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Bij nummer 12

Het dozijn is met deze uitgave voltooid en dat betekent 754 bladzij-
den over tal van aspecten over het verleden van Maassluis.
Het houdt geenszins in dat daarmede het einde van de reeks in 
zicht komt. Integendeel; mede doordat het verleden alom weer in de 
belangstelling komt, reikt menigeen ons gegevens aan ter publica-
tie. Hartelijk dank daarvoor, we blijven u erkentelijk en verzoeken u 
daarmee door te gaan.

Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Grote Kerk is het 
standaardwerk over dit gebouw van de hand van de heer T. Masten-
broek bijgewerkt en opnieuw uitgegeven. Wij bevelen dit boek ten 
zeerste in uw aandacht aan.
Het heeft ons echter weerhouden een thema-nummer over de ge-
schiedenis van dit belangrijkste gebouw van Maassluis samen te 
stellen, hoewel we er ook niet helemaal aan voorbijgaan.
Allicht is er in de toekomst nog gelegenheid aandacht aan dit verle-
den te besteden.

Er is nog een jubileum op komst. Volgend jaar is het 100 jaar ge-
leden dat ook in Maassluis de drinkwatervoorziening eindelijk de 
aandacht kreeg die zij te lang ontbeerde. Het waterleidingbedrijf 
kreeg gestalte. De voorbereidingen om hieraan een thema-nummer 
te wijden zijn inmiddels gestart.
Het gaat hier om de eerste levensbehoefte van de mens, het raakt 
ons dus allen.
Kennisname van datgene wat daarmede verband houdt, vanuit het 
verleden, moet ons dus kunnen boeien. Wij garanderen u een zeer 
lezenswaardige terugblik.

Maassluis, november 1989 J.H. Steenkist
Voorzitter

VOORWOORD
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1639, de opening
Maassluische Courant van donderdag 6 oktober 1639. Van on-
zen kerkelijken correspondent:

‘Op zondag 9 oktober aanstaande zal de nieuwe kerk op het 
Schanseiland in gebruik worden genomen. Het oude vaak 
overbevolkte kerkgebouw kan nu definitief worden afgesto-
ten. De nieuwbouw heeft maar liefst tien jaar geduurd. Zoals 
iedereen weet waren het ook nu weer de financiën die voor 
een langdurige vertraging zorgden. Gelukkig is de opbrengst 
van de belasting op de aangevoerde zoute vis, die ten goede 
komt aan de kerk, de laatste jaren wat hoger. De kerkmees-
ters waren daardoor in staat het gat in de ‘bouw begroting te 
dichten, zodat de kerk kon worden afgebouwd. Zondagoch-
tend is het dan eindelijk zo ver. Onze zeer gewaardeerde ds. 
Fenacolius, gelukkig hersteld van zijn ziekte, zal de nieuwe 
kerk in de morgendienst op de gebruikelijke tijd plechtig in-
wijden met een preek over Psalm 122 vers 5.
De kerkenraad van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk 
van Maaslandsluis hoopt dat alle Sluizers en andere be-
langstellenden aan dit grote feest willen deelnemen. Het 
aantal staanplaatsen is beperkt, dus kom vroeg! Dit voor-
komt teleurstelling.’

Dit krantenartikel is natuurlijk verzonnen. Maassluis had in 1639 
nog geen eigen Maassluische Courant. De inhoud van het fic-
tieve krantenartikel is echter grotendeels wel juist.
Tijdens het presidentschap van de bovengenoemde ds. Fena-
colius, de Fenacoliuslaan herinnert nog steeds aan hem, nam 
de Maassluise bevolking sterk toe. Deze groei kan geïllustreerd 
worden met de volgende cijfers: in 1514 telde Maassluis ruim 
400, in 1622 2849 en ruim honderd jaar later, in 1732, 5000 
inwoners. 

Ook de kerkelijke gemeente groeide sterk. S. Blom geeft in zijn 
‘Geschiedenis van Maassluis’ het volgende aan: In 1623 telde 
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de kerkelijke gemeente 550 en in 1641 700 lidmaten, terwijl in 
1642 345 nieuwe lidmaten werden bijgeschreven.
Het Lidmatenboek 1608-1648 uit het archief der Ned. Herv. Kerk 
te Maassluis geeft eveneens een indruk van de toename.

Aantallen nieuwe lidmaten bij de hervormde gemeente te 
Maassluis, 1608-1639:

Jaren  Aantallen
1608-1609    29
1610-1614  127
1615-1619  140
1620-1624  194
1625-1629  167
1630-1634  175
1635-1639  269

Gedurende Fenacolius’ predikantschap steeg ook het aantal 
nieuwe belijdende leden van de hervormde gemeente voortdu-
rend.
De uit 1598 daterende kerk werd dan ook te klein om de groei-
ende gemeente tijdens de kerkdiensten te kunnen herbergen. 
Op 6 september 1627 verzochten enkele gemeenteleden de 
kerkmeesters om een groter gebouw. In hun verzoekschrift werd 
een onhoudbare situatie geschetst. Tijdens de kerkdiensten zat 
men namelijk in drie lagen boven elkaar en was het vaak zo vol 
dat men bijna stikte. Op een keer was de kerkzolder zelfs zo 
vol met mensen dat door hun gewicht een balk naar beneden 
stortte en een kerkganger doodde. In 1629 werd mede op grond 
van dit incident tot nieuwbouw besloten. Om deze bouw te kun-
nen financieren mochten de kerkmeesters met goedkeuring van 
de Staten van Holland op elke aangevoerde ton (vat ) zoute vis 
een heffing van 1 stuiver leggen. Helaas stagneerde de visaan-
voer door het optreden van de Duinkerker kapers 1), zodat de 
inkomsten uit deze belasting daalden. De kerkbouw ondervond 
zodoende een vertraging , waardoor de nieuwe kerk pas in 1639 
kon worden opgeleverd.
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Op zondag 9 oktober 1639 werd de nieuwe kerk officieel in ge-
bruik genomen. Ds. Fenacolius hield de inwijdingspreek, on-
danks het feit dat zijn vrouw in de nacht van 8 op 9 oktober was 
overleden. Hij preekte over Psalm 122, waarin onder andere 
sprake is van:

‘Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: 
Wij zullen in het huis des Heeren gaan’

en

‘Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, 
de stoelen van het huis van David’

Ter herinnering aan deze inwijding werd op last van de kerk-
meesters door een schrijnwerker een bord vervaardigd, dat la-
ter door schoolmeester David de Roo werd beschilderd met de 
woorden uit Psalm 122.
Het oude kerkgebouw, toen de Kleine Kerk genoemd, werd ge-
sloten, terwijl het pas geopende gebouw de naam van Grote 
Kerk kreeg. Vijf en twintig jaar later, in 1664, werd de Kleine Kerk 
weer heropend omdat de Grote Kerk het nog steeds groeiende 
aantal kerkgangers niet meer kon bevatten.2)

1739, het eerste eeuwfeest
In de Hollandsche Historische Courant van dinsdag 6 oktober 
1739 had een Maassluise correspondent voor het volgende 
stukje gezorgd:

‘Maassluis den 5e oktober. Vermids het toekomende vrij-
dag een eeuw geleden zal zijn, dat de Grote Kerk alhier 
volbouwt en de eerste predikatie in dezelve gedaan is, zoo 
zal ter gedachtenisse van dien ’s morgens door den predi-
kant Hoffman gepredikt, en vervolgens het jubelfeest met 
allerhande musicale instrumenten door voorname mees-
ters geviert worden’. 
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Dit krantenartikel is in tegenstelling tot het eerste wel authentiek. 
In 1739 werd het honderdjarig jubileum van de Grote Kerk voor 
die tijd tamelijk groots herdacht. Net op de valreep, op 26 sep-
tember 1739 tijdens een extra vergadering, besloot de kerken-
raad dat de toenmalige drie Maassluise predikanten op zondag 
4 oktober moesten bekendmaken dat op vrijdag 9 oktober de 
Grote Kerk honderd jaar bestond en dat ter ‘gedachtenisse van 
die gewenschte dag, waer in alle
rechte Maassluijsenaers soo veel belang moeten stellen’, ge-
vierd moest worden ‘met eene plegtige godsdienstigheijdt’. En-
kele vertegenwoordigers uit de kerkenraad, ouderling Jan Buijs, 
diaken Paulus van Rijn en dominee Lodewijk de la Coste zouden 
de Maassluise magistratuur bovendien vragen of zij op 9 okto-
ber maatregelen wilde nemen om te voorkomen dat op die dag 
ongeregeldheden zouden kunnen plaatsvinden. De kerkenraad 
dacht in het bijzonder aan het verbieden van de vrijdagmarkt. 
Ondanks het tegensputteren van de schout, Jacob van Ackers-
dijck, kreeg de kerkenraad zijn zin. Hoewel ds. J.M. Hoffman nog 
niet zo lang in Maassluis voorganger was, zou hij toch in de vrij-
dagochtenddienst voorgaan. Ds. A. Francken die het langst pre-
dikant in Maassluis was, had namelijk om gezondheidsredenen 
geweigerd. De preek die ds. Hoffman hield werd in 1740 met 
enkele historische bijzonderheden en een aantal gedichten van 
o.a. de Maassluise gebroeders Schim door de Haagse drukker 
Frederik Boucquet gedrukt.3) Hoogstwaarschijnlijk duurde de 
hele herdenkingsdienst enkele uren. Niet alleen gaf Hoffman een 
historische verhandeling over het ontstaan van Maassluis en de 
kerk, maar eveneens hield hij een ‘gewone’ preek en bedankte 
aan het slot van zijn betoog heel uitvoerig alle overheidsinstel-
lingen die een band met Maassluis hadden, zoals de staten van 
Holland, de ambachtsvrouwe, de magistraat van Maassluis en 
het College van de Visserij.

De journalist van de Hollandsche Historische Courant schreef 
enkele dagen later dat, hoewel 3000 mensen in de Grote Kerk 
een plaats hadden weten te bemachtigen, zeker honderden 
niet-Maassluisers, die te laat kwamen, de deur gesloten vonden.  
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Bij het opnieuw inbinden van Panorama jaargang 1917/1918  
ontdekte ons lid D.S. Talma bovenstaande kopergravure.



De kerk was namelijk zo vol gepropt dat men er bijna in stikte. In 
het dorp zelf was het zo rustig dat het wel zondag leek. Dit kwam 
onder andere doordat de magistraat bevolen had alle winkels en 
herbergen te sluiten en de vrijdagmarkt te verplaatsen naar een 
andere dag. Speciaal vermeldde hij dat zelfs alle Rooms-Katho-
lieken loyaal meewerkten om die dag een zondagse aanblik te 
geven.
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Als herinnering aan dit eeuwfeest lieten de kerkmeesters ‘een 
sierlijk en kostbaar tafereel’ in de kerk ophangen. Johannes de 
Ridder, meesterbeeldhouwer uit Delft, had het vervaardigd voor 
ruim 389 gulden. Het ‘tafereel’ bestond volgens zijn eigen be-
schrijving uit ‘de vogel fenings, verder twee brandende urrene, 
twee stukke met opgerolde gardijne met franje daer aen en de 
verdere orrelemente en een Romeins schip.

***
T. Mastenbroek, ‘Uit de kerkhistorie van Maassluis; onder de 
Arend (3)’ in De Zondagsbode 18-04-1980: Aan de symbolen 
uit het ‘tafereel’ moeten de volgende betekenissen worden toe-
gekend: met de Feniksvogel wordt Christus bedoeld, de twee 
urnen stellen het woord van God voor, dat als een brandende 
fakkel wordt beschouwd, terwijl het snel zeilende schip zinspeelt 
op de tijdelijkheid van het menselijke leven.

***

1839, het tweede eeuwfeest
De herdenking van het tweede eeuwfeest was in tegenstelling 
tot het eerste eeuwfeest al veel eerder voorbereid. Ruim een 
jaar tevoren was tijdens het praten over een opknapbeurt van 
het orgel door een kerkenraadslid er al op gewezen dat ‘het or-
gel voor 9 oktober 1839, zijnde het 2e eeuwfeest der Groote 
Kerk geheel klaar zoude zijn’. De orgelfirma Bätz kon dit niet 
beloven, zodat pas in 1840 met de restauratie een begin kon 
worden gemaakt. Wel werd het orgel voor 9 oktober 1839 vol-
ledig gestemd. Al dit praten over het orgel had mede tot gevolg 
dat het orgel een centrale plaats innam tijdens de herdenking 
van het 200-jarig bestaan van de Grote Kerk. Een commissie 
bestaande uit M. Dirkzwager en A.E. Kapiteyn regelde de her-
denking verder. In 1839 viel 9 oktober op een woensdag, zodat 
men besloot het feest te verzetten naar de zondag 13 oktober. 
Een vrije dag, zoals in 1739, zat er dus niet meer in. Op 7 okto-
ber kwam de commissie met haar eindvoorstel. Unaniem ging 
men met het volgende programma akkoord.
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De dienst zou om 
vijf uur ’s middags 
beginnen. Om half 
vijf zou de klok 
moeten luiden en 
om kwart voor vijf 
zou het orgel door 
de organist P. van 
der Stolk bespeeld 
worden, daarna 
zou ds. J.F. Kuyper 
een preek houden 
en tenslotte zou 
de organist een 
orgelconcert ge-
ven. Hierna zou er 
in besloten kring in 
de kerkenraadska-
mer een maaltijd 
worden gegeven. 
Het programma 
werd volgens het 
evaluatieverslag 
van 17 oktober ge-
heel volgens plan 
afgewerkt.
Ds. Kuyper hield 
in navolging van 
ds. Hoffman een 

preek, voorafgegaan door een historisch overzicht, die eveneens 
werd uitgegeven met als titel:

‘Kerkelijke feestrede, uitgesproken door J.F. Kuyper, predi-
kant te Maassluis, ter gelegenheid van het tweehonderdja-
rig bestaan der Groote Kerk van de Hervormde Gemeente 
aldaar: plegtig gevierd in de maand october des jaars 1839 
(Maassluis 1839).’
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Na een aantal toespraken begon het orgelconcert dat maar liefst 
enkele uren duurde. De kerkbestuurders boden na afloop van 
het concert een klein aantal genodigden een maaltijd aan in de 
met guirlandes versierde kerkenraadskamer. Aanwezig waren 
de predikanten, de ouderlingen, de diakenen, de notabelen, de 
gemeentesecretaris, de voorzanger en de organist. Opvallend 
was het dat burgemeester A. de Jongh ontbrak. Hoogstwaar-
schijnlijk was hij niet uitgenodigd omdat hij Rooms-Katholiek 
was. De wethouders daarentegen waren automatisch aanwe-
zig; zij hadden beiden namelijk zitting in een van de kerkelijke 
colleges. Onder het eten werden enkele toasten uitgebracht en 
een aantal gedichten voorgedragen. Hiermee werd het twee-
honderdjarig ‘jubelfeest’ besloten.

1939, het derde eeuwfeest
In de Maassluische Courant van zaterdag 7 oktober 1939 kon 
men de volgende uitnodiging lezen:
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De in dit krantenfragment genoemde Vereniging ‘Johannes Fe-
nacolius’ was op 8 juni 1923 opgericht en op 21 januari 1924 
kregen haar statuten de Koninklijke Goedkeuring.
De vereniging stelde zich ten doel ‘gelden bijeen te brengen om 
bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het kerkgebouw 
der Ned. Hervormde Gemeente aldaar, een herinnering aan dat 
feit in of aan het kerkgebouw te doen plaatsen hetwelk moet ge-
tuigen van dankbaarheid jegens God en menschen voor wat in 
1639 in dat gebouw aan het nageslacht is geschonken’.4)

Aan het begin van 1939 startten de ‘echte’ voorbereidingen. Een 
commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de kerkvoog-
den, van de kerkeraad en van de vereniging Fenacolius bereidde 
een middagsamenkomst en een avonddienst voor.

Op maandag 9 oktober om half vier opende de voorzitter van de 
voorbereidingscommissie de bijeenkomst. Na dit welkomstwoord 
overhandigde de voorzitter van de vereniging Fenacolius aan de 
hervormde gemeente een aantal cadeau’s, het resultaat van ja-
ren collecteren. Allereerst werd een centrale verwarmingsinstal-
latie symbolisch overgedragen. Hierna volgde de overhandiging 
van een zilveren schaal die in 1639 aan de architect Maarten 
Gillisz. was overhandigd en enkele jaren geleden door de vereni-
ging was aangekocht. Tenslotte onthulde een van de leden een 
gedenksteen, die naast de hoofdingang was aangebracht. En-
kele toespraken en orgelmuziek beëindigden deze bijeenkomst.

’s Avonds hield ds. Kloots een herdenkingspreek die afgewisseld 
werd met zang van het kerkkoor en ook nu weer orgelmuziek. 
Enkele genodigden werden na afloop van de dienst, evenals in 
1839, verzocht naar de kerkenraadskamer te komen. In plaats 
van een maaltijd moest men het nu echter met thee doen.5) Zo 
eindigde het derde eeuwfeest.
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Het ‘derdehalve’ eeuwfeest
Dit jaar zal aan Maassluis het driehonderdvijftig-jarig bestaan 
van de Grote Kerk niet ongemerkt voorbijgaan. Tal van activitei-
ten staan op stapel om dit feit te herdenken.

Maassluis, 5 augustus 1989 A.P. van Vliet

Noten:
1)  A.P. van Vliet, ‘Kapers op de kust: Maassluis en de Duinker-

ker kapers’ in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1987, nr. 1, 
pag. 6

2)  T. Mastenbroek, ‘De Kleine Kerk’ in Historische Schetsen van 
Maassluis 1985 nr.3

3)  J.M. Hoffman, ‘Leerrede over Jesajus voorzegging ter eeuw-
getijde van de Groote Kerk op Maassluys’ (’s-Gravenhage 
1740)

  P. van Staveren, H. en J. Schim, ‘Eeuwgezangen op de verja-
ring der Grote Kerk van Maassluis’ (’s-Gravenhage 1740)

4)  ARA, Tweede Afdeling, Archief van het Ministerie van Justi-
tie, Verenigingen en Stichtingen doss.nr. 39567

5)  T. Mastenbroek, ‘Uit de kerkhistorie van Maassluis VIII’, in: 
De Zondagsbode 28-11-1980, 05-12-1980 en 12-12-1980

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
Archief Ned. Herv. Kerk te Maassluis, Resolutieboeken van 
1724-1745 en 1836-1852
S. Blom, Geschiedenis van Maassluis (Maassluis 1972) 
W.H. Denier van der Gon, Geschiedenis van Maassluis tot het 
begin der 17e eeuw (Maassluis 1914)
GA Delft, Hollandsche Historische Courant nr. 123 dd 15-10-
1739
GA Maassluis, Oud-archief, inv.nr. 26; Ingekomen en minuten 
van uitgaande brieven 1677-1783
T. Mastenbroek, De Grote Kerk van Maassluis (Maassluis 1939)
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GERRIT DE TAMME KRAAI

Velen met mij zullen zich nog herinneren, dat zo rond 1935 vlak 
naast de bierbottelarij van Van Gendt aan de Noorddijk een aan-
tal hoge iepenbomen stonden, waarin zich vaak kraaiennesten 
bevonden. Het zal ongeveer in diezelfde tijd geweest zijn toen 
Gerrit bij mij zijn intrede deed. Een paar jongens kwamen toen 
bij mij een nog jonge kraai brengen, die uit het nest was gevallen. 
Ik heb hem toen maar gelijk ‘Gerrit’ genoemd.

Ik was toen nog niet getrouwd en omdat de winkel aan de 
 Wagenstraat dagelijks open was van ’s morgens acht tot  
’s avonds acht werd mijn brood altijd in de werkplaats achter de 
winkel gebracht. Gerrit hield mij daar altijd trouw gezelschap en 
at graag een stukje mee. Zolang ik erbij was ging dat goed, totdat 
op een keer terwijl ik zat te eten een klant in de winkel kwam. 
Gerrit maakte van de gelegenheid gebruik om al mijn kaas van 
mijn brood te eten. Nadat ik de klant geholpen had, snapte ik 
hem net bij het laatste stukje en riep ‘Ga je weg’. Telkens als ik 
kaas op mijn brood had, probeerde hij stukjes kaas te stelen en 
iedere keer riep ik ‘Ga je weg’. Zodoende heeft die kraai mij ge-
leerd, om de kaas niet van mijn brood te laten eten.

Op zekere morgen zat hij echter met zijn snavel in een ratten-
klem. Die zette ik ’s avonds vaak omdat het daar toen in het 
Goudsteenwater achter die Wagenstraat stikte van de ratten. Ik 
heb Gerrit toen voorzichtig verlost uit die rattenklem, maar zijn 
snavel was gebroken en de bovenhelft groeide scheef op zijn 
ondersnavel. Eten kon hij alleen nog maar door alles van opzij 
op te pikken. Of het daardoor kwam, dat hij kort daarna ging pra-
ten, dat weet ik niet. Maar toen ik op een morgen Gerrit uit het 
nachthok van de kippen haalde, schrok ik me wild. Vlak bij mijn 
oor hoorde ik hard zeggen ‘Ga je weg’. 
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Leen Stigter in zijn jonge jaren, uitziend over het  
Goudsteen water aan de achterzijde van zijn winkel.



We hadden veel plezier met die tamme kraai, vooral toen hij la-
ter ook nog ging roepen: ‘Dag Gerrit’. Gerrit was de lieveling van 
veel mensen die in de werkplaats kwamen. Hij kende zijn pap-
penheimers precies. Eén persoon was er echter waar hij een 
reuze hekel aan had. Dat was een vertegenwoordiger, die elke 
vrijdag orders op kwam nemen. Het was een klein Jodenman-
netje en die moest dan altijd even gebruik maken van de oude 
plons-W.C., die zich daar boven de vliet bevond. Die W.C. kon 
hij alleen bereiken als hij de bezem meenam om Gerrit van zijn 
lijf te houden, want steevast pikte hij de man in zijn benen, net 
tussen zijn broekzoom en zijn schoenen. Zodra hij de stem van 
deze man hoorde werd hij agressief en pleegde dus in feite dis-
criminatie.

De oude bloemist Gerrit van Beest woonde toen nog aan de 
overkant van het Goudsteenwater in de Kruisstraat. Als onze 
Gerrit dan buiten was riep hij dikwijls ‘Dag Gerrit’ of ‘Dag Gerrit, 
kom nou’ en ‘Ga je weg’. Van Beest hoorde dan zijn naam roepen 
en wist in het begin maar niet wie dat deed, totdat hij er achter 
kwam, dat het onze kraai Gerrit was.

Er wordt beweerd, dat kraaien en eksters zilver en glimmende 
dingen stelen, maar daar heb ik niet veel van gemerkt. Alleen 
vond ik eens bij ons in de dakgoot een oude zilveren armband, 
die daar op onverklaarbare wijze was terecht gekomen. Onze 
dochter draagt deze armband nog steeds.

Nadat hij dat praten zo goed had geleerd, hebben we niet erg 
lang plezier meer gehad van Gerrit, want ik vond hem op een 
ochtend in het nachthok liggen met een afgebeten keel. Van die 
dag af werd mijn strijd om zoveel mogelijk ratten te verdelgen 
pas heel fel. Nog feller werd die toen ze in onze volière ook nog 
een mooie bosfazant, die net eieren had, hebben doodgebeten. 
Heel veel ratten hebben daarna in mijn klemmen het loodje ge-
legd.

L. Stigter Sr.
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BEZIEN DOOR DE BRIL VAN EEN ALKMAARSE  
BROODTBAKKER

De Grote Kerk van Maassluis zal dit jaar ongetwijfeld extra in 
de belangstelling komen te staan, omdat driehonderdvijftig jaar 
geleden de kerk werd opgeleverd en in gebruik genomen.

Aan belangstelling voor de Grote Kerk heeft het nooit ontbroken. 
Veel Maassluisers hebben haar in allerlei manieren beschreven, 
bezongen, bedicht en getekend. Zelfs niet-Maassluisers hebben 
en hadden aandacht voor dit monumentale kerkgebouw.

Zo schreef de Alkmaarse broodbakker Cornelis Mijburg rond 
1800 een lezenswaardig verhaal over dit gebouw in zijn:

‘Aantekening van alle kerken die onder het Zijnode van 
’t geheele Zuiderquartier behooren, soo wel steeden als 
dorpen. Wanneer deselve gebouwt of herbouwt of orgels 
in gemaakt zijn. Zijnde de eene kerk meer de andere min-
der beschreven (soo ver als mijn bekent is) en in order 
gestelt volgens ’t A B C.’

Onder de letter M staat een leuk stukje over de Grote Kerk. De 
Alkmaarse broodbakker begint zijn verhaal als volgt:

‘Deze nieuwe kerk of soogenaamde Groote Kerk is met 
het leggen der grondtslaagen begonnen te bouwen int jaar 
1629. En de inwijding geschieden den 9de oktober des 
jaars 1639. Dit is een regelmatig kruijs-gebouw, gesticht 
in navolging van de Noorderkerk tot Amsterdam. Zij heeft 
een schone aansienlijke hooge toorn , die met een spits 
en coepeltorentje eijndigt. En met sierlijke ommegangen, 
uurwijzers en slagklokken voorzien is. 
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Van binnen is de kerk zeer net en zindelijk. Zijnde er de gestoel-
ten en alles wat tot kerkgebruijk behoort op eene deftige en wel 
geschikte wijse geplaatst.

Het groot en prachtig orgel door den heer Govert van Wijn, oudt-
penningmeester van de visscherij, aan de kerk geschonken, is 
op den 4de desember 1732, zijnde de 90ste verjaardag van 
dien weldoener, ingewijdt. Hij heeft ook een jaarwedde voor den 
organist bepaalt en geschonken. Behalve andere werken van 
liefdadigheijt en edelmoedigheijt die hij hier gedaan heeft en die 
alhier zijne gedachtenis altoos zal doen bewaaren.

Ook is alhier bij gelegentheijt van het eeuwfeest ter gedachte-
nisse van het volbouwen der Groote Kerk die 100 jaar gestaan 
hadde door den weleerwaarde heer ds. Johannes Martinus Hof-
man, gelieft predicant alhier, op den 9de october 1739 gepreekt 
uijt Jesaia 33 vers 20.’

Een uitvoerige beschrijving van de bovenstaande herdenkings-
plechtigheid uit 1739 en van de viering van het tweehonderd- en 
driehonderd-jarige bestaan van de Grote Kerk, is ter gelegen-
heid van het driehonderdvijftig jarig bestaan in een afzonderlijk 
artikel van deze Historische Schetsen vastgelegd.

Maassluis, oktober 1988 A.P. van Vliet

Bron: 
Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Collectie Mijburg, 
inv.nr. 1, fo. 304-305
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TORPEDO’S EN ANDER OORLOGSTUIG

In 1976 kreeg de toenmalige korpschef van gemeentepolitie, de 
heer J.W.F. Dorleijn, opdracht van de burgemeester van Maas-
sluis om een onderzoek te laten instellen naar het waarheids-
gehalte van een gerucht, als zou in de grond van de gedempte 
Poortershaven een onderzeeboot gevuld met torpedo’s bedol-
ven liggen. Dit gerucht kreeg actualiteitswaarde, toen het besluit 
viel de bebouwing van de gemeente Maassluis tot dicht in de 
buurt van Poortershaven uit te breiden. De Poortershaven is voor 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog een marine-etablissement 
geweest, gelegen op de oostelijke oever van de Nieuwe Water-
weg tussen Maassluis en Hoek van Holland. Indien het gerucht 
juist bleek te zijn, zou immers een gevaarlijke situatie kunnen 
ontstaan voor de in de omgeving te bouwen woningen.

De hoofdagent van gemeentepolitie, de heer H. de Jong, moest 
de zaak tot opheldering brengen en in dat kader de algemene 
situatie daar ter plaatse voor en in de oorlogsjaren nauwgezet 
reconstrueren. Zijn bevindingen heeft hij weergegeven in een uit-
voerig rapport. Voor het samenstellen van onderstaand verslag 
is gebruik gemaakt van de gegevens uit dit rapport.

De naam Poortershaven is ontleend aan het vooroorlogse daar 
gevestigde overslagbedrijf van Joost de Poorter, destijds kantoor 
houdende te Rotterdam. In 1938 verkocht De Poorter het be-
drijf aan een te Rotterdam gevestigd havenbedrijf. Het complex 
Poortershaven ligt op grondgebied van de gemeente Rotterdam 
en grenst aan het grondgebied van de gemeente Maassluis. De 
Poortershaven bestond vroeger uit een insteekhaventje van on-
geveer 350 meter lengte en 30 meter breedte. Het had een on-
geveer 100 meter brede verbinding met de Nieuwe Waterweg.

In verband met de stromingen en de getij-invloeden slibde het 
haventje voortdurend dicht met zand en moest tweemaal per 
jaar worden uitgebaggerd. De afscheiding tussen het haventje 
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en de Nieuwe Waterweg bestond uit een soort pier, die over ge-
hele lengte aan de zijde van de Nieuwe Waterweg was voorzien 
van steigers. Bij het haventje stonden twee vrij grote loopkranen 
voor het lossen en laden van schepen. Tegen het einde van de 
exploitatie van het bedrijf heeft er gedurende een paar maanden 
nog een kleine torenkraan bij gestaan, welke later weer werd 
verwijderd. Tussen het haventje en de ten oosten daarvan ge-
legen spoorbaan Maassluis-Hoek van Holland heeft een blokje 
van 12 woningen gestaan, die in 1935 door ruim 100 personen 
werden bewoond. Verder stonden daar een quarantainebarak, 
een kruidenierswinkeltje, een kantoortje en nog een aantal ge-
bouwtjes.

Even voorbij Poortershaven in de richting Hoek van Holland was 
aan de spoorbaan de blokpost nr. 16 gevestigd. Hier was een 
spoorweghalte die werd aangeduid als ‘halte Poortershaven’. De 
van deze blokpost deel uitmakende woning bestaat thans nog. 
De halte was door de Nederlandse Spoorwegen op verzoek van 
Joost de Poorter ten behoeve van diens bedrijf aangelegd. De 
voorwaarde was hierbij gesteld dat Joost de Poorter in geval van 
onrendabele exploitatie de tekorten moest aanzuiveren. Bleef hij 
in gebreke, dan zou de halte worden opgedoekt.

De verbinding per spoor was noodzakelijk, omdat een volwaar-
dige verbindingsweg naar Poortershaven ten enenmale ontbrak. 
De Schenkeldijk was niet verhard en had slechts een smal voet-
pad. Verder was de Poortershaven alleen nog via het voet- of 
fietspad langs de spoorbaan bereikbaar. Door middel van een 
keersluis in de spoordijk stond het haventje van Poortershaven 
in verbinding met de ten oosten van de spoorbaan gelegen vliet, 
Ammers Gat geheten. De sluis is naderhand opgeruimd, met uit-
zondering van de sluisdeur van de oostzijde van de spoordijk.

Ongeveer 300 meter voorbij de blokpost – gezien vanuit Poor-
tershaven – op een afstand van circa 200 meter van de Nieu-
we Waterweg, stond een quarantainebarak, die later is omge-
bouwd tot woonhuis. Hier heeft zo ongeveer vanaf 1915 de heer  
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H. Hoogendonk gewoond, eerst met zijn ouders, later na zijn 
huwelijk met zijn gezin. Deze bleef daar wonen tot nagenoeg het 
einde van de oorlog in 1945.

Kort nadat Joost de Poorter het bedrijf Poortershaven in 1938 
had verkocht, werd het gehele complex overgedragen aan de 
Koninklijke Marine, die het in gebruik nam en inrichtte als op-
slagplaats voor zeemijnen. Daartoe werden twee stenen lood-
sen gebouwd, welke een afmeting hadden van respectievelijk 
80 x 40 meter en 22 x 40 meter. Langs de noordelijke zijkant van 
de kleinste loods was een 40 meter lange schervenwal opge-
worpen van twee en een halve meter hoog. Deze kleine loods, 
die bij een bombardement gedeeltelijk werd verwoest, maar la-
ter weer volledig is opgebouwd, bestaat thans nog steeds. An-
ders is het gesteld met de grootste loods, waarvan alleen nog 
maar de betonnen vloer rest. Ter hoogte van deze loodsen had 
men voor het lossen en laden van vaartuigen een ongeveer 70 
m lange steiger in de Nieuwe Waterweg gebouwd. Ook deze 
steiger zal men thans tevergeefs zoeken.

Nadat Poortershaven als mijnenopslagplaats in gereedheid was 
gekomen, heeft als enig Nederlands marineschip Harer Majes-
teits ‘De Ruyter’ de haven aangedaan en daar gedurende een 
paar dagen gelegen. Al spoedig daarna vielen de Duitsers ons 
land binnen. Het duurde dan ook niet lang of de ‘Kriegsmarine’ 
nam Poortershaven als opslagplaats voor zeemijnen in gebruik. 
Het etablissement werd door de Duitsers uitgebreid met twee 
achter elkaar staande bunkers, welke beide een afmeting had-
den van ongeveer 56 x 30 meter. De muren waren twee en een 
halve meter dik, het plafond drie en een halve meter. Aan de 
einden van beide bunkers waren ingangen welke met een zwa-
re stalen deur werden afgesloten. Tevens kon de toegang aan 
beide einden door middel van een blok beton met een gewicht 
van wel 12 ton ieder worden afgesloten. De betonnen blokken 
hingen aan een boven de toegangen aangebracht takelwerk. 
In de laagste stand, dus wanneer de toegang was afgesloten, 
rustte het blok in een aan de bunker gebouwde betonnen zit-
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ting. Gewoonlijk was de afsluiting door middel van de stalen deu-
ren voldoende, doch in geval van een dreigend gevaar, zoals 
bij bombardementen, werden bovendien de betonnen blokken 
neergelaten.

De Duitse marine bouwde ook nog drie uit bakstenen opgetrok-
ken bunkers, die met een dikke laag aarde werden bedekt en 
vermoedelijk als schuilkelder dienst hebben gedaan. Deze wa-
ren gelegen op de walkant van de Nieuwe Waterweg, vlak bij 
elkaar. Deze drie bunkers heeft men in het voorjaar van 1976 
blootgelegd door er de aarde van af te graven. De beide bij deze 
schuilkelders behorende kleine bunkertjes zijn ook thans nog 
aanwezig. Over de Schenkeldijk hebben de Duitsers een smalle 
weg aangelegd, welke met motorvoertuigen bereden kon wor-
den. In de twee grote bunkers werden in hoofdzaak magneti-
sche en andersoortige zeemijnen opgeslagen, terwijl de grote, 
door de Nederlandse marine gebouwde loods als montagehal 
werd ingericht. In het begin van de oorlog voerden geallieerde 
vliegtuigen zo nu en dan storingsbombardementen uit, waarbij 
telkens slechts een paar bommen werden afgeworpen, zonder 
overigens ooit doel te treffen. Voor het overige is Poortershaven 
door de geallieerde vliegers gedurende vrijwel de gehele bezet-
tingstijd met rust gelaten. Eerst in november 1944 vond opnieuw 
een bombardement plaats, waarop ik nog terugkom. 

In het laatst van 1944 of het begin van 1945 werden in de als 
montagehal ingerichte loods eenmansduikboten, ook wel mini- 
of dwergonderzeeërs genoemd, gebouwd. Deze duikbootjes 
hadden een lengte van ongeveer 9 meter en konden twee tor-
pedo’s meenemen en lanceren. De torpedo’s waren aan weers-
zijden van de duikbootjes aangebracht. De duikbootjes voeren 
boven water op een brandstofmotor. Onder water kon worden 
overgeschakeld op elektro-aandrijving, gevoed werd door bat-
terijen die door de brandstofmotor tevoren waren opgeladen. 
Dankzij het feit dat dit type duikboot zich nagenoeg geluidloos 
verplaatste, kon het bijzonder effectief tegen vijandelijke sche-
pen worden ingezet. Vanuit Poortershaven hebben zij dan ook 

23



geallieerde schepen belaagd. Als geheim wapen werden de 
bootjes tegen het einde van de oorlog door Hitler in de strijd 
geworpen. De onderdelen voor de montage van de bootjes wer-
den per spoor vanuit Duitsland aangevoerd. Speciaal met het 
oog daarop hebben de Duitsers tussen de halte Poortershaven 
en het etablissement een spoorbaan aangelegd. Voornoemde 
heer Hoogendonk vertelde, dat hij altijd een paar Duitse wacht-
posten voor zijn woning kreeg wanneer een transport van deze 
onderdelen per trein werd aangevoerd. Dan was het hem en 
zijn gezinsleden verboden de woning te verlaten. Op die ma-
nier dachten de Duitsers te voorkomen dat er iets uitlekte van 
hetgeen zich op het etablissement afspeelde. Toch konden de 
wachtposten niet verhinderen, dat de heer Hoogendonk zo nu 
en dan een spiedend oog op Poortershaven richtte. Ook heeft 
hij kunnen waarnemen hoe de Duitsers meerdere malen met 
dwergonderzeeërs de Nieuwe Waterweg op en neer voeren. De 
koepel was daarbij steeds boven water.

Zoals reeds hiervoor vermeld was Poortershaven in november 
1944 doelwit van een geallieerd bombardement. Het werd toen 
van een hoogte van ongeveer 500 meter door bommenwerpers 
bestookt. Hoewel enkele voltreffers werden geplaatst, had het 
bombardement niet genoeg destructieve kracht om het etablis-
sement te vernietigen. Het dak van de grote thans nog gedeel-
telijk bestaande bunker, werd door een zware bom getroffen. De 
schade bleef beperkt tot een overigens vrij diep gat in het dak, 
dat na de oorlog, bij de inrichting van de bunker tot koelhuis, 
met zand is dichtgegooid en vervolgens met een laagje beton 
is afgedekt. Bij dit bombardement werd ook de kleinste van de 
twee door de Nederlandse marine gebouwde loodsen gedeel-
telijk vernield. De andere grote bunker, liggend aan de kant van 
Hoek van Holland is omstreeks 27 februari 1945 geëxplodeerd. 
Dit gebeurde tijdens een zeer dichte mist. 

Hoewel Poortershaven een streng geheim gehouden militair 
object was, had de bevolking niettemin een vermoeden dat er 
munitie was opgeslagen. Door de enorme explosie werd dit ver-
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moeden volkomen bewaarheid. De kracht van de explosie is zo 
groot geweest, dat het geluid ervan, ondanks de dichte mist, kilo-
meters ver in de omtrek kon worden gehoord. Grote brokstukken 
beton werden meters ver weg geslingerd. Zo kwam een brokstuk 
van naar schatting 80 ton over de spoor in de Oranjepolder te-
recht. Men heeft het aldaar jaren later in de bodem laten zakken 
toen putten werden gegraven waarvan de aarde werd gebruikt 
om de Steendijkpolder in de gemeente Maassluis gedeeltelijk 
op te hogen. Het betonnen ‘gruis’, dat altijd nog uit brokstukken 
bestond met een doorsnee van zo’n dertig tot veertig centime-
ter, had zich over een oppervlakte verspreid met een straal van 
zeker een kilometer. Het was neergedaald op Rozenburg en de 
wakerdijk die tussen Waterweg en maasdijk in ligt. De gebouwen 
en woningen welke deel hadden uitgemaakt van het bedrijf van 
Joost de Poorter werden, voor zover niet reeds door de Duitsers 
afgebroken, door de explosie met de grond gelijk gemaakt. In de 
Maasdijk sneuvelden vrijwel alle ruiten en overdekte een laagje 
betonstof de huizen. Oud-Maasdijkers konden zich nog herinne-
ren, dat zij in het stof dat de explosie als een deken op de rijbaan 
van de Maasdijk had uitgespreid, hun naam zouden hebben kun-
nen schrijven, zo’n dikke laag was het wel. Uiteraard werd de 
(houten) woning van de Heer Hoogendonk ook beschadigd en 
ging ook daar alles wat ruit was aan diggelen.

De burgerij wist aanvankelijk niet wat er was gebeurd, Tenge-
volge van de dichte mist had men niets kunnen waarnemen. De 
heer Hoogendonk, landbouwer-veehouder van beroep, vertelde 
dat hij zich op het moment van de explosie op zijn land in de 
Haakpolder onder Maasdijk had bevonden, ongeveer een kilo-
meter van Poortershaven verwijderd. Door de enorme druk was 
hij tegen de grond gesmakt. De volgende dag had hij, nadat hij 
had vernomen dat een der bunkers was geëxplodeerd, een Duit-
se militair van Poortershaven gevraagd wat er eigenlijk aan de 
hand was geweest. De soldaat had hem slechts ten antwoord 
gegeven: ‘Es ist schlimm, es ist schlimm’ en zich vervolgens met 
een zwaar beschadigde fiets naar de spoorweghalte gespoed.
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Het is nooit bekend geworden of er bij de explosie Duitse militai-
ren zijn omgekomen. Evenmin heeft men met zekerheid kunnen 
vaststellen, wat nu eigenlijk de oorzaak van de explosie is ge-
weest. Volgens een inwoner van Maasland zou er een sabotage-
daad van een Duitse militair aan ten grondslag hebben gelegen. 
Deze militair, Flietner geheten, Oostenrijker van origine, zou met 
de geallieerden contacten hebben onderhouden. Hij zou betrok-
ken zijn geweest, rechtstreeks of zijdelings, bij de bevoorrading 
van mijnen voor Poortershaven. Aldus zou hij in de gelegenheid 
zijn geweest één der veertig magnetische zeemijnen, waarmee 
de bunker toen was bevoorraad, op scherp te stellen, hetzij in 
zijn eentje, hetzij met de mede werking van anderen, waarna de 
explosie zou zijn gevolgd. De Maaslandse zegsman zou contac-
ten hebben gehad met genoemde Flietner.

Wel deed er in de Maasdijk en in Maassluis nog een ander ver-
haal over het gebeurde de ronde. De explosie zou te wijten zijn 
geweest aan een foutieve handeling van de Duitse genie, tijdens 
opruimingswerkzaamheden na het bombardement. Hierbij zou 
een dynamietpatroon in het mijnenmagazijn terecht zijn geko-
men met het fatale gevolg als hiervoor omschreven. De juiste 
toedracht van het gebeurde is echter nooit bekend geworden.

Bij het bombardement van november 1944 of tengevolge van 
het exploderen van de bunker zijn de op de haven kant staande 
kranen eveneens vernield. Volgens overlevering zou een der kra-
nen op een in de haven gelegen, bemande duikboot terecht zijn 
gekomen en deze tot zinken hebben gebracht. Deze duikboot 
zou met torpedo’s geladen zijn geweest en tot op heden niet zijn 
geborgen en met de gevaarlijke lading nog in de grond moeten 
zitten van de haven, die inmiddels is gedempt.

Volgens het Bureau Maritieme Historie van het Ministerie van 
Defensie moet zulks uitgesloten worden geacht. Het is precies 
bekend hoeveel Duitse onderzeeboten er zijn gebouwd en wat 
er met elk van deze schepen is geschied. Er hebben trouwens 
tijdens de tweede wereldoorlog nimmer onderzeeboten vanuit 
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Nederlandse havens geopereerd tegen de geallieerde scheep-
vaart. De enige mogelijkheid is dat er ter plaatse een van de zo-
genaamde mini-onderzeeboten is gezonken. Er is een indicatie 
dat er na de oorlog inderdaad een mini-onderzeeër uit het water 
van Poortershaven naar boven is gehaald. Als zodanig zou ten-
minste een verklaring kunnen gelden van iemand die werkzaam 
is geweest bij het slopersbedrijf, dat vrij spoedig na Duitslands 
capitulatie de opruiming van het puin van Poortershaven ter 
hand heeft genomen. Deze persoon heeft verteld dat hij destijds 
een ‘ding’ dat op een eenmansduikboot leek, op de walkant had 
zien liggen. Een andere zegsman die eveneens opruimingswerk-
zaamheden nabij Poortershaven had verricht verklaarde nimmer 
aanwijzingen te hebben gehad dat er in de haven van Poorters-
haven een onderzeeboot of munitie zou zijn achtergebleven.

Samenvattend kan gesteld worden, dat het onderzoek genoeg-
zaam heeft aangetoond, dat er inderdaad geen onderzeeboot 
of munitie onder de grond in de gedempte haven aanwezig is. 
Voorts is uit het onderzoek niet gebleken dat Poortershaven een 
onderzeebootbasis, voorzien van een ondergrondse opslag-
plaats heeft gehuisvest. Het staat evenwel vast dat vanuit deze 
haven mini-onderzeeërs hebben geopereerd.

Rest mij nog een dankwoord voor de heer H. de Jong die des-
tijds een diepgaand onderzoek heeft ingesteld naar het gebeur-
de rondom Poortershaven. Zonder de gegevens uit zijn rapport 
zou het voor mij niet mogelijk zijn geweest dit verslag samen te 
stellen.

J. Zon
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Situatieschets Poortershaven rond 1911, 
toen nog quarantainehaven.
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HOOG WATER

Dat was hèt avontuur voor ons kinderen in herfst en winter. Ik heb 
het nu over de tijd dat wij nog bij onze ouders thuis waren. Mijn 
vader was huisarts van 1901 tot 1937 in Maassluis en we woon-
den aan de Haven 40 en de oudere Maassluizers weten het nu 
waarschijnlijk weer, die huisarts was dokter Thiebout.

Als er noordwesten wind stond, hoopten we, dat het zou gaan 
stormen. Dan steeg het water in de haven bij vloed al hoger en 
hoger. We gingen iedere keer kijken in de tuin achter ons huis of 
er op bepaalde plekjes al water opborrelde. En dan weer naar 
de vensterramen in de voorkamer om te kijken op welke trede 
van de voorstoep het water nu al stond. De kelder liep dan ook 
vol.

Toen ik in de tweede klas van de Openbare Lagere school op 
de Zuidvliet in de klas van Meester Bakker zat (Hoofd van die 
school was de Heer van Ree), had mijn vader mij beloofd, mij 
van school te komen halen als het hoog water werd. In m’n eentje 
kon ik bij dat hoge water niet naar huis! En op een keer zie ik in-
eens zijn zwarte bolhoed in de gang, door een raam van de klas, 
en hij komt binnen en zegt tegen de meester:
‘Mag mijn dochtertje mee, want het wordt hoog water’; en ik stap 
met hem de deur uit, nagekeken door mijn jaloerse klasgenoot-
jes: Co Algie, Lies v.d. Lely, Marie Kapteijn, Jan Waltman (en 
anderen) die allemaal op de Noordvliet woonden.

We lopen samen de Zuidvliet af, de Wip op en daar ligt tegenover 
Hotel ‘De Moriaan’ een roeiboot klaar. We varen door de haven 
en bij ons huis gekomen vaart de roeier naar links en ik voel 
nog die boot over de straatstenen schuren. Als ik nu water over 
straatstenen zie stromen denk ik daar altijd aan.

Op 23 november 1908, ook bij hoog water, bracht de roeiboot 
dokter Boonakker en mijn vader naar een patiënt; daar is ook 
nog een foto van gemaakt.
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Ik herinner me dat op een dag, toen we ’s avonds thuis waren, 
de vloed kwam opzetten. Eerst hoorde je het lugubere geha-
mer bij het opzetten van de vloedplanken en dan het geloei van 
de harde noordwesten wind recht op ons huis. De slingerende 
loggers in de haven leken wel spookschepen in het maanlicht 
tussen het donkere wolkendek. Meestijgend tot wel een meter 
hoogte met het water. Na verloop van tijd zakte het water dan 
weer, huis en tuin zeer vochtig achterlatend.

Op een zaterdagavond was het weer eens zover. De kelder liep 
al vol en we moesten de vliegenkast leegmaken (toen waren er 
nog geen koelkasten). Het aan bederf onderhevige eten voor 8 
personen van twee dagen moest naar boven worden gebracht. 
Een groot stuk reeds gebraden rib-met-been glijdt bij het oppak-
ken van de gladde schaal, plomp, het water in. Eén van ons pakt 
de grote vleesvork uit de keuken, tast daarmee in het brakke 
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water rond en roept opeens: ‘Ik heb tuk!’ en houdt het zware stuk 
vlees triomfantelijk omhoog.
‘Wat doen we ermee?’ vroeg mijn moeder.
‘Uitkoken en er haché van maken’, zei mijn vader.
Zo gebeurde het en dat smaakte voortreffelijk.

Bij zware storm en heel hoog water kon het voorkomen, dat de 
harde wind het water, onder de voordeur door, de gang inblies. 
Onder het zeil in de kamers zag je dan bobbels en als je er 
over liep hoorde je: ‘phuff’, ‘phuff’, ondanks al het bezemen om 
het water er weg te houden. De piano werd dan op grote pak-
ken couranten gehesen. Eén van onze gasten vroeg eens be-
langstellend: ‘Waren het ochtend- of avondbladen?’ De N.R.C. 
(Nieuwe Rotterdamsche Courant) kwam in die tijd nog tweemaal 
per dag, er was noch radio, noch televisie.

We hadden bij ons speelgoed een bootje, een platbodem, ik 
dacht dat het een Katwijkse bom was, en zie: die konden we 
laten varen in de gang, voortgedreven met een stokje!
Welk kind beleeft zoiets? Een bootje, dat je kunt laten varen in 
je eigen huis!

Ik herinner me ook nog, dat mijn vader met één van zijn dochters 
eens met de laatste trein uit Den Haag arriveerde, waar ze van 
een mooie opera hadden genoten Bij de hoek van Haven geko-
men, konden ze niet verder: Hoog water! Ze zochten beschutting 
op de overdekte stoep van het hoekhuis, bijgenaamd ‘Het Fort’. 
Een surveillerende agent komt langs en biedt gastvrijheid aan 
in het politiebureau. Maar gelukkig begon het water al te zakken 
en wat later konden ze, vlak langs de huizen lopend, Haven 40 
bereiken.

En hoe eindigde iedere keer dit alles? Eerst met het leegschep-
pen van de kelder; emmers, die gaan van hand tot hand en ten-
slotte geleegd worden in de haven. Dikwijls heel lang natte muren 
en heel vaak de ramen open om het vocht weer kwijt te raken.
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In de koepel, achter in onze tuin, vonden we eens een houten 
pop, geheel kleurloos geworden door het brakke water, de afge-
weekte pruik lag een eindje verderop. Sindsdien werd die pop 
door ons ‘bleke Mies’ genoemd.

Na een tijdje drogen werd langzamerhand ook de tuin weer een 
echte tuin en was niet langer een waterplas waarboven de roze 
salvia’s zichtbaar bleven. Die planten ondergingen bij ons een 
naamsverandering en die bleven wij steeds ‘hoogwaterbloemen’ 
noemen.

Dit gebeurde allemaal in het vooroorlogse Maassluis en als u 
het pand Haven 40, dat ook nu nog steeds een dokterswoning 
is, bekijkt, ziet u nog altijd de hooggelegen voordeur met de 
trappetjes aan beide zijden. 

Ondanks alles, denk ik nog vaak aan die tijd. Vooral bij noord-
wester storm. Gelukkig hebben de bewoners van de Haven en 
omgeving er nu geen last meer van, omdat er nu een keersluis 
is aangebracht, die bij hoog water kan worden gesloten. En dat 
geeft me dan een rustig gevoel.

Amsterdam, september 1989 Mevr. M.M. Thiebout
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HET ONTSTAAN VAN DE MAASLANDSE VLIETEN

Onder de Maaslandse vlieten verstaat men in het algemeen de 
drie vrijwel evenwijdig lopende boezemwateren tussen de Vlaar-
dingse Vaart en Maassluis. Daar monden ze via sluizen uit in 
de Nieuwe Waterweg. De vlieten heten van noord naar zuid: De 
Noordvliet of Trekvliet, de Middelvliet of Zuidvliet en tenslotte de 
Boonervliet.

Deze vlieten zijn vrijwel recht en lopen evenwijdig met de kavel-
sloten. Daaruit kunnen we concluderen, dat ze na de verkavelin-
gen gegraven zijn.
Verschillende andere vlieten, de Oost-, de West- en de Zuidgaag 
zijn bochtig en lopen meestal haaks op de verkaveling. Dit wijst 
erop, dat ze, althans voor een deel, zijn ontstaan uit oude, na-
tuurlijke kreken of veenstroompjes.
Het Nieuwe Water langs de Weverskade neemt in het geheel 
een eigen plaats in. Het ontstaan van dit boezemwater hangt 
samen met ontwateringsproblemen als gevolg van de bouw van 
het Hof te Honselersdijk en het graven van de Nieuwe Vaart van-
af Loosduinen in de l7e eeuw.

De oudste bewoning
Lang vóór de jaartelling, n.l. in de zogenaamde ijzertijd, was dit 
gebied al bewoond. Restanten van deze bewoning zijn o.a. ge-
vonden in de Broekpolder, Aalkeetbuitenpolder, Oude Camps-
polder en de Foppenpolder. Het waren boerderijen (hutten met 
veestalling), meestal op het veen.
In de Romeinse tijd was het Maaslandse gebied, evenals het 
Westland vrij intensief bewoond, voornamelijk op de kleiïge oe-
verwallen langs de kreken en langs de Maas. Verder is het duin-
gebied waarschijnlijk permanent bewoond geweest.

Na het vertrek van de Romeinen (250-300 jr. na Chr.) moet ook 
een groot deel van de inheemse bevolking zijn vertrokken. 
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Pas rond 700 nam de bewoning weer toe. De Frankische konin-
gen hadden toen de macht in dit Friesche gebied.
Ze lieten het bestuur over aan goed bevriende lieden, de graven. 
Aan de functie werd later het erfrecht toegekend, zodat steeds 
dezelfde families aan de macht bleven. Ze maakten zich als leen-
mannen langzamerhand losser van hun leenheer (de koning).

De verkaveling
De graaf liet bepaalde aantrekkelijke delen van de wildernis ont-
ginnen, ontwateren en bebouwen. Zo ontstond, volgens Hoek, 
in Maasland een grafelijke hoeve met een versterkt huis, een 
zogenaamd ‘mottekasteel’, waarvan de ronde vorm nog in de 
Maaslandse kerkring is terug te vinden. Hierbij behoorde ook 
een boerderij en veel land, zo’n 1200 morgen (1000 hectare) dat 
geleidelijk werd gewonnen door de wildernis verder te ontginnen.
De oudste verkaveling, op de klei van de kreekruggen was vaak 
onregelmatig, een blokverkaveling. De wat jongere verkaveling in 
het veen was zeer regelmatig in rechte percelen, beginnend van-
uit een kreek of een dijk. Dit is de strokenverkaveling. Zodoende 
ontstonden zeer lange percelen. In Maasland vanaf de Maasdijk 
tot aan de Vlaardingse Vaart, circa 6 km lang.
De mensen bij de grafelijke hoeve waren ‘horigen’. Zij werkten op 
de hoeve en mochten soms ook zelf gedeelten ontginnen. Later 
werden ook wel delen van de wildernis door de graaf tegen vaste 
bedragen uitgegeven (tijns).
Zo ontstonden, naast de grafelijke hoeve, kleinere boerderijen. 
Na 1200 begonnen de graven hun hoeven af te stoten.

De bedijking
De oudste ontginningen hadden nauwelijks bedijking nodig om-
dat ze hoog genoeg boven de zeespiegel lagen. Door ontginning 
en ontwatering en door het steken van veenzoden ging de grond 
klinken en kwam dus lager te liggen.

Dit gold vooral in de veengebieden. De oeverwallen van klei, die 
oorspronkelijk lager lagen, kwamen als hogere ruggen in het 
landschap voor. Dit patroon van kreekruggen is ook nu nog in de 
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polders herkenbaar. Door het dalen van de bodem en het stijgen 
van de zeespiegel (transgressieperiode) nam het gevaar voor 
overstromingen toe. De oude ontginningen van Kethel, Vlaardin-
gen en Maasland, kregen al vroeg, zo omstreeks het jaar 1000 
een gezamenlijke dijk: het begin van de Maasdijk. Dit was een 
hoefijzervormige bedijking, aanvangend bij Kethel en eindigend 
bij de boerderij ‘Het Kraaienest’ aan het einde van de Burgerdijk 
onder De Lier. Het centrale gezag van de graaf werkte deze 
bedijking in de hand. Het Leegebied (De Lier) had via de Maas 
een open verbinding met de zee.
Door deze bedijking werd de natuurlijke ontwatering geleidelijk 
aan moeilijker. Men hield op sommige plaatsen, waar kreken uit-
mondden, gaten in de dijk, die bij hoog water dicht konden worden 
gemaakt. Deze plaatsen noemde men ‘1uchten’ (Huis ter Lucht, 
Groote Lucht, etc.). Later plaatste men hierin balken en deuren, 
zodat geleidelijk sluizen ontstonden. De Lee kreeg langzamer-
hand meer bedijking, eerst langsbedijking, later ook dwarsbedij-
king: o.a, Hoogweg, Aertsdijk. Er was toen nog geen bemaling.
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Overstromingen
Tijdens de bovengenoemde transgressieperiode vonden enkele 
grote dijkdoorbraken plaats. Bekend is de doorbraak van 1134-
1135 in het westen: de afsluiting van de Lee bij Westerlee en 
die van de Gantel bij Monster braken door. Het water drong diep 
het gebied binnen, vaak via de oude kreken. Er ontstonden ook 
nieuwe vloedkreken en er werd opnieuw klei afgezet: het west-
landdek.

In de winter 1163-1164 was het opnieuw raak, nu meer in het 
zuiden. Vooral Vlaardingen en Maasland werden geteisterd. De 
dijken en sluizen konden het land niet beschermen.
Ook de Dijkpolder in Maasland ging verloren door een grote 
doorbraak in de Maasdijk, waar we nu Maassluis West aan-
treffen. Zelfs de Oude Campspolder liep gevaar. De Dijkpolder 
moest opnieuw worden ontgonnen en de dijk werd hersteld met 
een inlaagdijk.
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In de kromming van de Maasdijk, naast de Westlandseweg, is 
deze inlaagdijk nog goed herkenbaar. Aangenomen wordt dat 
het oudste Maasland hier gelegen heeft. Bij de overstroming 
spoelde het dorpje weg en de bewoners vestigden zich bij het 
grafelijk mottekasteel. Zo ontstond dan het huidige Maasland.

De Maasdijk
Na de grote overstromingen werd het land in snel tempo her-
ontgonnen en de dijken hersteld. Zo omstreeks 1190 was de 
Dijkpolder weer ontgonnen en bewoond (op terpjes).
De Maasdijk werd verbeterd en doorgetrokken tot het hoger ge-
legen duingebied. Daarmee was de Lee definitief gesloten. De 
primitieve luchten in de Maasdijk gingen eveneens dicht.
Dit hield in dat de verschillende gebieden hun overtollig water 
niet meer rechtstreeks in de Maas of in zee konden lozen.

In deze periode zullen allerlei kreken verbeterd zijn en met el-
kaar verbonden. Zo was ook de Vlaardingse Vaart ontstaan uit 
onder andere de kreken de Vlaerding en de Hoeylede. Deze 
vaart was in 1085 al bekend als de Sciplede, tussen Schipluiden 
en Vlaardingen. Via sluizen in Vlaardingen mondde de vaart uit 
in de Maas. Ook ten westen van Vlaardingen was een sluis bij 
Hutjeshoek.

Toen de Gantel en de Lee werden afgesloten zocht het West-
land (de zandambachten) ontwatering naar de landzijde. De 
Poeldijkse Watering werd gegraven en de Zijde in de richting 
Schipluiden, zodat afwatering via de Vlaardingse Vaart en via 
het Maaslandse gebied (Middelwatering-Rijskade-Zevenhon-
derdgaarden en Oostgaag-Zuidgaag-Poeldijkse Watering) mo-
gelijk werd.
Het gebied binnen de oude bedijking (Maasland, Vlaardingen, 
Kethel) werd in 1290 al aangeduid met ‘De Zeven Ambachten’ 
en is de oudste kern en de voorloper van het Hoogheemraad-
schap van Delfland.
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De Trekvliet en de Middelvliet
Uit verschillende archiefgegevens blijkt dat de beide Vlaardingse 
sluizen de zware uitwateringstaak van de hele streek niet aan-
konden. Er waren dan ook voortdurend klachten over dijkdoor-
braken en overstromingen. Hoewel er over de aanleiding tot de 
aanleg en het graven van de Trekvliet (of Noordvliet) en de Mid-
delvliet (of Zuidvliet) tot nu toe niets bekend is. Aangenomen 
wordt, dat de drijfveer was om te komen tot het verminderen van 
de druk op de Vlaardingse sluizen. Het is eveneens niet bekend 
waarom van de acht ambachten die in Vlaardingen uitwaterden, 
juist Monster en Wateringen het eerst werden verplicht (?) elders 
vlieten te graven en sluizen te maken en deze te onderhouden.

Als men de kaart bekijkt is het tracé van de beide vlieten heel 
logisch. Er waren kennelijk geen moeilijkheden met het rechte 
en brede gedeelte van de Vlaardingse Vaart tussen Schipluiden 
en de Vlaardingse Schouw. Voorbij dit punt werd de Vlaardingse 
Vaart bochtiger en had meer het karakter van een kreek; hier 
was wateroverlast meer voor de hand liggend.
Men groef dus de vlieten vanaf de Vlaardingse Schouw en volgde 
de bestaande verkaveling naar de Maasdijk toe. Men passeerde 
het lage en waterrijke Bommeergebied.
Er was kennelijk geen samenwerking tussen de beide ambach-
ten. Zo groef Monster de Trekvliet en bouwde de Monsterse Sluis, 
en Wateringen de Middelvliet met de Wateringse Sluis.
Er vestigden zich al spoedig enkele sluiswachters, schippers 
en vissers nabij de sluizen. Dit was het eerste begin van Maas-
sluis, oorspronkelijk Maaslandsluis genoemd. Hoewel het voor 
de hand ligt dat beide vlieten gelijktijdig werden gegraven, is 
hierover niets met zekerheid bekend. Zelfs het juiste jaartal van 
gereedkomen is niet bekend.
De oudste archiefaantekening over deze vlieten en sluizen vin-
den we in een rentmeestersreking van 1334, namelijk over de 
visrechten van de nieuwe vlieten:

‘item van der vischerie van den 2 wateringhen in Maasland 
metten sluysen ende van Boemere’.



Door het graven van de beide vlieten zal de toestand bij de slui-
zen in Vlaardingen wel enigszins verbeterd zijn. De moeilijkhe-
den bij de Vlaardingse sluizen waar ook Maasland ontwaterde, 
bleven echter.
Zo gaf de baljuw, namens de graaf, in 1376 nog 142 pond uit 
en in 1377 nog eens 138 pond, voor herstel van de dijk ‘ter zee-
waart van Hutgenshoec’ die wegbrak bij grote stormen. Omdat 
de graaf in deze periode nog vaak voor dijkherstel opdraaide, 
vaardigde hij op 4 juli 1379 het zogenaamd Maasdijkcharter uit, 
waarbij hij strenge regels stelde aan hen die land hadden achter 
de dijk en daardoor dijkplichtig waren. De Maasdijk was ‘ver-
hoefslaagd’. Dit alles kon echter niet verhinderen dat de ontwa-
teringsmoeilijkheden bij Vlaardingen bleven bestaan en dat er, 
reeds binnen een halve eeuw na het graven van de vlieten en de 
aanleg van beide sluizen, ingrijpende maatregelen nodig waren.

De Boonervliet
Om de toestand in Vlaardingen te verbeteren groeven om-
streeks 1380 de ambachten Maasland, Naaldwijk en Voorburg 
een derde vliet tussen de Vlaardingse Schouw en Maassluis. 
Ook nu is er weinig bekend over het graafwerk zelf en over de 
bouw van de sluizen.
De plaats van de eerste twee vlieten was kennelijk zo goed ge-
kozen, dat men de derde er, nu iets meer zuidelijk, naast groef. 
Omdat de percelen land geerden, dat wil zeggen geleidelijk bre-
der werden in de richting Maassluis, week de nieuw gegraven 
vliet steeds verder af van de beide reeds eerder gegraven vlie-
ten.

Het eerste stuk land vanaf de Vlaardingse Vaart was zo smal, 
dat het nooit werd bemalen, het bleef drassig vlietland (boe-
zemland). Verder in de richting Maassluis ontstonden tussen de 
vlieten twee smalle polders; namelijk de Foppenpolder, ook wel 
Kleinpolder genoemd en de Sluispolder. Later allebei bemalen 
polders.
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Een koopbrief van 1385 handelt over 3 morgen land in Maas-
land, genaamd ‘in ’t breede were, suytwaerts daarvan gelegen 
land es nu verdolven totte nyeuwe sluysvliet genaamd Booner-
vliet’.
In 1385 was de derde vliet dus gegraven. De naam Booner-
vliet is afgeleid van ene ‘Boonen’ die daar land in bezit had. Een 
schenkingsbrief in het archief van de Duitsche orde van 1321 
beschrijft: ‘land der kinderen van wijlen Gerard, genaamd Boo-
nen, van Ghaweg 1) tot de Middelweteringhe’.

Over de motieven voor het graven van de Boonervliet is iets 
meer bekend en wel uit een brief van Graaf Albrecht over vis-
rechten:

‘voir die slusen die onsen hiemraat elwaer sullen doen 
maken of leggen voir die slusen die tot Vlaerdinghe op-
ghekuert2) sijn.’

Een latere archiefaantekening verduidelijkt deze zin aldus: de 
afgekeurde sluizen ‘lagen an Hutgenshoek en de nyeuw aen 
Boonen’.

De Boonervliet met sluizen was dus in eerste instantie bedoeld 
als vervanging van de sluizen van Hutjeshoek. Opvallend is het, 
dat drie ambachten nu kennelijk tezamen één vliet groeven: de 
Boonervliet.

In de Maasdijk aan het einde van de Boonervliet maakte men 
wel drie sluizen. Dit was kennelijk het meest kostbare en on-
derhoudsintensieve deel van het werk, waarvoor ieder ambacht 
afzonderlijk verantwoordelijk bleef. Eerst in 1653, dus bijna drie 
eeuwen later, hebben de ambachten deze drie sluizen vervan-
gen door één nieuwe sluis. 

1) Ghaweg = Gaeg, Gaag
2) opgehekuert = afgekeurd
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Na het gereedkomen van de Boonervliet met sluizen konden 
de sluizen van Hutjeshoek worden opgeheven. Bovendien wer-
den de sluizen in Vlaardingen aan het einde van de Vlaardingse 
Vaart vernieuwd. Het dichten en vernieuwen van de sluizen en 
het herstellen van de zwakke dijk was een te zware taak voor de 
ingelanden die daar dijkplichtig waren.

De acht west-ambachten moesten daarom het karwei klaren en 
de dijk werd hersteld ‘mit goeden stien
ende stienkalc’. In het register van Delfland komt voor dat stuk 
dijk daarna uitsluitend nog de benaming ‘Steenendijck an Huyt-
genshoeck’ voor.
Op de kaart van Kruikius staat in 1712 ook nog Hutjeshoek ver-
meld.

Met het gereedkomen van de vlieten was de ontwatering van het 
Maaslandse gebied voor de volgende eeuwen bepaald. Hoewel 
er uiteraard in de loop van de tijd veel is verbeterd, is de ontwate-
ring via de vlieten tot op de huidige dag in principe niet gewijzigd. 
De vlieten zullen in eerste aanleg waarschijnlijk veel smaller zijn 
geweest.
Er was bij die aanleg nog geen sprake van polderbemaling, zo-
dat er tussen poldersloten en vlieten geen groot peilverschil was.
De dijken die nu het vlietwater keren, dat enkele meters hoger 
staat dan de polders, waren in die beginperiode nauwelijks aan-
wezig.

De huidige vlietlanden geven waarschijnlijk vrij goed de toestand 
weer, zoals die oorspronkelijk overal was. Zo rond 1440-1450 
begonnen de windmolens hun intrede te doen en ontstond er 
meer verschil tussen polder- en boezempeil.

Door intensieve bemaling van de polders werden er steeds meer 
eisen gesteld aan de afmetingen van de boezemwateren, waar-
toe de vlieten behoren. Het is bekend dat er op een zeker mo-
ment 99 molens waren die het water op de boezem van Delfland 
en Schieland uitsloegen.
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De Monsterse Sluis waar de Noordvliet of Trekvliet 
door de Maasdijk uitmondt in de haven. 

Deze spuisluis is later omgebouwd tot schutsluis.

Brugje in het Trekpad langs de Noordvliet. De ongelijke leuningen 
herinneren nog aan de trekvaart tussen Maassluis en Delft.



Met het toenemen van handel en verkeer werd de scheepvaart 
in de vlieten belangrijker. Vooral de Vlaardingse Vaart en de Trek-
vliet (Noordvliet) werden druk bevaren door o.a. trekschuiten. 
Het jaagpad is hiervoor een duidelijke aanwijzing en vormt nog 
steeds een aantrekkelijke fiets- en wandelroute langs de Maas-
landse vlieten.

Zo is er in Midden-Delfland nog veel te ontdekken van de boei-
ende historie van dit zo waterrijke gebied.

K. Boschma

Literatuur:
Geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Delfland door 
Mr. Dr. Th.F.J. Dolk
De zeven ambachten en het Hoogheemraadschap van Delfland 
door Mr. Dr. J.P. Winsemius
Het verkavelingspatroon van Midden-Delfland door C. Hoek
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STRATEN EN WEGEN VANUIT EEN ANDERE HOEK  
BEKEKEN (3)

(Zie ook voorgaande Historische Schetsen nrs. 7 en 10)

De Groote Weg der Eerste Klasse nr. 4 werd in officiële papie-
ren ook wel genoemd ’s Rijks Weg of ’s Rijks Steenweg. Dat was 
een aanduiding die de Maassluizers niet lag. Die gebruikten, al 
naar gelang welk gedeelte het betrof, de al bestaande oudere 
benamingen, te weten Goudsteen, Taanstraat, enz. Alleen het 
stuk dat nu Noordvliet NZ heet, noemden zij De Weg of, op z’n 
Maassluis’: De Wegt. Dat deden ze ook in ambtelijke corres-
pondentie. Lang nadat de naam Noordvliet de enige officiële 
was geworden, bleef de aanduiding De Wegt als volksnaam in 
gebruik. Zelfs vandaag de dag zijn er (oudere) Maassluizers die 
de Noordvliet nog zo noemen.

Wanneer men komend vanuit Maasland de Rijks Weg volgde, 
kwam men op een gegeven moment bij de Wedde uit. Deze hel-
lende weg vormde en vormt een verbinding tussen Wagenstraat 
en de Noorddijk. In de (19)70-er jaren echter werd hij, door het 
feit dat de Wagenstraat werd doorgetrokken naar de kort tevo-
ren nieuw aangelegde Rozenlaan, gedegradeerd van onmis-
bare schakel tussen twee delen van een doorgaande weg, tot 
een onaanzienlijk en weinig gebruikt voetgangerspad. Met recht 
mocht de Wedde zo genoemd worden. Want het laaggelegen 
deel komend vanaf Delft en het hooggelegen vervolg gaande 
naar Brielle waren immers door de Wedde met elkaar verbon-
den.

Evenwel de Wedde had nog een functie. Hij was ook verbinding 
tussen de Wagenstraat en het verlengde van de Noorddijk, de 
(Hoge) Maasdijk, ook wel Maasdijksche Grindweg genoemd. En 
die voerde via de daarop aansluitende Zijdijk naar ’s-Graven-
zande, in voorbije tijden een voorname plaats.
De Zijdijk in de richting ’s-Gravenzande sluit aan op de Maasdijk 
ongeveer 1 km voor Vluchtenburg en is in feite de voortzetting 
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van de Maasdijk. Het verlengde deel in de richting zee heet van 
oorsprong Noor(d)landsedijk. Hij ligt ook veel lager dan de Maas-
dijk en de Zijdijk en werd later aangelegd uitsluitend met het doel 
de buitendijks gelegen schorren en slikken in te polderen. Ieder-
een die wel eens door de duinen van Vluchtenburg naar Ter He-
ijde fietst komt er overheen, want over een deel is een fietspad 
aangelegd.

Het laat zich verstaan dat op het ‘Weddeknooppunt’ hetwelk 
zowat even ver van Delft, Brielle als ’s-Gravenzande lag, een 
ontwikkeling plaatsvond die leidde tot het ontstaan van een wis-
selplaats en wedde voor paarden en voertuigen (ziet u waar de 
naam Wedde vandaan komt?), een halteplaats voor (post)koet-
sen en diligences, alsmede een pleisterplaats en logement voor 
reizigers. Anders gezegd: de grondslagen ontstonden van wat 
later café ‘De Zon’ zou worden. 
(Zie Historische Schetsen nr. 6 blz. 26 e.v.)

Wedden en wisselplaatsen waren in de tijd dat paarden veel 
en intens werden gebruikt, algemeen voorkomend en overal in 
bedrijf. Zij zijn nu vrijwel allemaal verdwenen. Enkele Zeeuwse 
dorpjes bezitten er nog een, maar ook daar is hij niet meer dan 
een erfenis uit het verleden.
Aangenomen mag worden dat de Maassluise Wedde heel wat 
jaren dienst gedaan heeft. S. Blom schrijft per slot in zijn boek 
‘Geschiedenis van Maassluis’ dat het Hoogheemraadschap Delf-
land in 1656 consent (vergunning) verleent (aan wie?) om aan 
de Noordgracht – het water langs de Noorddijk en de Maasdijk 
– een wed of wedde te maken. Op een wed, of moet het zijn in 
een wed, werden paarden gedrenkt en gewaad, alsmede voer-
tuigen gereinigd van alle vuil en modder onderweg opgedaan. 
Een wedde was namelijk een ondiepe plaats met (ver)harde 
ondergrond in een watergang (vliet, wetering, beek, enz.) ge-
schikt of geschikt gemaakt voor het verrichten van genoemde 
werkzaamheden. En reken maar dat die nodig waren. Niet in het 
minst in herfst en winter, de jaargetijden waarin de wegen over 
het algemeen slecht waren te begaan.
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U moet niet vergeten dat pas in de tijd van Napoleon – de man 
die als geen ander ijverde voor duurzaam te gebruiken door-
gaande wegen – begonnen werd belangrijke wegen over de volle 
breedte te bestraten. Voordien bestonden er enkel zandwegen of 
grindwegen die soms, en dan nog maar over korte stukken, een 
zogenaamd (van kinderkopjes of klinkers gemaakt) paardenpad 
in het midden hadden. Paarden dienden op dat pad te lopen 
want daardoor werd voorkomen dat hun hoefijzers het wegdek 
vernielden. De Maasdijk heeft deze constructie lang gekend. Pas 
in het begin van de (19)30-er jaren is daar verandering in geko-
men en is die weg bij de algehele revisie die toen werd uitge-
voerd over de volle breedte en lengte van betonplaten voorzien.

Regen en sneeuw, maar vooral opdooi (optredend wanneer bij 
dooiweer de vorst of hal uit de grond komt) alsmede de scherpe 
kanten van de ijzeren banden van de wagenwielen en de hoefij-
zers, waren er oorzaak van dat, voordat ze waren bestraat, veel 
wegen voor korte of lange tijd geheel of gedeeltelijk voor voertui-
gen en paarden moesten worden afgesloten.
Het laat zich verstaan dat de weg tussen Delft en Brielle daarop 
geen uitzondering maakte. Vooral doordat hij over vrijwel de ge-
hele lengte (dus ook op Rozenburg en Voorne) waterkering was 
en uit dien hoofde extra beschermd diende te worden.
Alle genoemde en andere op de weg inwerkende omstandig-
heden maakten dat hij voortdurend door de kantonniers moest 
worden geïnspecteerd en gerepareerd.

In de voorgaande artikelen over dit onderwerp is reeds naar vo-
ren gekomen dat bij het onderhoud van ’s Rijks Weg verschil-
lende overheden zeggenschap hadden. Dat was niet alleen het 
geval in zaken die uitsluitend de kering van water betroffen, maar 
ook bij andere omstandigheden. Deze hadden meestal te maken 
met het feit dat vrijwel alle duikers, heulen en bruggen in de weg 
gelegen, in eigendom en onderhoud waren bij het Hoogheem-
raadschap van Delfland. Dat bracht met zich mee dat, indien 
genoemde kunstwerken onderhoud behoefden die overheid bij 
de eigenaar en/of beheerder van de weg diende aan te klop-
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pen voor medewerking en maatregelen om het werk mogelijk 
te maken. Een voorbeeld hiervan is een brief van 22 augus-
tus 1873, waarin de dijkgraaf van Delfland aan burgemeester 
en wethouders van Maassluis verzoekt maatregelen te treffen 
opdat de Weddebrug die zulks behoefde, gerepareerd kon wor-
den. Niet lang na deze reparatie is het onderhoud (de eigendom 
blijkbaar nog niet) bij de gemeente komen te liggen. Hoe dat 
in elkaar stak en wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden 
was niet direct alle belanghebbenden even duidelijk en op ge-
lijk tijdstip medegedeeld. Twee brieven lichten ons daarover in. 
Beide zijn gericht aan burgemeester en wethouders van Maas-
sluis. De een is gedateerd 13 november 1880 en geschreven 
door een opzichter van Waterstaat. De andere voert als datum 
7 december 1880 en is afkomstig van het ministerie van Water-
staat, Handel en Nijverheid.

De aankondiging van de op 17 augustus 1826 plaatsvindende 
aanbesteding tot het leggen van een nieuwe straat op een ge-
deelte van de Groote Weg (zie Historische Schetsen nr. 10) 
deed al vermoeden dat deze ’s Rijks Weg niet in één keer tot een 
’s Rijks Steenweg is geworden. Een brief van 8 april 1879, af-
komstig van de ingenieur van het noordelijk arrondissement van 
het tiende district van Waterstaat, sterkt dat vermoeden. Daarin 
wordt namelijk te kennen gegeven dat het deel van de Rijksweg 
gelegen tussen Taanstraat en Haven volgens plan bestraat zal 
worden. Een weg gelegen tussen Taanstraat en Haven, hoe is 
dat mogelijk? Tot 1986 ongeveer liep de Taanstraat toch vanaf 
de Fenacoliuslaan tot aan de Haven? Dat is juist, maar tot aan 
het begin van deze eeuw deed hij dat niet. Toen liep hij vanaf 
de Zandweg (zoals de Fenacoliuslaan toen heette) tot aan een 
pad bezijden het taanhuis. En dat stond in de Taanstraat op 
de hoek van wat nu het Zandpad heet. Het verlengde van de 
Taanstraat werd toen Smidsgat genoemd, of ook wel weg langs 
de Zuidgeer.
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Een stukje kaart afgenomen van kaarten die de gebr. Kruikius in 1712 voor 
het Hoogheemraadschap Delfland maakten. Noodgedwongen moesten enkele 
bladdelen tegen elkaar gevoegd worden om een geheel te krijgen. Aan de dui-
delijkheid heeft dit geen afbreuk gedaan, hoewel hier en daar namen dubbel of 
verminkt staan. Ter vergemakkelijking van de oriëntatie is bij de naam Vluch-
senburch (nu Vluchtenburg) een pijltje gezet. Het is waarschijnlijk overbodig te 
vermelden dat het water aan de bovenzijde van de kaart de Noordzee is.
Hoewel ruim 250 jaren oud, is aan de hand van de kaart veel in het huidige land-
schap te herkennen.



Of de betrekkelijk late bestrating van dit deel van de oude ’s 
Rijks Weg iets te maken heeft met het feit dat daar de Brabantse 
puntkeien het laatst zijn verwisseld voor klinkers (zie Historische 
Schetsen nr. 10) heb ik niet nagezocht, aannemende dat een en 
ander louter een toevallige bijkomstigheid is.

Jeveer

VOORBERICHT

Straten en wegen uit een andere hoek bekeken(4)

‘Kom je over de hond, dan kom je over de staart’ luidt een be-
kend gezegde. Toegepast op de Groote Weg der Eerste Klasse 
nr. 4 houdt dat in dat men, gaande over die weg, terecht komt bij 
en gebruik dient te maken van de eertijds zo genoemde Briel-
sche Veren. U begrijpt dat deze veren evenals de Groote Weg 
een lange en bewogen geschiedenis kennen.
Ik heb daar een kleine duik in genomen en met genoegen wil ik 
u, lezer, deelgenoot maken van hetgeen ik daarbij boven water 
haalde. U kunt mij hier echter bij helpen, door via de redactie fo-
to’s en/of ander materiaal in bruikleen te verstrekken met name 
van de veerboten Notaris Van den Blink, Coppelstock, Prinses 
Irene en Gorinchem V en de veersteigers.

In een van de volgende nummers van de Historische Schetsen 
hoop ik een en ander te kunnen publiceren.
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DE HOND VAN MAASSLUIS

In de verhalen van Maarten ’t Hart lopen fantasie en realiteit 
hand in hand. Sterker nog, er ontstaat zelfs een zodanige een-
heid dat onderscheid tussen beiden soms nauwelijks valt waar 
te nemen. Gezien het decor (Maassluis dus) waarin en waarte-
gen de verhalen zich afspelen, brengt dat veel van onze inge-
zetenen in verwarring. Dan hoor je kreten als van ‘dit en dat is 
helemaal niet waar’ en ... het kan er soms heftig toegaan.
In feite pleit het voor de schrijver dat hij zijn boodschap zo 
overtuigend verpakt. Dat is ook in het verhaal ‘De Hond’ het 
geval en bovendien is het een sfeertekening van een recent 
verleden. Om in de pas te blijven plaatsen we er foto’s (realiteit) 
en tekeningen (fantasie) bij.
Het werd eerder gepubliceerd in ‘Intermagazine’. 
Uiteraard is de toestemming van de schrijver verkregen.

J.H. S

Met mijn vader liep ik door onze doodstille, donkere straat. On-
der aan de dijk, bij de Afrol, stond de zwarte kar van Kolen-
brander.
‘Verrek,’ zei mijn vader, ‘waar zou Kolenbrander zelf zijn?’
‘Hier,’ hoorden wij een stem, ‘wacht even, help me even tegen 
de dijk op.’
‘O, hij staat in het pishokje,’ zei mijn vader, ‘als die het er niet 
naast doet weet ik het niet meer.’
‘Ik ben oud genoeg om goed te kunnen richten,’ zei Kolenbran-
der, terwijl hij te voorschijn kwam uit het rood bakstenen ge-
bouwtje naast de rioolbemaling.
‘Het is verrot koud,’ zei mijn vader, ‘het lijkt wel of het spijkers 
vriest.’
‘Twaalfduims dan zeker,’ zei Kolenbrander, ‘zo, help me nou 
eens even naar boven, vroeger kon ik huppelend hier de dijk 
op, maar tegenwoordig ...’
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‘Je bent ook helemaal uit de tijd met die oude dumper van je,’ 
zei mijn vader, ‘wie brengt er nu nog kolen rond met een hand-
kar? Ze hebben toch allemaal een auto.’
‘Ach, ik ben te oud om een rijbewijs te halen, en omdat ik maar 
zo’n klein karretje heb, heb ik veel minder onkosten dan iemand 
met een vrachtwagentje, en dan, ik heb m’n vaste klantjes.’
‘Ja, aardige weduwvrouwen die je ook nog op een andere ma-
nier kan bijwarmen!’
‘Ook nog jaloers, ja, ik begrijp het wel, jouw klantjes zijn alle-
maal al dood.’
Rustig duwden we de kar tegen de Afrol op. Kolenbrander 
stuurde alleen maar, liet ons al het werk doen. Toen we boven 
waren zei hij: ‘Nou, voor deze keer bedankt.’
In de wonderlijke stilte klonk het geknerp van de houten wielen 
nog in onze oren toen we het nauwe, pikdonkere slop bereik-
ten dat naar het binnenplein van de brandweerkazerne voerde. 

Achter de hoge droogtoren scheen een onzichtbare straatlan-
taarn, waardoor de toren een zuil leek die door licht omhelsd 
werd. Midden op het plein stonden vage gestalten in een halve 
cirkel. Telkens zag ik ademwolkjes boven hun hoofden verschij-
nen. Het leek of het groepje stoomde. Toen we dichterbij ge-
komen waren vroeg Braveboer: ‘Wat komt die dreumes doen, 
Pau?’
‘M’n manchesterpak halen,’ zei mijn vader, ‘dat moet het sop in.’
‘O,’ zei Braveboer nors. Hij sloeg met zijn armen tegen de 
schouders om warm te worden.
‘Haal eens wat lampen,’ zei een stem.
In de duisternis klonken voetstappen. Even later verschenen 
er twee zacht heen en weer zwaaiende petroleumlampen 
waarvan het schijnsel voornamelijk schaduw gaf. Eén van die 
schaduwen kwam van een onbeweeglijke, grote, donkere hond 
waarvan de lijn aan een straatmakerswagentje was vastge-
maakt. Men bracht nog twee lampen zodat het plein spookach-
tig oplichtte. Aandachtig keek ik naar de groenige stille ogen 
van de hond, die alles aandachtig opnamen. Soms gaapte 
het dier nadrukkelijk. Steeds bewogen zijn oren. ‘Tja,’ zei Piet 
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 Verbrugge, ‘hij heeft net een paar centimeter over.’ ‘Als we z’n 
poten naar binnen vouwen, kunnen we hem d’r zo inschuiven,’ 
zei Braveboer.
‘Dan mot ie wel vrijwillig gaan liggen,’ zei Gijs De l’Ecluse, ‘en 
dat doet ie natuurlijk nooit niet.’
‘Dan hakken we eerst even die poten eronder uit,’ zei Verbrug-
ge.
De hond spitste zijn oren, bewoog zijn bruine, vochtige neus in 
de richting van Verbrugge en snoof een paar maal.

‘Dat kan toch nooit,’ zei Barend van 
Rossen, ‘je hakt er niet zo maar even 
vier hondepoten af, nee en ’t is ook 
nergens voor nodig. Geef hem toch 
met een breekijzer één flinke jens 
voor z’n harsens, dan is het meteen 
gedaan, hoeven we hier niet te pas-
sen en te meten om dat monster erin 
te krijgen.’
De hond verhief zich even op z’n 
voorpoten. daalde weer neer, keek 
Van Rossen dreigend aan, en stootte 

een schor, blafachtig gebrul uit. Van Rossen deinsde verschrikt 
achteruit, Oosterlee zei: ‘Allemachtig, het leek wel of het uit z’n 
hielen kwam.’ Hij krabde op zijn hoofd, voegde eraan toe: ‘Het 
zou toch de oplossing zijn, één klap en de pens is gekookt, doe 
jij het, Barend?’
‘Nee, dank je feestelijk, ik word ook al een dagje ouder, ik ben 
d’r niet sterk genoeg meer voor, da’s nou typisch een werkje 
voor Pau.’
‘Ik dacht anders dat jij deze klusjes moest opknappen.’
‘Ja, maar ik ga een andere job zoeken.’
‘Liggend werk voor halve dagen zeker?’
‘Nou, als je wat weet ..., ach Pau, als jij nou eens ... ’t is ten-
slotte toch min of meer je vak.’
Mijn vader deed een stap in de richting van de hond. Ze keken 
elkaar in de ogen, de hond en hij, en ik zag hoe licht hun beider 
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ogen waren, en hoe de hond de zijne verlegen afwendde en 
toen even, haast onmerkbaar, met zijn staart kwispelde. Mijn 
vader deed al weer een stap terug, stond daar maar, wijdbeens, 
en met gebogen rug, en één arm in zijn zij.
‘Zou ik die hond ... nee,’ zei hij, ‘daar ben ik niet voor aangeno-
men.’
‘Hij staat anders nog te ruften ook,’ zei De l’Ecluse.
‘Ach Pau,’ zei Van Rossen, ‘zo nauw luistert het toch niet.’
‘Goed,’ zei mijn vader, ‘als jullie hem met z’n allen stevig vast-
houden, haal ik wel even ’t breekijzer.’
De hond gromde, toonde zijn tanden, spitste waakzaam die be-
wegelijke, nooit rustende oren.
‘Hij staat al een kwartier zo mak als een lam op z’n dood te 
wachten,’ zei Van Rossen, ‘het is nergens voor nodig om hem 
vast te houden, één goeie klap en pats, er is weer een karwei 
plat.’
‘Ja, nou staat ie nog stil,’ zei mijn vader, ‘maar als ik een breek-
ijzer ga halen en ik kom ermee terug, weet hij meteen wat we 
van plan zijn. Er is geen beest dat niet lang van te voren op z’n 
klompen aanvoelt wat mensen met hem van plan zijn, vooral 
als ze kwade bedoelingen hebben. Als we vroeger bij Ai Kip op 
de Leeuwenwoning een koe naar ’t slachthuis moesten bren-
gen was ’t beest de avond ervoor al tot en met van streek, stond 
hij de hele nacht zo treurig en zielig te loeien dat we op de hooi-
zolder geen oog dicht deden. 
Die hond hier weet donders goed dat z’n baas hem hier ge-
bracht heeft omdat hij hem kwijt wilde, en hij weet ook precies 
wat dat hier betekent, kijk maar eens naar z’n oren.’
De hond, die oplettend had staan luisteren, legde de oren plat 
langs zijn kop, jankte even en ging liggen, de snoet schuin op 
de voorpoten, de ogen waakzaam naar boven gericht. Even 
was het wit van zijn ogen te zien.
‘As t’ie nou zo blijft liggen, schuiven we hem ...’ De hond stond 
alweer, maar ik kon niet uitmaken of dat kwam doordat hij be-
greep wat Braveboer zei of doordat er een magere man op het 
plein verscheen. Voor zich uit torste hij een schoenendoos. Het 
leek of hij een dienblad droeg.
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‘Wat een aanloop vandaag,’ zuchtte Van Rossen, ‘nog een 
klant.’
Hij nam de doos van de man over. Zodra die zijn vrachtje kwijt 
was, nam hij zijn bril af en begon die te poetsen.
‘Even het formulier halen,’ zei Van Rossen, ‘dan kunt u dat in-
vullen.’
Hij liep de werkplaats in, kwam terug met een grijs formulier, 
overhandigde dat aan de man die hulpeloos rondkeek.
‘Je wilt er natuurlijk wat onder hebben,’ zei Van Rossen, ‘en 
zeker ook een rotpood.’
‘Graag,’ zei de man met een dun stemmetje.
‘Vooruit dan maar,’ zei Van Rossen, ‘het maakt het wel duur-
der, maar iedereen vindt het hier fijn om te betalen, dan heb je 
achteraf toch minder wroeging. Waar of niet? Wat wil je eron-
der? Een stopverbod? Verboden in te 
rijden? Een wachtverbod?’
Van Rossen rommelde tussen de ver-
keersborden die op een van de straat-
makerswagentjes lagen.
‘Hier heb je een stopverbod, en wacht, 
een rotpoodje krijg je wel van Gijs.’
De l’Ecluse diepte een stompje op uit 
zijn broekzak, reikte het over aan de 
man. Die begon het formulier in te vul-
len. Eerst schreef hij de naam op van 
het dier dat hij had afgeleverd.
Toen vulde hij in wat voor dier hij ge-
bracht had. Een poes. Daarna kwam de leeftijd. Twaalf weken. 
Bij gewicht vulde hij in: weet niet. En bij de vraag welke veearts 
hij had, noteerde hij: geen. Hij had het formulier schuin op het 
verkeersbord gelegd. En het bord lag op zijn geheven linker-
knie.
Verbaasd stond ik ernaar te kijken en ik dacht: waarom moet hij 
dat allemaal invullen over een dier dat er zo meteen niet meer 
is? En toen dacht ik: zie je wel dat grote mensen gek zijn, ze 
lusten spinazie, en nou dit weer.
Van Rossen maakte ondertussen de schoenendoos open. 
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 Vredig lag een klein, zwart katje op in reepjes geknipt kranten-
papier te slapen.
‘Tja ... waarom moet die nou …?’
‘Hij poept overal,’ zei de man zenuwachtig, ‘en hij blaast en hij 
miauwt ’s nachts en hij laat z’n plas maar lopen waar het hem 
uitkomt, en hij krabt aan ons nieuwe bankstel.’
‘En kwijlt hij ook?’ vroeg Van Rossen.
‘Ja, ja, nou en of.’
‘Ik dacht anders dat alleen honden kwijlen.’
‘Nou, maar dit beestje ... dit katje, m’n vrouw had er zoveel werk 
aan, nee, ’t is echt beter ... natuurlijk, ze heeft er ook wéét van, 
allicht, allicht ...’
‘Goed, dat is dan f 5,75.’
De man haalde drie rijksdaalders te voorschijn, gaf ze aan Van 
Rossen.
‘Je hoeft zeker niet terug, hé,’ zei deze.
‘Nee, nee,’ zei de man schril.
‘Ze hoeven hier nooit terug als ze beesten brengen,’ zei Van 
Rossen, ‘onderlaatst kwam er nog een met twaalf parkietjes. 
Ik zei: dat is twaalf maal f 5,75, want het is nou eenmaal f 5,75 
per dier, al komen ze met een lieveheersbeestje. Nou, die knak-
ker gaf me zo maar 75 gulden. Wacht, als we nou toch dit katje 
behandelen moeten, kunnen we ons stalletje ook meteen leeg-
maken.’
Hij zette de schoenendoos neer, beende weg in de nog altijd 
spookachtige, naar petroleum geurende duisternis. Even later 
kwam hij terug met een vogelkooi waar in een gele kanarie flets 
oplichtte. Onder zijn arm droeg hij een hokje waarin, zo leek 
me – het was niet goed te zien in die haast ondoorgrondelijke 
morgenschemer – witte muizen zaten.
‘Het is verbazend wat ze hier allemaal brengen,’ mompelde Van 
Rossen tegen mij, ‘konijnen, Guinese biggetjes, stapels witte 
muizen, want dat fokt aan hoor, en soms zelfs slangen.’ Bij de 
opsomming stootte hij telkens een witte ademwolk uit.
‘Onderlaatst kwam er zelfs een met een geit. Ga jij maar naar 
de slager, vriend, zei ik, die kan er vast wel schapenvlees van 
maken. Nou, en schildpadden brengen ze bij de vleet, en ze zijn 
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ook helemaal niet zuinig met goudvissen. Maar ja, hoe moet 
je die nou behandelen? Moet je ze in de kom laten zitten? Ik 
weet het niet, ik leg ze meestal maar gewoon op een krant, 
dan springen ze over een paar gemengde berichten heen, tot 
ze bij het sportnieuws zijn, en dan houden ze ’t verder wel voor 
gezien.’
Van Rossen liep naar het gashokje dat midden op het plein 
naast een kruiwagen stond. Het zag er onschuldig uit. Het was 
klein, langwerpig, lichtgrijs. Het aluminium omhulsel glansde 
in het licht van de petroleumlampen. Toen Van Rossen het 
opende, begon de hond woedend te blaffen. Hij rukte aan zijn 
riem, jankte, krabde met zijn voorpoten over de tegels, deed 
een uitval naar Braveboer die haastig opzij sprong. Van Ros-
sen schoof de schoenendoos in het hokje, haalde het deksel 
eraf, zette de kanarie er bovenop en schoof de kooi met witte 
muizen ernaast.
‘Jij kunt er onmogelijk nog bij,’ zei Van Rossen tegen de hond. 
Dadelijk hield het dier op met blaffen.
Hij gaapte nadrukkelijk, ging weer liggen, met de kop op de 
voorpoten. O, die waakzame, schrandere ogen! Geen enkele 
beweging van Van Rossen ontging ze. Snel bewogen ze heen 
en weer toen hij het gashokje afsloot. Ze draaiden mee in de 
richting van de gaskraan die door Van Rossen met afgewend 
gezicht open werd gedraaid.
‘Laten we eerst maar eens gaan schaften,’ zei Braveboer.
‘Ja jongens, we gaan naar binnen, zei Van Rossen. Ze liepen 
allemaal weg, zelfs mijn vader, en ik stond daar in de kille, 
boosaardige duisternis. De hond richtte zich weer op, liep in 
mijn richting, kwispelde met zijn staart. Voorzichtig naderde ik 
hem, denkend: ik zou hem kunnen losmaken, ja, maar dat durf 
ik niet, ik ben bang van honden.

Toen ik vlakbij gekomen was en aarzelend mijn hand op zijn 
kop legde om hem te strelen, richtte hij zich op. Hij legde zijn 
poten op mijn trillende schouders, torende hoog boven mij uit, 
gaf mij een snelle lik over mijn wang. Het leek … of er een 
staalborstel overheen streek. Zijn staart zwiepte heen en weer 
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en hij trok mij naar zich toe. Het leek of hij mij omhelzen wilde. 
Geschrokken deinsde ik achteruit. De hond moest mij wel los-
laten, maar stond daar nog, de voorpoten hoog geheven, de 
oren recht overeind, en zo wild zwaaiend met zijn staart dat je 
hem kon horen zwiepen. Toen klonk er een zacht gemiauw. Het 
werd harder, feller, ebde vervolgens weer weg, alsof het geluid 

uit een radio kwam die steeds zachter gezet werd. De hond 
liet zijn voorpoten neerkomen op de tegels van het plein, hield 
zijn kop scheef en luisterde. Toen leek het of ik ook de kanarie 
hoorde piepen. Maar het werd al spoedig stil, totdat mijn vader 
riep: ‘Hè, waar ben je?’ ‘Hier,’ riep ik terug. Snel ging ik naar de 
werkplaats.
Het was er erg warm; de mannen zaten met bungelende benen 
op de hoge werkbanken.
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‘Heb je die liggende steen van Dirkzwager er al af?’ vroeg De 
l’Ecluse.
‘Nee, het wou niet vleugen gister,’ zei mijn vader.
‘Als we hem nou eens verdoofden,’ zei De l’Ecluse. ‘Een steen ver-
doven?’ vroeg Braveboer. ‘Nee, die hond natuurlijk.’ ‘Waarmee?
‘Nou ... eh, ziekenhuisgas of zoiets.’
‘Waar haal je dat vandaan?’
‘Zou dokter Melchior dat niet hebben?’
‘Kan best wezen.’
‘Kan die dreumes van jou dat niet even gaan halen, Pau,’ zei 
Van Rossen, ‘die heeft op dit moment toch niks te doen.’
‘Die moet naar huis met m’n manchesterpak,’ zei m’n vader.
‘Nou ja, maar wat dan? Die hond moet ’t hoekje om ... er is voor 
betaald. We kunnen hem daar toch niet laten staan?’ zei Van 
Rossen.
‘Waarom niet,’ zei Verbrugge, ‘je kunt hem toch gewoon dood-
hongeren?’
‘Je brengt me op een idee,’ zei De l’Ecluse, ‘we gooien iets 
lekkers in het gashokje, dan kruipt ie erin en smakken we het 
deurtje dicht.’
‘Ja, ’t is licht te proberen.’
‘Wie heeft er worst op z’n boterham? Jij zeker, hè Oosterlee, 
pas getrouwd, wordt nog verwend, kom op met die worst.’
‘Straks dan als die kat en die kanarie en die muizen dood zijn.’

***

Even later stonden we allemaal weer buiten in de nu wat lichte-
re morgenschemer. Van Rossen opende het gashokje, haalde 
de dode dieren eruit, wierp ze in de veegwagen van Oosterlee. 
De gaslucht mengde zich met de petroleumgeur. Braveboer 
hield een stukje brood voor de neus van de hond. Het dier gris-
te het weg, at het smakkend op.
‘Nou nou, dat lust ie ook graag,’ zei Oosterlee, ‘die hoeft heus 
geen worst.’
‘Geen geintjes, kom op met die worst van jou, dat ruikt lekker, 
daar stiert ie meteen op af.’
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Met grote tegenzin stond Oosterlee een plakje worst af. Van 
Rossen deponeerde het achterin het gashokje. De hond snuf-
felde, keek ernaar, gaapte. Van Rossen maakte hem los van het 
straatmakerswagentje, hield hem vast aan zijn riem. Heel lang-
zaam stapte het dier naar het gashokje toe. De hond snoof, hief 
de kop omhoog, snoof weer, jankte zacht, en gaf onverwacht 
een geweldige ruk aan zijn riem. Van Rossen viel langzaam 
voorover. Het leek of de lucht hem tegenhield. Het was of hij als 
een spoorboom daalde. Niettemin kwam hij hard op de tegels 
terecht en ik kon iets horen knappen toen hij met zijn voorhoofd 
tegen de grond sloeg. Niemand sprak meer. Er waren geen 
ademwolkjes. De torenklok van de Grote Kerk sloeg half negen. 
In de vorstige lucht klonk het geratel van een ankerketting.
‘Sjonge, jonge,’ zei Braveboer.
Verbaasd stonden we allemaal te kijken naar de hond die zich 
had losgerukt en was weggewandeld, niet snel, niet op een 
drafje, maar rustig en overal aan snuffelend, alsof hij uitgelaten 
werd op een warme zomeravond. En nu stond hij bij de ingang 
van het donkere slop, en keek om. We stonden daar maar.
Niemand durfde op de hond toe te lopen. Dan zou hij immers 
verdwijnen in het slopje, en daarna de dijk uitrennen, naar links 
of naar rechts. En nog altijd was ik niet zover dat ik hoopte dat 
hij zou kunnen ontsnappen. Daarvoor was ik te bang van hon-
den.
Toen kwam alles weer in beweging, behalve Barend van Ros-
sen. Door het slopje naderde iemand die onbekommerd zong: 
‘Mijn achterband is wel wat zacht, maar ’t geeft niet lieve pop, 
spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar ach-
terop.’ Zorgelijk deinsde de hond achteruit. Braveboer liep be-
hoedzaam in zijn richting, greep het uiteinde van de riem, voer-
de de hond mee tot de dichtstbijzijnde veegwagen en haakte 
het uiteinde van de lijn daaraan vast.
De l’Ecluse boog zich over Van Rossen heen en vroeg: ‘Kun je 
niet opstaan?’
Van Rossen antwoordde niet. Drie mannen, waaronder mijn 
vader, tilden hem op en legden hem op de achterkant van een 
straatmakerswagen die snel door Verbrugge werd leeggemaakt. 
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Van Rossen bloedde uit zijn neus.
‘Wat een monster,’ zei Gerrit Weeda zacht. Het was de eerste 
keer dat ik hem op die morgen hoorde praten. Het leek of zijn 
woorden iets grimmigs over alle aanwezigen brachten. ‘Nou 
mot dokter Melchior toch komme,’ zei De l’Ecluse, ‘dan kan hij 
meteen wat verdovend spul meebrengen. Hij liep naar binnen 
om te telefoneren.
‘Moeten we daar nou echt op wachten,’ gromde Piet Verbrug-
ge, ‘we zijn hier met een man of zeven, we kunnen zo’n hond 
toch wel aan? Als we nou eens ... als we nou ... we hebben 
nog zo’n oud dik visnet, dat we gebruiken om over een hoop 
straatstenen te gooien, als we dat nou eens over hem heen 
mikken, en we wikkelen hem erin, dan moet het toch gek gaan 
willen we hem niet in het gashokje kunnen schuiven. Kom op. 
Waar is het net?’
‘’t Ligt in ’t magazijn,’ zei Oosterlee, ‘ik haal het wel effe.’ Ook 
hij liep naar binnen. En ik keek naar de hond die doodrustig en 
bijna triomfantelijk stond af te wachten, de oorschelpen zorge-
loos afhangend.
Braveboer verlegde een rol touw van de ene straatmakerswa-
gen naar de andere, Weeda sjouwde met rode lantaarns, Ver-
brugge had een breekijzer opgepakt en zwaaide het dreigend 
rond, zette het neer, pakte het weer op en sloeg ermee op de 
tegels.
‘Help eens even,’ riep een stem vanuit de werkplaats. Verbrug-
ge legde spijtig zijn breekijzer weg, kuierde naar de ingang 
en kwam even later samen met Oosterlee en het net weer te 
voorschijn. Ze droegen het bruinzwarte net voor zich uit en het 
leek, daar in die al wat lichtere morgenschemer, of er een reus-
achtig, voorwereldlijk dier het plein opliep.
Angstig jankend deinsde de hond achteruit, drukte zich ten 
slotte, met de staart tussen de poten, tegen de muur van de 
brandweerkazerne aan. En het net kwam doodrustig op hem 
af, het schuurde over de grond, maakte een vreemd slissend 
geluid, bleef haken achter een veegwagen, zodat Verbrugge 
het moest losmaken. En daar ging het weer. Opnieuw dat slis-
sende, bijna geniepige geluid; de hond begon heel hoog te jan-
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ken. Nog waren ze niet bij hem, het net was zo groot dat ze zich 
voetje voor voetje moesten voortbewegen. En weer bleef het 
ergens achter haken, en weer werd het door een driftig vloe-
kende Verbrugge losgemaakt. Toen waren ze dan eindelijk bij 
de hond, die stijf tegen de muur aangedrukt wachtte. Ze wier-
pen het net over hem heen en dadelijk begon het dier woest 
te blaffen en met zijn poten te schoppen. Weeda en Braveboer 
liepen er ook heen. Weeda greep een van de achterpoten van 
de hond en lichtte het dier beentje, zodat hij voorover tuimelde. 
Toen konden ze hem bij de muur vandaan wegtrekken en vrij 
gemakkelijk in het net wikkelen, de poten strak tegen het li-
chaam gevouwen. Maar waar ze misschien niet op hadden ge-
rekend was dat duizelingwekkende over het plein schallende 
geblaf. En als de hond wanhopig ademhaalde voor een vol-
gende smeekbede, hoorde je overal antwoord. Alle honden in 
Maassluis ontwaakten, het was of de hele stad blafte.
‘Houd je bek, rotbeest,’ schreeuwde Verbrugge. Hij liep al weer 
naar het breekijzer dat hij eerder al had vastgehouden.
Maar voor hij het kon oppakken, reed wild knerpend de kar van 
Kolenbrander het plein op.
‘Sta ik daar net briketten uit te laden op de Fenaco1iuslaan,’ 
schreeuwde het oude, zwarte mannetje achter de kar,’ en hoor 
ik die hond hier blaffen. Vuile teringlijers, stelletje grafkikkers, 
smerige geconfijte krokodillekoppen, met z’n allen tegen één 
hond! Kunnen jullie wel, lamlullen, ja, ja, en dat mag wel. Maar 
ik mag geen hond meer onder m’n kar hebben. Van de die-
renbescherming! Is dat dierenbescherming? Elke naar parfum 
stinkende dame mag een schoothondje houden dat ze een 
of twee keer per dag uitlaat, naar het haar uitkomt, en als dat 
beessie niet bevalt brengt ze het hierheen en zijn ze bij Ge-
meentewerken wel zo vriendelijk om het eventjes in dat rottige 
hokje naar gas te laten ruiken. Maar ik die mijn hond de hele 
dag door uitliet, en voor hem zorgde als m’n eigen kind, ik mag 
geen hond meer onder de kar spannen, want dat is nou opeens 
dierenmishandeling. Ja, kom nou, geen vrolijker, tieriger hond 
dan een hond onder een kolenkar, altijd langs de straten, altijd 
lekkere luchtjes ruiken, altijd wel iets in de bek gestopt krijgen 
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als je baas ergens wat aflevert, altijd aanspraak van andere 
honden onderweg wat wil je meer als hond zijnde? Maar nee 
hoor, dat mag niet meer, maar honden en poezen vergassen, 
dat mag wel, dat is heel gewoon, we hebben immers in de oor-
log geleerd hoe dat moet. Ach ach, beessie toch, ach ach, die 
kolerelijers, wacht, zal ik jou eens even eruit halen?’
‘Blijf met je poten van dat net af,’ zei Verbrugge. ‘Ach, laat hem 
toch,’ zei mijn vader, ‘misschien wil hij die hond wel meenemen.’
‘Nou en of,’ zei Kolenbrander, ik span hem subiet weer onder 
de kar, en als er ook maar één juut bezwaar maakt of me voor 
het gerecht sleept, zal ik ze wel eens even vertellen wat hier 
gebeurd is. Jullie moesten ze voor het gerecht slepen, voor het 
Sanhedrin, voor de Hoge Raad, voor ... voor ... jullie moesten 
ze in de gevangenis gooien, nee, in een gashokkie stoppen, 
en dan nog wel zo’n doodgoed dier als deze hond hier, ach, 
m’n jongen, kom er maar uit hoor, ja, ja, stil maar, wat een et-
terlullen.’
Geduldig wikkelde hij de hond uit het net, Het dier liet hem 
begaan, blafte niet meer, probeerde niet te bijten, keek Kolen-
brander alleen maar af en toe in de ogen, en bromde dan zacht 
en probeerde te kwispelen met z’n staart die nog altijd in het 
net verstrikt was.
‘Help nou is even, stelletje gemeentezakken,’ zei Kolenbrander.
Weeda, Oosterlee en mijn vader pakten ieder een uiteinde van 
het net en trokken het langzaam weg. Na een minuut of tien 
stond de hond weer op het plein. Telkens duwde hij zijn kop 
tegen de broek van Kolenbrander, hij kwispelde, zag naar hem 
op, jankte zacht. ‘Zal ik jullie nou eens wat laten zien?’ zei Ko-
lenbrander.
Hij floot zacht, de hond spitste zijn oren, Kolenbrander hurk-
te naast het dier op straat, fluisterde iets. Snel bewogen de 
oorschelpen van de hond heen en weer, hij jankte weer even, 
sloot de ogen, gaapte en likte toen de hand van Kolenbrander.
‘Doe nou maar,’ zei Kolenbrander, ‘het is ongevaarlijk, ik wil ze 
alleen maar effe laten zien dat wij elkaar nu al beter begrijpen 
dan twee mensen die een leven lang met elkaar getrouwd zijn.’
De hond schraapte met zijn linkervoorpoot over de tegel, be-
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woog zijn kop heen en weer alsof hij nee schudde. ‘Ja ja, ga 
nou maar, je moet gaan liggen en dan erin kruipen want je bent 
te groot om d’r rechtop in te gaan, anders was je al dood ge-
weest, ja kom, doe nou maar even, dan weten ze dat jij me be-
grijpt en van nu af aan bij me hoort, en bij mij in goede handen 
bent omdat we met elkaar kunnen praten. Nou?’
De hond gromde verlegen.
‘Toe maar,’ zei Kolenbrander, ‘het is alleen maar om die moor-
denaars hier te laten zien dat ze iemand om zeep wilden bren-
gen die óók verstand heeft en dingen begrijpen kan, en gevoel 
heeft, ja eigenlijk een mens is die alleen maar een ding mist: 
het vermogen om te praten.’ Hij wees naar het hokje, liep er zelf 
heen, stak zijn hoofd erin. Toen volgde de hond. Kolenbrander 
ging opzij en het dier schuifelde, op de grond liggend, naar bin-
nen. Nog was hij nog niet helemaal erin verdwenen toen hij zo 
zielig begon te janken dat Kolenbrander woedend opsprong en 
riep: ‘Verdomme, hebben ze er al eerder vanmorgen beesten in 
vergast? Ja, dat kon ik toch niet weten, ach, God, m’n beessie, 
kom er maar gauw uit, ja nou ruik je de dood.’ Snel kroop de 
hond weer het gashokje uit.
Braveboer zei: ‘Sjonge, jonge.’
‘Zo kom maar gauw onder m’n kar,’ zei Kolenbrander, ‘ik span 
je gewoon in, ik heb alles nog bewaard, en dan wil ik wel eens 
zien wie daar tegen durft te protesteren. Kijk hé, dood maken 
mag wel, maar levend onder een kar, en vrolijk en tierig, dat 
mag niet. Zo gaat dat in deze wereld. Om de dieren te bescher-
men kunnen we ze maar ’t beste doodmaken, dan kan ze niks 
meer overkomen. En dat wat een dier, of ’t nou een paard, een 
ezel of een hond is ’t liefste voor zijn baas doet, gewoon maar 
voor ’m werken als een echt nuttig lid van de gemeenschap, 
dat mag al helemaal niet meer, ’t dier is allenig nog maar luxe 
voor rijke stinkdames, terwijl dieren net zo zijn als mensen, ze 
willen ook graag leven met ’t idee in hun kop dat het ergens 
voor dient.’
En rustig verder keuvelend tegen de hond die alsmaar probeer-
de om zijn handen te likken, haalde hij uit een la die voorin 
de kar was vastgemaakt, een leren tuig. Even later stond het 

71



dier al kwispelend tussen de hoge wielen, en Kolenbrander zei: 
‘Als jullie nou nog een beetje hart in je donder hebt, dan hel-
pen jullie me. Ik ga nou rechttoe rechtaan naar burgemeester 
Schwartz toe, al had ik eigenlijk pas vanmiddag wat briketten 
bij z’n huishoudster willen afleveren, en ik vraag hem vergun-
ning om weer een hond onder m’n kar te mogen voeren. En 
jullie hoeven allenig maar eerlijk tegen iedereen die je ziet te 
vertellen wat er gebeurd is, anders niet, dat zal wel genoeg 
zijn.’
‘Ik zie Schwartz vanavond bij de mannenvereniging’ zei m’n 
vader, ‘ik zal hem dan wel vertellen wat er gebeurd is, en zeg-
gen dat hij jou ...’
Maar de kar reed al knerpend het plein af. Eenmaal nog blafte 
de hond. Het was inmiddels al licht geworden. Mijn vader haal-
de uit het magazijn z’n manchesterpak, gaf het aan mij, en zei: 
‘En nou als de donder naar huis, anders is het sop koud.’
Toen ik op de dijk kwam, zag ik in de verte Kolenbrander achter 
zijn kar lopen. Het leek of hij moeite had om zijn eigen wagen-
tje bij te houden. Soms moest hij overgaan in een sukkeldrafje, 
en dan hoorde ik de hond vrolijk blaffen.

Maarten ’t Hart

72


