-
zig aan de Aelmansdam.

De bouwers hebben zich verder op het overgegane gebied ge-
concentreerd. Het terrein tussen de twee voornaamste straten 
wordt volgebouwd. Opgemerkt wordt, dat bij de behandeling van 
zaken betreffende de overdracht van de straten aan de gemeen-
te, blijkt dat de heer Van der Endt raadslid is. Hij verwijdert zich 
bij de bespreking uit de raadszaal en komt eerst na de stemming 
in de vergadering terug. In 1887 hebben Burgemeester en Wet-
houders namen gegeven aan straten in de onmiddellijke omge-
ving van de gemeentelijke U.L.O. school, waar later de jeugdso-
ciëteit ‘De Toverbal’ in is geweest. Na 1892 doen ze het voor de 
omgeving van de toenmalige Landstraat.

De ouderdom van de rond 1976 gesloopte woningen in dat ge-
bied is in verband met het vorenstaande te stellen tussen de 80 
en 90 jaar, gemarkeerd door de jaartallen 1885-1895.

De erkende Maassluise geschiedschrijvers zijn aan deze be-
scheiden grenscorrectie voorbij gegaan. Burgemeester Dom-
misse vermeldt in zijn 300-jarige geschiedenis van Maassluis in 
1914:

‘De laatste grensuitbreiding had plaats krachtens de wet van 10 
december 1877, staatsblad nr. 228. Van Maasland naar Maas-
sluis is toen ruim 135 hectare met een bevolking van 41 zielen 
overgegaan.’

Maassluis kwam door deze wijziging direct aan de Waterweg te 
liggen met zijn haven.

Meester Blom geeft over de wijziging van 1878 en over die van 
1892 geen uitsluitsel.
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