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VOORWOORD
Twaalf keer reeds heeft onze voorzitter het voorwoord in onze ‘Historische Schetsen’ geschreven. Eenmaal werd dit gedaan door de
heer J. van Es, burgemeester van Maassluis. Deze keer wilde ik
het eens doen, mede namens alle leden. Bij de uitgave van dit 14e
nummer wil ik onze energieke voorzitter de heer J.H. Steenkist eens
bijzonder bedanken voor de samenstelling en vormgeving van deze
14e uitgave en alle voorgaande boekjes. Tevens voor zijn enorme
inzet voor onze vereniging. Bovendien mag hij wel eens even in
het zonnetje worden gezet ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag
vandaag. Wij wensen hem van harte nog vele gezonde jaren in ons
midden toe.
Het bijzondere monument in onze stad, de Grote Kerk, heeft een bijzonder plaatsje in zijn hart. Daarom hebben wij ter gelegenheid van
dit kroonjaar voor hem, mede namens u, een cadeau aangeschaft.
Een prachtige ingelijste reproductie van een schilderstuk van een
deel van het interieur van onze Grote Kerk.
De heer Steenkist had voor dit nummer zelf reeds een voorwoord
geschreven, waarin het volgende:
Het thema. ‘De Grote Kerk, in het hart van de stad’, heeft uw bestuur
niet onberoerd gelaten. Integendeel. Veel tijd en energie is besteed
om de actie onder bovengenoemd motto gestalte te geven. Eigenlijk
min of meer ten koste van de ons dierbare Historische Vereniging.
Wij zijn echter van mening dat dit belangrijke monument van onze
stad deze inspanning ten volle waard is. Wij vertrouwen dat u, onze
leden en lezers, ons daarin willen steunen met een financiële bijdrage. Het moet toch mogelijk zijn het tekort voor de restauratie ter
grootte van 4 ton door inspanning en medewerking van alle Maassluizers en oud-Maassluizers bijeen te brengen?
Giro nr. 34 78 54 en Bank nr. 40.58.12.663 t.n.v. Restauratiefonds
Grote Kerk Maassluis met vermelding: Hist. Ver. Maassluis.
Maassluis, 14 oktober 1990				

Rien Luijten
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VERLEDEN VAN DE GROTE KERK
De Grote Kerk, in het Hart van de stad
Het eeuwenoude Hart van Maassluis, de Grote Kerk is aan een
grondige restauratiebeurt toe. Dit vaak afgebeelde monument,
moeten we als inwoners van Maassluis voor het nageslacht als erfdeel van het verleden in goede staat behouden. De restauratiekosten zijn begroot op vier miljoen gulden. Gelukkig zijn er subsidies
mogelijk tot ongeveer 90%. Voor het restant ad f 400.000, is er een
restauratiecommissie gevormd, die dat bedrag op velerlei wijzen
zal gaan inzamelen.
Deze actie wordt. door onze vereniging zonder enig voorbehoud in
woord en daad ondersteund. Het bestuur van onze vereniging zal
alle medewerking verlenen om deze actie te doen slagen. Daarbij
vertrouwen wij er op dat wij hiervoor op de steun van onze leden
kunnen rekenen.
Over het verleden
Het verleden van Maassluis en het verleden van de Grote Kerk
vloeit samen met, de naam van één man, Dominee Johannes Fenacolius. Een man die door zijn onvermoeibare ijver Maassluis zijn
zelfstandigheid bezorgde.
Een man die pal stond voor de belangen van de bewoners van,
toen nog, Maeslantsluijs. Een geleerd man ook, getuige zijn vertalingen uit het Latijn van Tacitus, Livius enz.
Zijn geboortejaar was 1577, zijn vader heette Lenaert of Leonard
Vennecool. Naar gewoonte in die dagen heeft de zoon er het in
deftig Latijn klinkende ‘Fenacolius’ van gemaakt.
Op 1 oktober 1608 werd de brief met het officiële beroep verzonden
naar ’t Woudt waar hij toen nog predikant was. De krachtfiguur die
Fenacolius was met zich in zijn nieuwe werkkring gevoeld hebben
als een vis in het water. Hier bruiste het van werklust en ijver en het
gevolg was een gestage groei van Maassluis. Met alle gaven van
hoofd en hart trok hij ten strijde tegen Maasland en tegen de Ambachtsheer en schroomde niet om het zelfs tegen de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt op te nemen. Met succes dat moet
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gezegd worden. In 1614 verkreeg daardoor Maassluis zijn zelfstandigheid. (zie Historische Schetsen nr. 1)

Ds. Johannes Fenacolius.
Jus Patronatus
Het ‘Jus Patronatus’ was een der ambachtsheerlijke rechten. Een
begrip dat thans onbekend is, maar dat vroeger tijden ingreep op
vele terreinen van het maatschappelijk leven.
De ambachtsheer, die door erfenis of koop eigenaar geworden was
van de ambachtsheerlijke rechten over een gebied – zijn ambacht
– was in het staatsbestel tot aan de Franse Revolutie in 1795 in zijn
gebied een man van betekenis. Hij had het recht van aanstelling van
de schout, schepenen, de secretaris, de dorpsbode, de waagmeester en andere gemeentelijke functionarissen. Hij vaardigde de gemeentelijke voorschriften, de zogenoemde ‘keuren’, uit en stelde de
boeten vast bij het niet naleven van deze keuren. Hij had het recht
van de jacht, de visserij, tolheffing en veerdiensten. Wie veerschipper wilde worden had de vergunning van de ambachtsheer nodig en
betaalde daarvoor een jaarlijkse pachtsom.
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In 1795, toen de Fransen ons vrijheid, gelijkheid en broederschap
kwamen brengen, verloren de ambachtsheren al een deel van hun
rechten. Alle burgers hadden immers dezelfde rechten en vrijheden
en een ambachtsheer was net zo goed een burger als ieder ander.
In 1848 werden alle rechten die de ambachtsheren bezaten opgeheven.
Met uitzondering van het recht van approbatie der predikanten,
laatste overblijfsel van het ‘Jus Patronatus’. Dus het recht van voordracht op dit terrein bleef nog gehandhaafd.
Dit recht, dat overigens in de loop der jaren tot weinig meer dan
een formaliteit was teruggebracht, werd de bezitters ervan pas ontnomen in 1922. Tengevolge van de grondwetswijziging in dat jaar
werden alle heerlijke rechten, die betrekking hadden op kerkelijke
ambten, vervallen verklaard. Voor Maassluis was die wetswijziging
niet meer van belang. Reeds op 9 maart 1920 had Gravin Aymard
d’Ursel, geboren Gravin van Wassenaar Starrenburg, de laatste
Ambachtsvrouwe van Maassluis, vrijwillig van haar recht van approbatie afstand gedaan. Dit op het verzoek van de Maassluise
kerkenraad daterende 24 februari 1920. Hiermee was het laatste
overblijfsel van de ambachtsheerlijke rechten over de kerkelijke zaken de Grote Kerk betreffende ten einde. Een bron van ruzie en
zelfs openbare processen was opgeheven.
Kerkbouw
Onder Fenacolius nam de gemeente voortdurend toe. Het kerkbezoek groeide mee met het aantal inwoners. Het werd zelfs zo
dat het kerkje, waarmee men zich in 1598 zo gelukkig prees, op
den duur te klein werd. Noodmaatregelen werden er genomen om
zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden. Boven de bestaande
zitplaatsen werden stellingen aangebracht, zodat men twee- en
driehoog boven elkaar zat. Op den duur een onhoudbare situatie.
Zo rond 1620 ontstond het plan tot het bouwen van een grotere
kerk. Voor de bouwplaats had men het oog laten vallen op de buitendijks gelegen Schans die ongebruikt lag. In 1612 hadden de kerkelijke regeerders al de overtuiging gekregen, dat het stuk grond
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waar de schans lag, eigendom geweest was van de kapel die door
de Spanjaarden in 1573 in brand was gestoken. Dit bleek uit een
notariële akte van 1589 over twee stukjes buitendijks land, waarvan
een gedeelte aan de noordwestkant, grensde aan de plaats ‘daer
alsnu het bolwerck leyt’.
Dit moest nu dan maar officieel worden vastgelegd. Op het kerkelijk
verzoek gaven de Staten van Holland op 24 juli 1612 de volgende
gunstige beslissing:
… presupponerende dat de gront van ’t fort de capelle tot Sluys
in eygendom hebbe thoebehoort, hebben op dat vertrouwen den
supplianten als capelmeesteren ende ten behouve van de cappelle voorzeid. geconcedeert ende affgestaen, concederen ende
staen aff bij dezen, de gront van de schansche eertijts aldaer
gelegen hebbende, ten eynde deselve te mogen aenvaerden
ende accomoderen tot een kerckhoff ende nieuwe gebouw eener kercke of cappelle aldaer. Ende de reste zoo tot erven proffijtelijckste te mogen vytgegeven, als tot vergrootinge der colck te
mogen doen gebruycken …
Zo was de grond voor de kerkbouw in 1612 al ter beschikking, maar
van verdere plannen was voorlopig nog geen sprake. Wel beginnen
de kerkmeesters verschillende percelen grond, behorende tot het
terrein waar de schans lag, in erfpacht uitte geven.
In 1621 besloten de kerkmeesters de schans te laten slechten. De
aanbesteding daarvan vond plaats op 21 april 1621 aan Pieter Lievensz. een ‘aertwercker’ voor 280 gulden. Dit bedrag werd op 19 juli
1621 aan hem uitbetaald.
Amsterdamse Noorderkerk
Op 10 november 1622 betaalde Johannes Fenacolius aan Pieter
de Keijser te Amsterdam een bedrag van 18 gulden 10 stuivers ‘van
de gront ende patroon aff te trecken of contrifeyten van de Noorderkerck tot Amstelredam’.
Zoals de Noorderkerk in Amsterdam moest de nieuwe kerk in Maassluis ook gebouwd worden.
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De tekeningen die bij Pieter de Keijser in Amsterdam waren gehaald gaven blijkbaar inzicht genoeg. De Noorderkerk zelf was namelijk nog niet gereed (de bouw was aangevangen in juni 1620
en werd beëindigd Pasen 1623). Hendrik de Keijser, de vader van
Pieter, heeft bij het ontwerp wel het belangrijkste aandeel geleverd.
Zo stond in 1622 vast wat men in Maassluis wenste: een kerk zoals
die in Amsterdam. De activiteiten tussen 1622 en 1629 spitsten
zich toe op het verkrijgen van de nodige financiën. Er zat wel drang
achter, want elk uitstel maakte de situatie in het kleine kerkje almaar moeilijker. In 1627 schreef men:
… alzo deze tegenwoordige kerke veel te eng ende naauw is,
onbequaam tot het gehoor, vol drangs ende geruchts, ende
doende veele menschen, inzonderheyt onze vrouwen ende kinderen door bangicheyt ende benauwtheyt van de rnenichvuldige
aamtochten, dikwijls ende menichmaals tot deernisse van veelen, d’een achter d’ander beswijken, ende bijna verstikken …
Aanloop tot de bouw
Met verkoop van grond op het schanseiland en erfpacht van buitendijkse gronden was al 19.000 gulden bijeengebracht. De octrooien
op de verkoop van bier en wijn beliepen reeds zo’n 18.000 gulden.
Maar het was nog niet genoeg.
De stuurlieden en vissers vroegen toen bij de Staten van Holland
octrooi aan voor heffing van één stuiver op iedere ton vis en zes
stuivers voor iedere honderd lengen. Dat werd toegestaan mar wel
uitsluitend tot aan de voltooiing van de kerk. Het leverde uiteindelijk
15.000 gulden op.
Toen de plannen voor de kerkbouw vaste vorm begonnen aan te
nemen was Otto van Sevender, de toenmalige ambachtsheer, inmiddels overleden. Zijn weduwe Vrouwe Bertha van Brienen, Vrouwe van Keenenburg was nu ook Ambachtsvrouwe van Maasland
en Maassluis. Zij was nu degene die de toestemming kon verlenen
voor de bouw van de nieuwe kerk. Op 8 maart 1629 ging Fenaco-

6

lius met kerkmeester Gerrit Cornelisz. Boutesteyn naar het kasteel
de Keenenburg bij Schipluiden.

Kasteel ‘Keenenburg’ te Schipluiden. (Tek. R. Roghman 1646)
In het gesprek net de Ambachtsvrouwe wees Fenacolius op de onhoudbare situatie in het kleine kerkje, waardoor een nieuwe grotere
kerk dringend nodig was. Hij vertelde ook dat de nieuwe kerk even
groot zou worden en bovendien hetzelfde model zou hebben als de
nieuwe Noorderkerk te Amsterdam, die toen al een jaar of vijf in gebruik was. Gelukkig had Vrouwe Bertha van Brienen niet al te veel
bezwaren en kon zij zich verenigen met de tekeningen die Fenacolius in 1622 had gehaald bij Pieter de Keijser in Amsterdam. Maar
zei ze ‘alsoo sij een vrouwe was, ende de Heer van Benthuysen tot
haer voocht hadde’, dat ze het toch wel aan te bevelen vond om ook
aan hem de plannen voor te leggen. Dat gebeurde dan ook.
De Heer van Benthuysen werd volledig ingelicht en kreeg ook de
tekeningen te zien. Hij vond het ‘een loffelijc voornemen’. Maar ja,
de plannen waren nieuw voor hem en hij wilde ze eerst nog eens
bestuderen.
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Daar kon Fenacolius moeilijk bezwaar tegen maken. Hij vroeg wel
niet te lang te wachten, want men was in Maassluis al begonnen
met onderhandelingen over de aankoop van stenen en ‘binnen
veertien dagen noesten ze den steenman bescheyt zeggen’. Het
liep mee, de Heer van Benthuysen had de zaak gauw bekeken en
al spoedig kwam het bericht dat ook hij geen bezwaren had.
Zo was nu de weg vrij voor de realisatie van de plannen. Nu het
eenmaal zo ver was gingen ze ook met voortvarendheid te werk.
Er reisde weer een delegatie naar Amsterdam, bestaande uit de
heren Arien Dirksz. den Elger en zijn zoon Dirk Ariensz. en wel om
een ‘pertinente afteikeninge’ van de Noorderkerk. De tekening van
1622 bestond blijkbaar uit een schets van het kerkgebouw.
Op 15 april 1629 gingen kerkmeester Gerrit Cornelisz. Boutesteyn
en ouderling Cornelis Claesz. naar de Lek om 300.000 mopstenen
te kopen en ook de aankoop van kalk werd geregeld. Eind april was
alles in Maassluis aangekomen.
Start van de bouw
In mei 1629 werd door de Kerkenraad besloten om met de bouw te
beginnen en de eerste steen te leggen op 9 juni 1629. Het is een
steen geweest zonder opschrift of vermelding van namen. Het was
de bedoeling om een aanbesteding te houden voor het vermetselen per 1000 steen. Kennelijk is dat niet gelukt want uiteindelijk is
het metselen van de fundering in eigen beheer uitgevoerd.
Dat er maar zo’n beetje voor de voet werd opgebouwd blijkt uit
het volgende feit. Op 23 juni 1629, dus precies twee weken na het
leggen van de eerste steen, werd een bedrag van 25 gulden en 10
stuivers betaald voor arbeidsloon aan vijf personen die vijf dagen
hadden gewerkt ‘aen het afbreecken en wederopmaecken van het
fondament van de kerck’ en drie gulden voor het ‘hercruyen van
eenige steen’. Je zou zo op de gedachte kunnen komen dat ze
gewoon op een verkeerde plaats waren begonnen en dat moesten herstellen. De schuld van de metselaars was het blijkbaar niet,
want deze ontvingen een vergoeding voor ‘versuymde tijt’.
Er waren ook problemen met het kerkhof dat in 1624 was aan-
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gelegd nadat de kerk weer de beschikking gekregen had over de
grond van de schans. Dat kerkhof lag op de plaats waar nu het
parkeerterrein achter de kerk is. Het bleek dat een klein deel van
de rouwgrond samenviel met een gedeelte van het kerkhof. Dat
deel moest worden ontruimd. ‘Jonasz. de graeffmaecker’ kreeg opdracht, voor ‘het verleggen van seventhyen dooden yder tot sestien
stuivers’. Zodoende werd hen voor zijn werkzaamheden, de herbegrafenis van deze zeventien stoffelijke overschotten op een andere
plaats, de somma van dertien gulden en twaalf stuivers uitbetaald.
Gestadig ging de bouw voort, altijd nog in eigen beheer. Materialen
werden gekocht en betaald. week aan week werden de arbeidslonen uitbetaald.
Bij het begin van de bouw was er sprake van geweest om een opzichter aan te stellen. Dat was bij de aanvang niet doorgegaan. De
kerkmeesters voelden zich blijkbaar capabel genoeg om dat opzicht
de eerste tijd zelf uit te voeren. Al gauw kwamen ze echter op die
gedachte terug. Het resultaat van de besprekingen hierover was,
dat men toch de noodzaak van een opzichter inzag. Er bleek een
vakbekwame werkmeester te wonen in Honselersdijk en ze besloten deze te vragen.
Zo zien we dan op 26 januari 1630 de kerkmeesters Gerrit Cornelisz. Boutesteyn en Ary Jansz. Schoonhoven, tezamen met de
kort daarvoor afgetreden kerkmeester Ghijsbrecht Emmelricxs naar
‘Hontsholredijck’ gaan ‘bij den werckmeester Dirck Jansz. om aen
hem te onderstaen off hij ons zoude willen dienen int opbouwen van
onse kercke’. Deze had er wel oren naar en de nodige afspraken
werden gemaakt. Hij wilde toch graag eerst de Noorderkerk in Amsterdam nauwkeurig bekijken. Ghijsbrecht Emmelricx ging samen
met Dirck Jansz. en diens zoon begin februari naar Amsterdam ‘om
steijgerstengen ende ander hout voor de kerck te ‘koopen’, Het bezoek aan de Noorderkerk kon daarmee goed gecombineerd worden. Er werden 108 ‘steijgerstengen’ aangekocht voor 33 stuivers
het stuk. Voor die tijd was er van aankoop van steigermateriaal geen
melding gemaakt. Er zou uit kunnen worden afgeleid, dat nu de muren tot manshoogte waren opgetrokken.
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Toen volgde er een langdurige onderbreking. Het zag er hier en in
andere plaatsen maar weinig rooskleurig uit. De visserij van Maassluis, toch de hoofdbron van bestaan, werd namelijk ernstig door
de beruchte Duinkerker kapers bedreigd. Ze waren een plaag op
zee. Reeds in een octrooi van de Staten van Holland uit 1628 wordt
gesproken van de ‘sware en bedroeffde tijden van het in de gront
hacken der scheepen en het overboord werpen der vissers’.
De historicus J.P. Arend schrijft in zijn ‘Algemene geschiedenis des
Vaderlands’ dat Maassluis in de jaren 1631 tot 1637 het verlies van
niet minder dan tweehonderd vissersvaartuigen te betreuren had.
De waarde van zo’n vissersvaartuig werd geschat op vijfduizend
gulden, zodat de schade die werd geleden enorm was. Van het
jaar 1636 staat nog vermeld dat er toen slechts tien schepen ter
schelvisvangst uitvoeren tegen vijftig in normale jaren. Van die tien
uitgevaren schepen vielen er nog twee in handen van de Duinkerker kapers. Uitgesproken slechte jaren dus.
Geen visserij, geen inkomsten, geen ontvangsten uit de belasting
van de aangevoerde zeevis. Armoede alom, dus ook geen geld
voor de afbouw van de kerk. Eind 1632 werd, noodgedwongen, het
werk stilgelegd. In de vijf daaropvolgende jaren is er geen enkele
post in de jaarrekeningen die op enige bouwactiviteit wijst.
Gelukkig kwam er langzamerhand weer enige verbetering in de
toestand en kwam de zeevisserij weer op gang. In 1637 kon er
weer worden gedacht aan hervatting van de bouwwerkzaamheden.
Er vonden weer betalingen plaats in verband met de bouw. Uit de
aanwezige gegevens kunnen we ons een gedachte vormen hoe de
situatie op de bouwplaats toen was. De muren waren zo ongeveer
tot halve hoogte opgetrokken. Het oude bestek van de bouw was er
natuurlijk nog en daarop zou verder worden gewerkt. In deze fase
werd het tijd om het plan nog eens nauwkeurig na te gaan. Daarbij
kwamen de kerkmeesters tot de conclusie, dat de constructie van
de kap van de kerk met de toren (niet die er nu staat, die kwam pas
in 1649) vermoedelijk niet stevig genoeg zou zijn om het gewicht
van die toren te dragen. Dirck Aryensz. Brantwijck uit Delft kreeg
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opdracht ‘een lichter suffisant bestek van de kap van de nieuwe
kerck te maecken’. Het kostte de kerk 107 gulden en 10 stuivers.
Men vond dat bestek een goede basis om mee verder te werken.
Verschillende reizen werden er gemaakt om met aannemers de
zaak te bespreken. Als resultaat daarvan werd besloten het werk
op te dragen aan Maarten Gillisz. van der Pijpen uit Dordrecht voor
een bedrag van 30.500 gulden en 100 gulden speldengeld voor zijn
vrouw.
Per expresse koerier werd op 25 november 1637 aan Van der Pijpen bericht dat het werk aan hem was gegund. Enkele dagen later
kwam hij naar Maassluis om het contract ‘nopende het opmaecke
van kerck en tooren’ te ondertekenen. Zo kwam na een onderbreking van vijf jaar, de bouw aan de kerk weer op gang.
Wie was die Maarten Gillisz. van der Pijpen die de belangrijke opdracht kreeg de nieuwe kerk af te bouwen? Hij was ‘werckmeester
en borger der Stadt Dordrecht’ en ‘architect van de Grafelijkheid en
houtkoper te Dordrecht’.
Uit het archief van Dordrecht blijkt dat hij in 1603 te Dordrecht werd
gedoopt, zodat hij nog maar 34 jaar was toen hij de opdracht uit
Maassluis aanvaardde. Zijn vader was metselaar en hijzelf was in
Dordrecht; een man van aanzien.
Uit zijn latere leven weten we dat hij van 1643 tot 1649 de functie
vervulde van stadsfabriek, overeenkomende met nu een directeur
van gemeentewerken.
De aanleg van het Maartensgat en de bouw van de Catharijnepoort
te Dordrecht zijn van zijn hand. In latere notariële akten wordt hij
genoemd als huistimmerman, aannemer en meester werkbaas van
sluizen.
Met deze man gingen de kerkmeesters in zee voor het verder afbouwen van de nieuwe kerk. Het met hem gesloten contract is zeer
uitvoerig. In dat contract lezen we precies in hoeverre de bouw in
1637 gevorderd was.
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Maarten Gillesz. van der Pijpen,
de bouwmeester van de Grote Kerk.
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Einde van de bouw
Wat zullen de Maassluizers aan het einde van 1637 blij zijn geweest
toen ze constateerden dat er weer schot in de bouw gekomen was.
Na een klein jaar stond de kap op het bouwwerk. Als tegenwoordig
het hoogste punt van een gebouw wordt bereikt gaat de vlag in top
en blijft een traktatie aan die werknemers niet uit. Vroeger wisten ze
daar ook wel raad mee.
Er waren veel gelegenheden die aanleiding gaven om iets te vieren.
De kerkmeesters hadden het er maar druk mee en alles werd zeer
nauwgezet genoteerd. Kijk maar eens naar het volgende lijstje. Al
die dagen werd er getrakteerd op een half vat bier, dat 4 gulden en
8 stuivers kostte.
11 juli 1638

‘van ’t eerste hout op te rechten’.

1 augustus 1638 	‘doen bij het cruyswerk van den toren opgerecht was’.
30 augustus 1638 	‘doen het houtwerck van den toren werden gerecht’.
31 october 1638

‘voor de leydecker van de eerste ley te leggen’.

24 december 1638 	‘voor de leydeckers doen sij de halve kerck afgedeckt hadde.
22 mei 1639 	‘voor het cruys op den toren met den haen
daerop te setten’.
Op 22 juni 1639 werd aan Maarten Gillisz. van der Pijpen weer een termijn van de aannemingssom betaald van 8.367 gulden en 5 stuivers.
Op de 7e juli werd het restant van 1.640 gulden en 10 stuivers voldaan.
Daarin waren begrepen de 100 gulden speldengeld voor zijn vrouw.
Het karwei van Van der Pijpen was hiermee ten einde en op die
7e juli 1639 werd hem in de herberg ‘De Schenckkan’ van Claes
Aryensz. een afscheidsmaal aangeboden.
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Hieraan zaten behalve Van der Pijpen, ook de kerkenraad, de predikant en de kerkmeesters aan en voorts ook de leidekkers en de
metselaars. De kosten van dat maal, waaraan zo’n twintig mensen
aanzaten, bedroegen 33 gulden.
Voor Van der Pijpen was er bovendien een stoffelijk blijk van waardering. Daartoe was de keus gevallen op een tweetal zilveren
schalen, waarin graveringen
waren aangebracht. Op één
der schalen, nu weer in het
bezit van de kerk, staat de
kerk nog afgebeeld met de
toren op het dak van de kerk.
Daar omheen in een cirkel de
tekst: ‘Heere, ick hebbe lief de
Woninge uwes Huyses ende
de plaetse des Tabernakels
uwer Eere. Psalm 26 vers 8’.
Daaronder de initialen van de
bouwmeester M.G.V.D.P. en
het jaartal 1639.
Inscriptie, zilveren schaal.
9 oktober 1639 – ingebruikneming
Eindelijk was het dan zover. Ruim tien jaar na de eerste steenlegging op 9 juni 1629, met een gedwongen stilstand in de bouw van
vijf jaar, stond daar medio 1639 de kerk in al zijn glorie.
De datum van gebruikneming werd vastgesteld op 9 oktober 1639.
De kerk bevatte zo’n duizend zitplaatsen en men verwachtte een
grote toeloop van mensen. Daarom lieten de kerkmeesters op de
voorafgaande zaterdag een aantal extra banken uit de Oude Kerk
aan de Hoogstraat overbrengen naar de Nieuwe Kerk. Vreugde
in de harten van de Maassluizers en natuurlijk ook bij Fenacolius.
Maar voor hem werd die vreugde wel overschaduwd door een diepe smart door een droevige gebeurtenis in de nacht van 8 op 9 oktober. De ook nu nog in de kerk aanwezige grafzerk van Fenacolius
is daarvan een stille getuige: ‘Margarita, sijn huysvrouw, sterf den
9 octobris 1639, out 58 jaaren’.

14

Grafsteen van de Familie Fenacolius
in de Grote Kerk.
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Nieuwe toren
Na ingebruikname van de kerk in 1639 begonnen er klachten te
komen. Eerst nog bij geruchte, later duidelijk uitgesproken. Er was
iets aan de hand met de toren. De oorspronkelijke toren stond toen
op het kruis van het dak en steunde op de vier dikke pilaren die in
de kerk staan.
In 1647, dus nog maar een achttal jaren na de ingebruikneming
werden de klachten ernstiger. Het resultaat van vele besprekingen
was dat de bestaande toren niet gehandhaafd zou kunnen blijven.
Er moest een andere toren komen. De gedachten gingen uit naar
de westelijke kruisarm van de kerk, waar later het orgel is gekomen.
In de ‘Ordinantie om een nieuwen toren te bouwen’ uit 1648 lezen
we over de klachten, de plannen en de noodzakelijke toestemming
van de ambachtsheer. Verder levert zo’n archiefstuk toch wel heel
wat wetenswaardigheden op. Het verhaal dat torens gebouwd zouden zijn op een fundering van koeienhuiden hoort in het rijk der
fabelen thuis. Wel schijnt het mogelijk, dat hier sprake kan zijn van
scheepshuiden.
Duizend masten van zeven palmen werden aangekocht. Een palm
is de oud-hollandse lengtemaat van wat nu de decimeter is. Het waren dus paaltjes van 70 cm. lang, die op elkaar gezet de grond ingeslagen werden. Althans, zo wordt de Oud-Hollandse tekst vertaald.
Het komt ons zeer weinig acceptabel voor. Een nader onderzoek
houdt u van ons tegoed.
De hoogte die de nieuwe toren moest krijgen was zestig meter. Motivering in de ordonnantie: ‘is mede goet gevonden den selven toren
so hoge boven de kercke op te trecken, datse door de gantsche
plaetse mach gesien en gehoort werden’. Dat was met het torentje
op de Kleine Kerk, dat veel lager was en waarin een veel kleinere
klok hing, niet het geval.
Maassluis breidde zich flink uit. In de ordonnantie wordt gesproken over ‘de wijde uitbreydinge en vergrotinge onser plaetse’. Aangezien in die tijd de kerkklok de enige openbare tijds- aanduiding
was, moest er wel voor gezorgd worden dat ook de mensen die
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wat verder weg woonden of op het land werkten, de ‘klok van twaalf’
konden horen. Met een toren die veel hoger was dan de oude en
met een veel grotere luidklok zouden ook die mensen geholpen zijn.
Die hoge toren zou dan tegelijkertijd nog een andere functie krijgen.
Zelfs vanaf de Noordzee zou die zestig meter hoge toren dienen als
baken voor de thuisvarende hoekers en buizen.
De tekening voor de nieuwe toren werd gemaakt door Meester Arent
’s Gravesande. De aanbesteding vond op 28 april 1648 plaats. Met
23.000 gulden bleek Jan Claesz. Pety, metselaar te Leiden, de laagste inschrijver te zijn. De eerste steen werd gelegd op 15 januari
1649 en kreeg een plaats boven de ingang van de toren. De bouw
moest per 1 januari 1650 gereed zijn, maar er kwamen naderhand
nogal enige gebreken tevoorschijn blijkens een ‘memorie van wanleveringe’ van Meester Arent ’s Gravesande. De grote toren op het
kruis van het dak werd vervangen door een kleinere, waarop een
windwijzer met een koperen haringbuis was geplaatst.
Algemeen
De kerk is gebouwd op de plaats van een fort waar o.a. Marnix van
Sint Aldegonde zich verschanste. Daarom wordt er nog heden ten
dage over ‘De Schans’ of ‘het Schanseiland’ gesproken.
Op de gevelsteen boven de hoofdingang staat dit vermeld door de
tekst:
Een oorlochschans ick was,
den chrychslien toegewesen
Nu Christie Kerck ik ben
een bedehuys verpresen
Op het uit 1660 daterende koorhek staan miniatuurmodellen van
vissersschepen nl. van een hoeker en een haringbuis, die reeds
in 1649 zijn vervaardigd. Het waren de voorlopers van de latere
haringloggers.
Op de Regentenbank, rechts van het orgel, staan ook voorlopers
van deze vissersschepen en op de stuurliedenbank, links van de
hoofdingang, staat een afbeelding van een bark.
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Het Garrels-orgel.
Kopergravure uit 1732 van F. van Bleijswijck.
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De preekstoel/kansel, voor een deel naar eigen ontwerp van ds.
Fenacolius, heeft aan de kanseldeur een koperen deurknop voorstellende Jona komende uit een grote vis.
De lezenaar, waarop de kansel-bijbel, wordt gedragen door een
hand op een koperen arm daterend uit 1668.
De koperen kaarsenkronen in de kerk zijn van 1710 en werden na
eerst geschikt te zijn geschikt voor olieverlichting, later omgebouwd
voor gas.
Nu zijn ze echter weer in de oorspronkelijke staat.
Het visserijbord, in 1649 geschonken door het College van de Visserij, werd geschilderd door Abraham van Beyeren met een lofdicht
op de visserij van Bartholomeus Brasser.
Het eeuwfeestbord van 1739 met een gedicht van Hendrik Schim,
een geschenk van Jacob Schim en zijn vrouw, is gesierd met een
grote vogel, een Phoenix of Feniks.
Aan de andere kant van de kerk het ‘Kleermakersbord’ uit 1650, een
geschenk van 16 Maassluise kleermakers met als bijzonderheid dat
bij iedere lagere regel de letters kleiner geschilderd zijn. Daardoor
is het bord van boven naar beneden goed te lezen.
Boven alle toegangsdeuren, behalve bij de torendeur, dat was geen
officiële in- of uitgang, bevinden zich engelkopjes, de ‘Beschermengeltjes’.
Het orgel, gebouwd door Rudolf Garrels, is geschonken door de
rijke Maassluise reder Govert van Wijn. Op zijn 90e verjaardag, 4
december 1732 werd het orgel, in een kerkdienst geleid door ds.
Aegidius Francken, overgedragen aan de kerk. In 1734 werden
klankborden aan de beide zijden van het koorhek aangebracht ter
verbetering van de akoestiek.
Bij het bombardement door de geallieerden op Maassluis van 18
maart 1943 werd de kerk getroffen door het oorlogsgeweld. Na een
restauratie is deze op 10 juli 1947 weer in gebruik genomen.
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Na het bombardement op 18 maart 1943,
de restauratie duurde van 1943-1947.
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Een blijvende herinnering aan deze periode is terug te vinden in de
gebrandschilderde ramen ter weerszijden van het orgel.
Links zit het zogenaamde ‘oorlogsraam’ en rechts het ‘vredesraam’.
De zo genoemde ‘dooptuin’, omgeven met het doophek, is de zitplaats voor de ouderlingen, diakenen, kerkvoogden en de koster.
Vóór de kansel is aan het doophek de doopvont aangebracht. In
1837 werd hier Dr. Abraham Kuijper door zijn vader gedoopt.
In de consistoriekamer, achter de kansel, zijn aan de wanden 4 panelen bevestigd met daarop de namen van alle predikanten, die
Maassluis gediend hebben en nog dienen. Voorts zijn er de portretten te vinden van ds. Johannes Fenacolius 1616 (rechts), ds. Cornelis Adriaensz. 1600 (links) en aan de lange wand dat van architect
Maerten Gilleszn. van der Pijpen.
De kerk bezit een prachtig zilveren avondmaalstel met bekers daterend uit de jaren 1612 en 1639.
Het koor van de kerk, dat bij de Protestantse eredienst als zodanig
nooit in gebruik geweest is, diende tot maart 1943 voor de viering
van het Heilig Avondmaal.
Tegenwoordig vindt die viering voorin vóór het kerkenraadhek plaats.
Henk Steenkist
Rien Luijten

Pro memorie
Bij de samenstelling van dit artikel is veelvuldig gebruik gemaakt
van het boek ‘De Grote Kerk - Maassluis - 1639-1989’.
Van de schrijvers, de heren T. Mastenbroek en J. J. Bosman is daarvoor goedkeuring verkregen.
Lezing c.q. aanschaf van dit standaardwerk warm aanbevolen. De
prijs van het boek bedraagt f 49,50 en het is verkrijgbaar bij onze
propagandist de heer L. Stigter Sr.
J.H.S.
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NATTE HIS
Dat was op de middelbare school de uitdrukking voor de lessen
natuurkundige historie, waarvan we al of niet genoten hebben. Ik
hoop echter dat u kunt genieten van de ‘natte historie’ hieronder.
Omdat uw redactie streeft naar een zo optimaal mogelijke uitvoering van uw Historische Schetsen is er in dit boekje gebruik gemaakt van een laserprinter. Daarvoor moesten echter nogal wat
moeilijkheden worden overwonnen, want de ene computer sluit
meestal niet aan bij een andere. Ja, soms heb je er zelfs een derde
computer bij nodig om als vertaler voor de eerste twee op te treden,
zodat zij met elkaar kunnen communiceren.
Dat was het ook het geval met een aantal reeds ingetoetste artikelen voor dit boekje. Onze penningmeester had naar mijn vermoeden een computer die de mogelijkheden had om als vertaler op
te treden. Ik belde hem op maandag 9 juli 1990 even op om een
afspraak te maken teneinde dit uit te testen. Helaas had hij het die
week nogal druk, zodat hij pas op vrijdagavond, 13 juli om 8 uur
daarvoor gelegenheid had. Ik dacht al gelijk, niet zo erg gunstig op
die datum, maar ja, ik ben niet zo erg bijgelovig, dus vooruit maar.
Op die mooie vrijdagavond, het was een warme dag geweest, ging
ik op mijn fiets naar het Westeinde. Ik werd ontvangen met een
kopje koffie en na de koffie gingen we samen naar de computer.
Van alles en nog wat geprobeerd, maar het overzetten lukte onder
geen beding op de juiste wijze. De eerste pech dus. Even voor 9
uur zat ik weer op m’n fiets. Ik vond het nogal fris, want ik was in
m’n overhemd op weg gegaan vanwege het mooie weer. De zon
scheen nog lekker, maar niet meer langs de Westlandseweg. Beneden aan de Weverskade zag ik nog zonneschijn en ik dacht, ‘dan
maar naar beneden’.
Echter in één betekenis.
Rij ik op het kaatje lekker met het zonnetje in m’n rug, net op het
punt net dat smalle stuk met die hoge heg, komen er tegenliggers
aan. Voorop een vader, met direct daarna twee meisjes naast el-
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kaar, en daarachter nog een manspersoon.
Op zo’n ruim 30 meter nog van mij af hoor ik vader roepen: Tegenligger!
Ik reed al wat langzamer om ze de tijd te geven achter elkaar te
gaan rijden, maar wat gebeurt er?
Helemaal niets!
De dames waren vermoedelijk zo met elkaar in gesprek gewikkeld
en keken ook nergens naar (sterk tegenlicht van de zon) dat een
frontale botsing in feite onvermijdelijk leek. En dat was ook zo. Ik,
rijdende aan de waterkant reed nog een klein stukje in het schuin
aflopende talud en het meisje botste net haar stuur tegen het mijne.
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Op het schuine talud kon ik me niet meer in evenwicht houden. En
daar ging uw bestuurslid met fiets en al, met een prachtige plons
het stinkende water aan de Weverskade in. Achteraf had ik zelf die
salto wel eens willen zien.
Wel weet ik dat ik me op dat moment niet zo erg prettig voelde.
Staande in het water heb ik eerst m’n fiets boven water getrokken.
Daarna de plastic tas met boeken en floppy’s *) uit m’n fietstas afgegeven aan de vader, die me overal mee geholpen heeft. Vervolgens
gezamenlijk m’n fiets op de kant gezet, waarna ik volgde. Drijfnat
van m’n kruin tot aan m’n tenen. Gelukkig, dat er geen kroos lag
anders had ik ook nog een ‘krooskoppie’ gehad.

Ik was blij dat ik in m’n fietstas nog een trui in een plastic tasje had
zitten, die slechts gedeeltelijk nat geworden was. Ik dat plakkende
overhemd uitgetrokken en de halfnatte trui aan. Fietstassen even
het water uitlaten lopen en alle natte rommel er weer in. De man
vroeg nog of hij me thuis moest brengen. Maar dat hoefde voor mij
niet. Ik wilde wel graag naam en adres weten in verband net eventuele schade. Gelukkig was het gezin W.A. verzekerd. Ik dus op het
natte zadel op de met waterplanten versierde fiets, met m’n soppende schoenen vol water vlug naar huis. Wat voel je je dan vies.
Thuisgekomen gauw de warme douche in, maar die lucht van die
weverskadesloot heb ik toch nog een paar dagen bij me gehad.
*) floppy = schijfje waarop gegevens zijn opgeslagen.
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Na de douche een kopje koffie voor de schrik, natte kleding in de
wasmachine en toen maar aan de slag. De briefjes van tien, pontkaarten, museumjaarkaart en m’n portemonnee aan de waslijn te
drogen gehangen. M’n giropas en biebkaart waren geplastificeerd
en dus droog gebleven. Schoenen opgevuld met kranten, binnenzolen, boeken, floppy’s en sleuteletui te drogen gezet. Fietsgereedschap en bandenplakspul afgedroogd en weer ingepakt, voor zover
het niet moest drogen.
Zaterdag daarna heb ik de gedroogde boeken onder een zwaar gewicht geplaatst. M’n fiets nog even ondersteboven gezet voor controle en ... daar stroomde het water uit het stuur.
M’n fietsenhandelaar even gebeld of dit kwaad kon en deze zei dat
als de fiets kopje onder was geweest, ook de lagers niet droog waren gebleven en dus uit elkaar moesten worden gehaald, gedroogd
en opnieuw dienden te worden ingevet. De daaraan verbonden kosten waren nogal stevig, zodat ik blij was naar naam en adres gevraagd te hebben. Fiets weggebracht naar de fietsenmaker. Brief
geschreven, dat ik de familie aansprakelijk stelde voor de nog eventueel verder uit de schade voortvloeiende kosten.
Al met al ben ik toch nog bijna twee dagen bezig geweest met de
gevolgen van die duik. ’s Maandags de floppy’s, nu helemaal droog,
in de computer. Nee hoor, helemaal niks meer van te brouwen. Heel
gelukkig heb ik meestal alles dubbel op verschillende floppy’s staan.
Zodoende kon het nog grotendeels gereconstrueerd worden. Twee
verhalen heb ik echter volledig moeten over typen. Al met al toch
weer ruim 4 uur werk.
Zo zie je maar wat één momentje van onoplettendheid kan veroorzaken. En ook dat de bezigheden als bestuurslid van een Historische Vereniging niet van gevaren zijn ontbloot.
Maassluis, juli 1990

Rien Luijten
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LOODSWEZEN
DE LOODSDIENST OP DE MAAS OMSTREEKS 1840
Volgens een Koninklijk Besluit van 5 juli 1835 werd een Algemeen
Reglement op de Loodsdienst in het Koninkrijk der Nederlanden
uitgevaardigd. Hierbij werden de zee- en binnenloodsdiensten in
de buitenhavens onder het gezag van een inspecteur-generaal
gebracht. De dagelijkse leiding van de loodsdiensten kwam in
handen van onderinspecteurs, commissarissen en ondercommissarissen.
In hetzelfde jaar werd voor het Loodswezen van de Goedereede en de Maas, in overeenstemming met het Algemene Reglement, bij Bijzonder Reglement, Maassluis als standplaats voor
de loodsen aangewezen, naast de standplaatsen Hellevoetsluis
en Den Briel. Het werkgebied betrof de vaarwegen van deze
plaatsen naar zee en omgekeerd. De leiding stond onder een
commissaris in de hoofdplaats Hellevoetsluis, een commissaris
in Den Briel en een ondercommissaris in Maassluis.
De eisen voor toelating van de loodsen werden vastgesteld op
een leeftijd van 25 tot 45 jaar, kennis van lezen, schrijven en rekenen, het met goed gevolg afleggen van een examen en twee
jaar vaartijd als kwekeling op de wateren waar men loods wilde
worden. Voor de zeeloodsen was een vaartijd buitengaats van
een vol jaar op een raschip vereist, voor de binnenloodsen was
de eis een half jaar. Bij een te groot aanbod van kwekelingen
besliste het beste examen over de aanstelling.
Behalve de gewone loodsen werden er ook buitengewone loodsen aangesteld, die bestemd waren om dienst te doen bij grote
drukte of ziekte. In geval van overlijden of ontslag van een gewone loods deden zij dienst tot een plaatsvervanger was benoemd.
De uitmonstering van de gewone loodsen was een zilveren en
die van de buitengewone loodsen een koperen loodsmansteken, waarop bij de zeeloodsen twee gekruiste ankers en bij de
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binnenloodsen één anker
waren gegraveerd, die met
een loodlijn omstrengeld waren. Verder was op het loodsmansteken de kwaliteit van
de loods vermeld, de standplaats en zijn nummer Het
loodsmansteken moest voor
een ieder zichtbaar gedragen
worden. Geen loods nam het
risico zonder aanstelling en
een uittreksel van de reglementen op reis te gaan.
Bij indiensttreding moest er
een eed worden afgelegd. De
eed werd afgelegd in handen
van de inspecteur-generaal
of bij diens afwezigheid in
handen van de onderinspecteur. De tekst van de eed was
vastgelegd in het Algemeen
Reglement. De eed luidde
als volgt:
‘Ik zweer, dat ik mij in mijne dienst als loods bij het
Loodswezen van de Goedereede en de Maas stiptelijk zal gedragen naar de
verordening in het algemeen op de loodsdienst
geëmaneerd en naar de
bijzondere reglementen
gearresteerd of nader te
arresteren voor de loods-
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Loods gereed zich aan boord te begeven.
Naar een ‘photographie’ van A.L. Preuninger te Vlissingen.
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dienst ter standplaats, tot de welke ik behoor en dat ik mij
voorts in deze mijn betrekking zal gedragen, zoo als een
goed, braaf, eerlijk en trouw loods ten dienste van het Rijk, de
Zeevaart en de Koophandel schuldig is te doen, zoo waarlijk
helpe mij God almagtig.’

Van het op beurt varen waren de zeeloodsen ontheven. Het stond
hen vrij in plaats daarvan het lot te laten beslissen. Dit dobbelen
om een loodsreis was een oude gewoonte, die hier waarschijnlijk
voor het laatst door de overheid werd aanvaard.
De loods was verplicht om tijdens de vaart van het lood gebruik
te maken. Hij hoefde dit niet altijd zelf te doen, hij kon het ook
aan de bemanning overlaten. Een verzuim om te loden kon bij
schade de loods een gerechtelijke vervolging opleveren, bijvoorbeeld; verlies van loodsgeld en 1 of 2 weken schorsing.
Het sein voor het verkrijgen van een loods was voor de binnenkomende schepen, dat de natievlag van top moest waaien. Had
het eigen land een bepaalde loodsvlag voor het aanvragen van
een loods, dan was het toegestaan deze te gebruiken. Schepen
die reeds van een loods waren voorzien voerden aan de lijzijde
een vlag aan de nok van één van de ra’s. (Thans worden hiervoor internationale seinvlaggen gebruikt.)
De loodsboten voerden als kenmerk de naam van de standplaats met een nummer in het bovenste deel van het grootzeil.
De letters werden met zwarte verf aan beide zijden aangebracht
met een hoogte van tenminste vier decimeter. Bovendien werd
een blauwe vlag van top gevaren met het nummer in wit daarop.
Voor de nachtelijke uren was er een beperking waarop geloodst
mocht worden. Van één uur na zonsondergang tot één uur voor
zonsopgang zonder helder maanlicht was het de loodsen verboden in de zeegaten of op de rivieren met schepen onder zeil te
zijn.
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Rijksloods op de brug van een schip, 1916.
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Overtreding werd gestraft met inhouding van loodsgeld en vijf
dagen schorsing. De bedoeling van het verbod was, dat uitsluitend in de nachtelijke uren loodsdiensten werden gedaan als er
voldoende uitzicht was op de tonnen, bakens en landmerken.
Zo omstreeks 1840 werd de loodsdienst voor de Goedereede
en de Maas verricht met zes loodsboten, twee bijboten, die als
reserve dienst deden en vier ijssloepen. Bovendien was er op
iedere standplaats, ook in Maassluis een speciale boot voor het
afhalen van de binnenkomende zeeloodsen. Twee van de zes
loodsboten deden dienst in Het Kanaal, waar bij het eiland Wight
een kruispost was. Hier werden de loodsen afgezet op schepen
met de bestemming Maasmond of Goereese Gat. Om de twee
weken losten deze boten elkaar af, waarbij de van hier vertrekkende boot de loodsen, die een schip van Het Kanaal tot de
standplaats hadden beloodst, weer nee nam.
De voor de zeegaten kruisende loodsboten hadden hun werkgebied op 4 tot 8 zeemijlen buiten de uitertonnen. Zij kwamen
slechts naar binnen wanneer er geen loodsen meer aan boord
waren. Zij mochten dan echter geen gebruik maken van de haven, zodat de bijboten of afhaalboten de loodsen aan boord
moesten brengen. De loodsboten van de zeegaten hadden een
bemanning van één schipper, negen loodsen en een kwekeling.
In totaal kende de loodsdienst van de Goedereede en de Maas
zes schippers, vier en vijftig gewone zeeloodsen, acht kwekelingen en dertig buitengewone loodsen. De loodsboten die binnendienst deden, voeren met de uitgaande schepen naar zee
om de loodsen af te halen en kwamen daarbij niet verder dan
één of twee zeemijlen voorbij de uiterton. In feite verlieten zij
hun station alleen maar omdat de schepen van het getij gebruik
maakten. Zij waren op tijd terug om bij het volgende ebtij weer
present te zijn.
Binnenkomende schepen werden op de rede van één van de
drie standplaatsen ten anker gebracht of, als de schipper dat
verlangde, en wind en weder waren gunstig, in de haven afgemeerd.
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De loodsboten zijn dan ook vanaf 1835 tot op heden een vertrouwd beeld in de haven van Maassluis. Vanaf het begin dat
Maassluis als standplaats werd aangewezen zijn hier loodsen
woonachtig geweest, en dat is ook thans nog het geval.
J. Zon

Tafel der watergetijden, ca. 1750.
Voor de samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens vermeld in het boek: ‘Van Leitsagher tot Loods’
Uitgave: Stichting Historische Publicaties ‘Roterodanum’ te Rotterdam
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EEN GOEDE BUUR
SEKS, VARKENS EN DE BALK
Seks
Enige jaren terug maakte ik met een ploegje vakgenoten een
reis je naar Parijs. Omdat ik nogal eens de naam Folies Bergères
had gehoord, wilde ik ook wel eens weten wat daar te koop was.
Na het entree te hebben betaald stapte ik naar binnen, maar
moest met een staanplaats achteraan in de zaal genoegen nemen. Een groep minimaal geklede dames, voerden een show op
en binnen een kwartier had ik er genoeg van gezien en ging de
zaal uit.
In de hal kon je souvenirs kopen en ik besloot een kleinigheidje
voor mijn vrouw mee te nemen. Het was een rozig vleeskleurig
damespoppetje in Eva’s kostuum. Nu moeder Marie vond er naar
niets aan omdat het niets aan had en zo belandde het poppetje
ergens boven in een kast.
Wij woonden toen in de Mesdaglaan boven onze winkel en onze
naaste buurman was de bakker van de Brood- en Banketzaak
van Boer & v.d. Houwen. Een paar jaar later, het liep tegen Sint
Nicolaas en buurman had een mooie etalage gemaakt waarin,
op een plateau een verzameling marsepeinen figuurtjes door
hem zelf vervaardigd, was uitgestald.
Ik vond dat een prachtige kans om wat met dat Parijse poppetje
te doen. Ik dus de winkel in om een pond koekjes en brood te
halen. Het was gelukkig nogal erg druk en zo kreeg ik de gelegenheid om dat blote poppetje tussen het andere marsepein te
leggen.
Nadat ik mijn boodschappen thuis had afgegeven belde ik aan
bij buurvrouw en zei tegen het goede mens:
‘Maakt je man er beneden een seksshop van?’
‘Hoe zo?’ vroeg ze.
Ik zei: ‘Ga naar eens kijken wat ie allemaal van marsepein in de
etalage heeft liggen’.
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Ze vloog naar beneden, keek in de etalage, greep het poppetje
eruit en smeet het in die volle winkel naar het hoofd van onze
niets vermoedende buurman. ‘Hier, daar heb jij je marsepeinen
wijfje. Je bent gek om zoiets te maken en het dan nog te etaleren ook.’
En met een rood hoofd droop buurvrouw af, haar man heel verwonderd ook met een rood hoofd bij zijn klanten achterlatende.

Onlangs kreeg ik toevallig een brief van die oude buren die nu in
Zwartsluis wonen en ze schreven: ‘Jij was die gekke buurman,
die een naakt poppetje in onze etalage neerlegde en ons met
een rood hoofd achter de toonbank liet staan.’
Varkens
Ik kreeg eens een prachtige tekening in mijn handen van een
grote zeug met op haar rug een kolossale beer (mannetjesvarken). Een voorstelling van een varkensbruiloft dus. De tekst die
er onder stond luidde:
‘Wij zorgen nu reeds voor uw paasrollade’
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Na het vertrek van de bakker was slager Van Gelderen onze naaste
buurman geworden en ik met die tekening de slagerij in om vlees
te halen voor tussen de middag. Zonder dat de slager of zijn personeel het in de gaten hadden, kreeg ik de kans om die tekening aan
de binnenkant van zijn etalageruit te plakken. De hele morgen bekeek iedereen die langs kwam of
in de slagerij moest zijn die mooie
tekening en lazen de tekst die eronder stond. Lachend ging iedereen zijns weegs zonder er binnen
iets van te vertellen. In de slagerij
hadden ze het veel te druk met de
klanten te helpen dan om ergens
anders op te letten.
Pas tussen de middag toen de
slager ging eten ontdekte hij de reclame voor zijn paasrollades.
Vliegensvlug scheurde hij mijn mooie tekening er af en ik heb hem
nooit teruggekregen, anders had ik hem hierbij laten afdrukken.
Zit die misschien in het fotoalbum van de slager? Ook heb ik nooit
vernomen of er nog meer rollades door verkocht zijn.
De balk
Op ’n mooie zomerse zondagavond stond ik met mijn buurman
een praatje te maken aan de kant van de Boonervliet. Hij was
toen druk doende om zelf een garage naast zijn huis te bouwen. Plotseling ziet hij aan de overkant van de vliet een prachtig
mooie balk drijven.
‘Die kan ik wel gebruiken’ zei hij.
Nu was het zo, dat er in die tijd een nieuwe spoorbrug over de
Boonervliet werd gebouwd. Omdat het zondag was hadden kwajongens vermoedelijk die balk op het karwei in de vliet gesmeten
en deze dreef met een westenwind juist bij ons voorbij. Hoe kregen we de balk aan onze kant van de vliet? Nu, dat was geen
groot probleem. Ik haalde even mijn werphengel en bij de eerste
gooi lag de lijn over de balk en door het draaien met het molentje
kwam de balk in buurmans bezit.
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Zo’n 20 meter verder, zat Jaap Visser te vissen. Die had uiteraard alles gezien en gehoord. De buurman weg met zijn balk
en ik loop nog even naar Jaap Visser om te kijken wat hij had
gevangen. we spraken af om een geintje uit te halen. Jaap zou
thuis mijn buurman opbellen als spoorwegpolitieman, met de
mededeling dat hij proces verbaal zou opmaken voor het stelen
van een balk van het karwei, van de bouw spoorbrug.
Zo gezegd, zo gedaan, buurvrouw pakte de telefoon aan en
toen ze het verhaal hoorde riep ze haar man en zei:
‘De politie voor jou’.
Meneer, zei Jaap, wij hebben vernomen dat u een balk van het
karwei aan de Boonervliet heeft weggehaald en wij zullen, als
u het hout niet rap terug brengt, een proces verbaal moeten opmaken. De buurman
maakte zijn excuus en zei dat hij de balk
bij hem voor de deur uit de vliet gevist had.
Ik weet niet hoe het gesprek verder afliep,
want buurvrouw vloog bij mij naar binnen en
zei ‘de politie aan de telefoon voor die balk’.
Maar toen kon ik me niet meer goed houden
en kreeg ze door dat ze beduveld waren. De
balk hoefde niet terug gebracht te worden.
Mijn vroegere buren vinden het nu vast wel best dat ik nu een
verre vriend ben.
L. Stigter Sr.
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WATER EN ...VUUR
OVER WATER- EN VUURNERING
Water en vuur zijn onverenigbaar zonder afscheiding van metaal
of aardewerk, want ze verdragen elkaar niet. Als mensen ruzie met
elkaar hebben dan is het spreekwoordelijk gezegde van toepassing
‘die twee, dat is water en vuur’. Verder bestaat er ook het gezegde
als iemand ongelovig toekijkt: ‘Hij kijkt of hij water ziet branden’.
In vroeger tijden moest er vuur gemaakt worden door middel van
vuurstenen tegen elkaar te ketsen ofwel, via een tondeldoos. In
1826 werd de lucifer uitgevonden in Engeland en de veiligheidslucifers (Säkerhets Tändstickor) waren een Zweedse vinding in 1855.
De lucifers waren in de eerste jaren van hun productie nog erg duur,
zodat zowel voor als in de 19e eeuw in de meeste steden de mogelijkheid bestond om een
kooltje vuur (houtskool) te kopen bij de water- en vuurbaas
of vrouw ofwel, ging je naar
de buren. In een aardewerk
vuurtestje werd dat dan vervoerd.

Een vuurtestje.

Op het platteland bij de ver
uit elkaar gelegen hofsteden
en boerderijen was het noodzaak om het vuur steeds
brandende te houden.

De waterstokerij is echter pas goed op gang gekomen, toen er in de
steden waterleidingen werden aangelegd. In die tijd bestonden er
voor huishoudelijk gebruik nog geen gas- of elektriciteitsleidingen,
laat staan dat er in de huizen boilers of geisers waren, die voor
warm water konden zorgen.
In 1866 werd het gas uitsluitend voor straat- en particuliere ver-
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lichting gebruikt. Eerst in 1917 werd gas wat meer in gebruik genomen voor kook- en verwarmingsdoeleinden. In 1917 werd er door
Maassluis voor het eerst elektriciteit betrokken van het Gemeentelijk
Elektriciteitsbedrijf in Delft.
Vóór die tijd werd het benodigde warme water meestal in kleine
hoeveelheden verhit op kachels of kookfornuizen. Slechts enkele
huishoudens van rijke bewoners van grote huizen met veel huispersoneel bezaten een
warm waterfornuis. Die
konden de behoefte aan
warm water voor de was
zelf verzorgen.
Anderen waren aangewezen om zelf grote
hoeveelheden
warm
water aan te dragen. Het
zelf verhitten nam echter een lange stooktijd
in beslag en men wilde
het liefst om 5 of 6 uur in
de vroege morgen aan
Sproeiwagen met warm water in
de grote was beginnen,
Den Haag. De wasvrouwen halen
want men had daar de
op maandagmorgen de nodige
gehele dag voor nodig.
emmers heet water.
Het liefst had men de was nog dezelfde dag droog, zodat er op dinsdag kon worden gestreken.
In de steden ontstond de mogelijkheid om de wat grotere hoeveelheden warm water te betrekken bij een waterstokerij. In ieder buurtje
was wel zo’n neringdoende te vinden. In de wat meer deftige wijken
kwam er ook wel een sproeiwagen met warm water langs de straten
waar de dienstboden ofwel speciale wasvrouwen hun emmers water tegen betaling konden afhalen.
Wie kent nog de geur in zo’n waterstokerij, een mengsel van stoom,
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kolenvuur, zeepmiddelen, chloor en petroleum. De heerlijke volle
warmte van het vuur en de beslagen ruiten in herfst en winter.
Op maandagmorgen vroeg zo tussen 3 en 4 uur maakte de stokersbaas zijn ketel al aan, want de maandag was voor hen de drukste
dag van de week, want dan moest en zou in ieder huishouden de
wekelijkse was worden gedaan. Hij moest zorgen dat hij een grote
hoeveelheid
warm
water tijdig op temperatuur had. Hij maakte
die vaak aan met allerlei afvalhout en
stookte dan verder
met vaste brandstof,
turf en/of kolen, ofwel ontgaste cokes,
een afvalproduct van
de lichtgasfabricage,
om het water op de
goede temperatuur te
krijgen.

Jan de Vries, met 2 vaatjes op de fiets.
De jute stoppen zijn duidelijk zichtbaar.

Zo kon hij dus ’s
maandags in de vroege morgen vanaf 5
uur zijn klanten bedienen. Ook konden dan,
vooral tijdens de oorlog, de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld. Het warme, zeg
maar hete, water kon
je afhalen in je eigen
emmers en je betaalde per emmer. Had
je erg veel nodig dan
kon je ook vaatjes water afnemen en even-
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tueel een platte kruiwagen daarmee beladen. Zo kon je het zelf
naar huis vervoeren.
Vooral als je op een bovenhuis woonde, was dat wel veiliger, omdat
je dan op de trappen geen water verloor. Er zijn door het dragen
van die emmers heet water heel vaak ongelukken met ernstige
brandwonden ontstaan.
Als je ook de wasmiddelen afnam was de waterstoker meestentijds
wel bereid het thuis te bezorgen. Ik zie nog die vaatjes, er waren
er met 20 liter inhoud voor 10 cent en met 30 liter voor 15 cent. Ze
stonden tijdens het tappen onder de ketelkraan, in de stoom, op
een vlondertje.
De waterstoker of zijn vrouw wisten tussen al die stoom, onfeilbaar
juist op tijd de kraan dicht te draaien zonder water te vermorsen.
De volgende handeling was om de stop er op te slaan. Dat deden
ze net een houten of kurken stop, waaromheen eerst een stuk getaand jute was gedaan.
Thuis kon je de stop er dan afhalen door aan het jute te trekken.
De vaatjes en de kruiwagen moest je altijd binnen de 10 minuten
terugbrengen, anders moest je iets extra betalen.
De waterstoker was een kleine neringdoende en aan dat warme
water werd praktisch niets verdiend. Daarom was het een ongeschreven voorwaarde dat je naast het hete water ook de wasmiddelen e.d, van hen betrok.
Welke artikelen verkochten ze in die waterstokerijen? Eigenlijk te
veel om op te noemen, maar ik zal toch een poging wagen.
Brandstoffen: vuurmakers; dat waren opgerolde houten spanen
gedrenkt in hars, waarmee je gegarandeerd je vuur goed brandend
kreeg, bosjes aanmaakhoutjes voor de kachel, turf, briketten, eierkolen, cokes en antraciet (ook wel in kleine papieren zakken),
spiritus en ook stond er vaak, zo ver mogelijk van de ketel vandaan,
een 200 liter vat petroleum. U kent ze nog wel, met zo’n glazen
maatbeker er bovenop. Die maatbeker werd vanuit het vat met de
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Feilloos vult Jan de Vries een vaatje met heet water.
Linksvoor de ketel nog het afvalhout,
Aan de ketel een zeepklopper, zeepschaaf en kachelpoken.
Op de achtergrond rechts nog een deel van het assortiment.
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hand opgepompt tot het merkteken van het aantal gewenste liters
en dan in je petroleumkan geleegd.
Ingrediënten voor het wassen: soda, bleekpoeder, bleekwater,
stukken Sunlight huishoudzeep, groene of zachte zeep los en in
kartonnen bekers, zeeppoeders, zakjes Reckitts’ blauw, eventueel
ook in geel en roze, Persil, SB-stijfsel en vlekkenwater.
Die SB-stijfsel hebben we in de oorlog 1940-1945 nog wel als pap
gegeten, want er zat geen enkele chemische toevoeging in.
Hulpmiddelen: zoals, zeepschaven om stukken huishoudzeep te
schaven, zeepkloppers om de geschaafde zeep in het waswater op
te lossen, zeefjes voor het goed verspreiden van de bleekpoeder.
Dat waren vierkante houten bakjes met als bodem een stukje horrengaas. Ook wasborstels, gootsteenborstels, vatenkwasten, staalwol, pannensponsen en lekstoppen, schuurpoeders zoals VIM,
ATA enz. waren in de waterstokerij aanwezig.
Van de wat minder verkochte artikelen had men toch nog vaak een
kleine voorraad. Wasborden, een soort vierkante plank met daarop
een geribbeld gegalvaniseerd stuk blik waarop de vuile plekken van
te wassen goed nog eens met extra groene zeep schoongeborsteld
werd. Wasstampers en ook houten droogrekjes die rond de kachel
konden worden gezet met de natte uitgewrongen was. Wasinvochters om het gesteven goed, wat iets te droog was geworden opnieuw iets vochtig te maken vóór het strijken. Dat was een soort bus
met schroefdop, waarin allemaal gaatjes. Het leek een beetje op de
grote zoutstrooiers voor patat bij de snackbar van tegenwoordig.
Op bestelling kon ook voor waskuipen en wastobbes worden gezorgd. Deze werden vervaardigd door het doorzagen van een eikenhouten vat op 2/3 van de hoogte. Het kleinste deel was dan een
wastobbe en het grootste deel een waskuip.
Drooglijn, wasknijpers, ammoniak, geest van zout, sponsen en
zeemlappen, raam- en vloerwissers. Bezems, mattenkloppers,
stoffer en blik, gegalvaniseerde en geëmailleerde emmers, Keulse
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potten en groene zeepvaatjes. Kachelpotlood om de zwarte kachel
te loden. Koperpoets, tandpoeder en tandenborstels, witsel om
gymschoenen weer wit te maken, natte kalk of ‘Schitterwit’ om muren en plafonds te kalken, het was er allemaal.
Meestal was er ook brandzalf, watten, taft, pleisters, trekzalf, likdoorntinctuur, witte kruispoeders en/of aspirine en vaseline in een
apart kastje aanwezig. Na 1915 toen het gas een beetje ingeburgerd raakte voor kook- en verwarmingsdoeleinden kon je er ook
gaspenningen voor de gasmeter kopen.

Gaspenning van de Gemeente Schipluiden.
Bij de overgang van gasverlichting naar elektriciteit, dat gebeurde
in Maassluis zo rond 1917 hadden ze ook lichtstoppen (zekeringen)
in de winkel.
U ziet het, het was vaak een winkel van Sinkel en ook zij moesten
met de tijd mee.
Maar het mooiste voor de kinderen was wel de vaak ook aanwezige
snoepkast, meestal voor een venster opgesteld, waarin de heerlijkste zoetigheid en zoute drop was uitgestald. Vanaf buiten kon je er
elke dag naar kijken en vast bepalen, wat je er van je zaterdagse
zakcent voor zou gaan kopen.
In Maassluis waren er ook een aantal van die waterstokerijen. Misschien ken ik ze niet allemaal, maar velen van u herinneren ze zich
nog wel.
De waterstokerij die het langst in bedrijf gebleven is was die van Jan
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de Vries op het Hoofd in de Pres. Steijnstraat. Direct ernaast op
het hoekje dreef zijn vrouw de kruidenierswinkel. De Vries vertelt
er het volgende over: Mijn vader, een Urker visser, had mij in 1903
in Urk op stapel gezet. Hij verhuisde met zijn botter in 1904 naar
Maassluis om op de Noordzee te gaan vissen. In dat jaar ben ik
geboren in de Olivierstraat. Na mijn schooltijd moest ik met vader
mee naar zee op de visvangst. Dat heb ik totdat ik in militaire dienst
moest gedaan. Op zondag kleedde mijn vader zich in de prachtige
Urker dracht met prachtige zilveren munten op de broekband van
de wijde bolle Urker broek en ging hij naar de kerk met zijn boek
vol zilverwerk.
Terwijl ik in dienst was verkocht hij zijn schip en begon een winkel
in scheepstaliën in het pand aan de Burg. de Jonghkade, waarin nu
de reformwinkel Arco Iris is gevestigd. Toen ik uit dienst kwam was
er voor mij dus geen werk meer.
Ik ben toen aangemonsterd op de sleepboot de ‘Donau’ van L. Smit
& Co. voor een sleepreis met 2 hoppers van Engeland naar Brits Indië onder kapitein Weltevreden. Op die reis heb ik op de vuurplaat
gestaan en het stoken van de ketel geleerd.
Toen ik terugkwam van die reis in 1924 kocht mijn vader de pandjes
in de Pres. Steijnstraat en werd daar een ketel geïnstalleerd met
een inhoud van 1400 liter. Zo ben ik dus gestart.
Alle afvalhout, kapotte meubelen, versleten klompen en schoenen,
kortom alles wat brandbaar was brachten de buurtbewoners bij ons
en werd door ons kleingemaakt en in de ketel verstookt. Zo zorgden
wij dus al vroeg voor een nuttige afvalverwerking, die veel werk
bespaarde voor de vuilophaaldienst.
In de waterstokerij hadden wij ter opwekking van onze klanten een
spreuk hangen, die voor zichzelf spreekt. Hij luidde:
Uw water kost ons geld
en zijn wij saam tevreden,
Koop dan bij Uw nattigheid
ook wasbenodigdheden
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De kruidenierswinkel in de Pres. Steijnstraat gedreven door
Mevrouw de Vries. Iets verderop, bij de transportfiets van
Jan de Vries, de waterstokerij.
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De waterstokerij was, vooral tijdens de oorlog, ook de plaats waar de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Dat zegt de vrouw van Jan de Vries,
Neeltje Rentenaar, molenaarsdochter uit de kop van Noord-Holland.
In die oorlog tijdens de hongerwinter toen er ook bijna geen brandstof meer was, hebben we toch ook nog veel plezier gehad. We
stookten toen ook water warm. Voor de buurt wel te verstaan. Als
het water dan kookte, riepen we om de deur: ‘Het water kookt!’ Dan
kwamen ze van alle kanten aanzetten met hun theeketeltjes en surrogaattheeblokjes aanzetten.
Tot 1970 hebben we nog voor heet water gezorgd en met de kruidenierswinkel zijn we gestopt in 1973. We hebben dus net niet de
halve eeuw vol kunnen maken. Het hele blok huizen moest tegen de
vlakte voor de Deltadijk.
In 1965 stopte waterstoker Pieterse, die de meesten van u nog wel
zullen kennen, met het stoken van heet water. Deze waterstokerij
bevond zich in het slopje aan de Boogertstraat en Bloemhof, ongeveer waar nu de winkel van Labee staat. Wie in Maassluis geboren en getogen, is er als kind nooit naar binnen geweest? Naar
de snoepkast en de sterretjes met oudjaar. De winkel is in 1973
verdwenen bij de herbouw van de Bloemhofjes.
In de Korte Boonestraat vlak naast de toenmalige Nutsspaarbank
was de waterstokerij van de ouders van Leen Stigter Sr., later een
Sparwinkel. Leen is met zijn eerste winkel in de Wagenstraat toch
dicht bij huis gebleven. Hij heeft de nering van zijn ouders reeds in
de Historische Schetsen nr. 13 beschreven.
De waterstokerij van Groeneveld in een hoekje van de toenmalige
Landstraat, grenzend aan de Oranjestraat. Deze is later overgenomen door C. Paalvast die ook kolenboer was.
Waterstokerij Mol, die later overgenomen is door Kardien Hoek aan
de Van der Horststraat, hoek Pieter Schimstraat. De ingang was
schuin op de hoek van beide straten. U kunt in de schuine hoek van
het huis van Lievaart nog zien waar de winkeldeur gezeten heeft.
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In de Piet Heinstraat Adriaan de Raaf en die verkocht ook kolen. Tot
op hoge leeftijd was hij tevens schoorsteenveger.

De waterstokerij Van Pieterse. Velen hebben daar nog zoete herinneringen aan. Deze was gesitueerd aan de Boogertstraat, naast de
Bloemhofjes. Nu is daar de winkel van Labee. (foto W. v.d. Stelt)
Op het Hoofd was nog een tweede waterstokerij, die van Vennik in
een hof je aan de Adr. van Heelstraat. Een broer van De Vries heeft
in de Wagenstraat een korte tijd een waterstokerij gedreven doch
die werd bij het bombardement op 18 maart 1943 totaal verwoest.
Op het Stort in de Piersonstraat de waterstokerij van Mol, geen
familie van die in de Van der Horststraat.
Aan de Zuidvliet op de hoek van de Hoekerdwarsstraat heeft een
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van de kinderen van Mol, die van de Van der Horststraat, ook nog
een waterstokerij gedreven.
Over het wasprogramma in vroeger dagen
Nu anno 1990 is het wasprogramma op een veel minder arbeidsintensieve manier te doen dan in vroeger tijden. De computergestuurde wasautomaten kan men instellen op soort wasgoed, temperatuur en centrifugeren. Het enige aanvullende wat
men dan nog moet doen is het toevoegen van de wasmiddelen,
die te kust en te keur verkrijgbaar zijn.
Zelfs het drogen van de was behoeft geen probleem meer te
zijn, omdat er thans wasdrogers bestaan.
Dat wasprogramma zag er vroeger wel even iets anders uit. Ja,
wie kan het nog precies weergeven? De zwaarste dag van de
week voor menig huisvrouw, die er geen dienstbode of wasvrouw op na kon houden.
De instructies in ‘Het boek voor Moeder en Dochter’ uit 1906
luiden als volgt:
Wasschen van wit goed
Sorteeren: Alvorens met de wasch te beginnen moet men het
goed sorteeren. Eerst zoekt men bont en witgoed uit en legt alles bij elkaar, soort bij soort.
Inzetten der wasch: Daags voor den waschdag wordt het linnengoed in lauw water, waarin een weinig soda, in de week gezet.
Men legt het goed (lakens, hemden enz.) op den bodem der
kuip, nadat elk dubbel stuk is omgekeerd en de vuilste plaatsen
met zeep zijn ingesmeerd, daarop legt men het fijnere goed.
Goed, dat zeer vuil en vettig is, moet in eene afzonderlijke kuip
in lauw sodawater gelegd worden.
Wasschen: Eerst wordt het geweekte goed uitgewrongen en met
zeep ingesmeerd, daarna wordt het in den waschketel gekookt
en wel in een andere kuip in kokende zeepsop gelegd en dan
flink schoongewasschen. Daarna keert men de stukken weer
rechts en legt ze in zuiver kokende zeepsop, waarin ze terdege
worden uitgeslagen.
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Strijkbouten van ‘toen’, een andere wereld.
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Vervolgens wordt het goed half uitgewrongen en naar de bleek
gebracht. Is er geen gelegenheid om te bleeken, dan doet men
eerst een paar stukken goed in de tobbe, men neemt dan een
emmer kokend water, waarin men een weinig bleekpoeder (in
een lapje gebonden) oplost, en giet dat water in de tobbe, vervolgens weer eenige stukken goed, dan weer een emmer met
bleekpoeder en zoo vervolgens tot de tobbe vol is. In deze tobbe
blijft het goed 24 uren staan, dan wordt het uitgewrongen en
flink uitgespoeld.
U ziet het, een dag van zwaar en hard werken met doorweekte
handen. Men zal het in de praktijk wel niet altijd precies zo hebben gedaan, maar in grote lijnen klopt het toch wel. Op dinsdag
werd er geblauwd en werd de was uitgespoeld en op de hand of
in luxere huishoudens met een wringer uitgewrongen en daarna
gedroogd. Woensdag werd de was gevouwen, zodat op donderdag en vrijdag gemangeld, gesteven en gestreken kon worden
en in de kast gelegd. De strijkdag was meestal ook niet zo’n
plezierige dag, vooral als het erg warm was, maar het gaf wel
veel voldoening als alles weer schoon in de kast lag.
’s Zaterdags begon dan weer een nieuw wasfestijn.
januari 1990

Rien Luijten

Bronnen
Het boek over het leven en werken van Nederlandse
dienstbodes 1900-1940 ‘Kaatje, ben je boven?’
door Barbera Henkes & Hanneke Oosterhof
‘Geschiedenis van Maassluis’ door S. Blom
Fam. de Vries
Foto’s
Fam. de Vries en Wim van der Stelt.
Met dank voor informatie en foto’s aan: Fam. de Vries
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KRABBELEN
De Krabbelaar, Krouwel of Mol
Het woord Krabbelaar is afgeleid van krabbelen. Op zich wordt
hiermee bedoeld hiermee herhaald krabben, Dit hebben ze in
Maassluis ervaren. Ze moesten krabbelen, herhaaldelijk. Bijna
alle havens in zuidwest Nederland leden onder hetzelfde euvel.
De havens slibden langzaam maar zeker dicht. Men kreeg het
slib voor niets, maar men was er niet blij mee. Een oplossing
leek eeuwen lang het zogenaamde ‘krabbelen’.
Door de economische opbloei van ons land in de zestiende eeuw
nam het vervoer toe. Vooral het vervoer over water breidde zich
uit. Ons land floreerde, mede door het vele aanwezige water. De
steden groeiden en daarmee ook hun havenactiviteiten.
Een handicap daarbij was het verzanden van die havens. Met
voldoening ziet men in vorige eeuwen de landaanwas tot stand
komen. Het eiland Rozenburg ontstaat in korte tijd als het ware
uit het niets. Maar dat diezelfde aanslibbing ook de havens bedreigde, was minder aangenaam en vervulde de stadsbestuurders met grote zorg. ‘s Gravenzande had eens verbinding met
de Maasmond, maar dat is nu al eeuwen geleden. Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis liepen hetzelfde risico als er niets zou
worden ondernomen.
Rotterdam, liggende aan een binnenbocht van de Maas had
geen of minder last. Daar werden zelfs het Boerengat en het
Buizengat met hun twee aansluitingen op de rivier op diepte gehouden door de eb- en vloedstromen. De oevers werden er door
de stroming juist uitgeschuurd. Wel moet, hierbij worden vermeld, dat deze twee havens niet haaks op, maar evenwijdig aan
de rivier liepen, zodat natuurlijke doorspoeling mogelijk was.
Terugkerend naar Maassluis moeten we constateren, dat daar
de haven aan een flauwe buitenbocht van de rivier lag, met alle
nadelige gevolgen van dien. Zulke havens werden almaar langer, daar de snelle landaanwas ter rechter en ter linkerzijde er
niet om loog. Een landaanwas, die zelfs met vreugde werd be-
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groet door de landeigenaren. We zien hier tegengestelde belangen tussen landbouw en visserij, tussen Maasland en Maassluis.

Mol of krabbelaar uit de 17e eeuw. Deze benadert het meest
het Maassluise werktuig. De handgeschreven tekst luidt:
‘Tot deezen mol moeten sijn 5 krauwels van 12½ voet lang en
een haech van 12½ voet met een boom van 16 voeten lang.’
Daaronder: ‘de krauwel’. Rechtsboven: ‘dit sijn ijsere pinnen’.
Uit de maten van 12½ voet kan men zelf de diepte van
het water afleiden: niet zo erg diep.
De kern der havensteden, in ons gebied oorspronkelijk gelegen
aan de zeedijk, kwam op steeds grotere afstand te liggen van de
smaller wordende rivieren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de reeds eerder genoemde buursteden, maar ook op de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, ja zelfs in Noord Brabant
vond dit plaats. Ik noem daarvan de plaatsen Strijen, Klaaswaa1,
Zierikzee en Waalwijk.
Eenvoudigweg de haven opgeven was meestal niet mogelijk
omdat de polders juist daar op de rivieren hun overtollig water

53

loosden. De Rotte, de Schie en de Flarding waren weliswaar
afgedamd, maar … er waren sluizen. Maassluis dankt er zelfs
zijn naam aan. De waterschappen hadden belang bij een goede
afwatering. Men spande zich in de buitendijkse waterloop zijn
functie te laten behouden, mede omdat de toenemende handel,
nijverheid en de visserij er ook meer en meer bij gebaat waren.
In Maassluis zou de gemeentelijke overheid in een later stadium
de zorg voor het op diepte houden van de haven dan ook overnemen.
De buitendijks ontstane kolk bleef wel goed op diepte, omdat het
te lozen vlietwater helder was en de uitstroomsnelheid redelijk
hoog, Nee, het was de steeds langer wordende haven die aanslibde. Elk getij weer. Laag na laag.
Het toegenomen aantal schepen met een grotere diepgang en
het kostbaarder worden van de arbeidstijd waren er de oorzaak
van dat ook te Maassluis de aanslibbing bestreden diende te
worden. Schriftelijke bronnen bevestigen dat. Er werd over gecorrespondeerd tussen de belanghebbenden.
Overigens deed hetzelfde probleem zich voor in het ons omringende buitenland. Het Swin in Vlaanderen en de Yar nabij Yarmouth kampten respectievelijk eerder en later dan wij er mee.
Soms werd die strijd gewonnen, maar ook wel verloren, zoals
de stad Brugge heeft moeten ondervinden. Yarmouth liet de riviermond door de Hollanders verleggen, waardoor de rivier bevaarbaar bleef.
Bij ons werd gekozen voor het verwijderen van het slib. Men liet
zich niet kennen; of feitelijk gesproken juist wel, in positieve zin.
Daar staken ook in die tijd een paar onbuigzame karaktertrekjes
van de bevolking achter. En dat nog wel in de dagen van uitsluitend, wind-, water- en mankracht!

54

55

Deel van de kaart van landmeter Jan Potter, uit 1590. Aangegeven zijn de schans
– forte – de haven, de sluizen en de spuien. Twee nabij de Boonersluis en in het
dorp alleen het Zuid Spui. Als plaats is Maeslander Sluijs nog van weinig belang.
De militaire betekenis der sluizen in de 80-jarige oorlog is groot. Vandaar dat
een ‘forte’ werd aangelegd. De belangrijkheid van dit fort voor het ontstaan
van onze stad moet niet worden onderschat.

Bij het baggeren is het zo gesteld, dat bij elke haal met de baggerbeugel de modder tweemaal zwaarder weegt als hij boven
water komt. Bij loswoelen en wegspoelen – dus bij krabbelen
– niet. Deze laatstgenoemde werkwijze maakte het wel noodzakelijk, dat er buitendijks gelegen waterbekkens, de zogenaamde
Spuien, moesten worden aangelegd, evenwijdig aan de zeedijk
en afsluitbaar door sluizen. De benaming Spui voor zulke bekkens treffen we in vele Hollandse steden aan. Nu zijn ze al of
niet gedempt. Deze benamingen zijn bekend in Amsterdam,
Den Haag, Dordrecht en in enige dorpen op de Zuid-Hollandse
eilanden.
In Maassluis zien we de naam Spui in vroeger tijd ook wel gespeld
als Spoey of als Speuy. later werd de benaming naar de vorm
Geer. Geer betekent namelijk speer. Toen de Noordgeer in gebruik was moet het kerkeiland noodzakelijkerwijze met een dam
aan de Kapelpolder verbonden zijn geweest. Van aanslibbing in
de Spuien leest men niets, maar die is er wel geweest. Kennelijk
was het daar niet zo hinderlijk. Hoewel: de Zuidgeer is uiteindelijk
bijna geheel verland en vervolgens gedeeltelijk gedempt.
Men denke zich de oorsprong van de havens in onze regio in als
een buitendijkse voortzetting van de binnendijkse afwateringen.
Dat konden zijn een riviertje, een kreek of zoals in ons geval de
gegraven Vlieten.
De oevers van de haven waren aanvankelijk begroeid met riet.
later omgeven door lage kaden, die overgingen in rijshouten
dammen, die ver in de rivier strekten. Het zal bepaald onaangenaam zijn geweest om na een lange zeereis te moeten wachten
op het hoge water om te kunnen binnenlopen.
Uit de geschreven bronnen:
Reeds in 1593 wordt er gewag gemaakt van aanslibbing, vervuiling – denkelijk door plantengroei – en verontdieping van de haven van Maassluis. In 1605 wordt 1600 gulden bijeengebracht
voor veranderingen in het Zuid Spui. In 1614 dacht men nog aan
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Schets van een demonstratie met een dwars op de stroomrichting werkende ‘tweetraps’
Krabbelaar uit ca. 1565, die d.m.v. windassen op beide oevers en op het vlot wordt
bediend door wel 6 man. De benaming Mol heeft hier geen verdere uitleg nodig.

vergroting van de haven, maar 1656 wordt wederom geschreven over de kosten van het diephouden van het Hellinggat en
het uitdiepen van het Hoofd.
In 1718 wordt gesproken over het onderhoud van brug en (spui)
sluizen en de lonen van bedienenden.

Artistieke prent van dezelfde Mol als op blz.57.
Hier in Maassluis hoorden niet alleen hoekers en buizen thuis.
We lezen dat de ‘Jonge Tobias’, een fluit(schip), net schipper
Kornelis Thijszoon, wordt vermeld als ‘genomen’ door de Spanjaarden en wel in 1665. Dat schip hoorde te Maassluis thuis.
Fluitschepen waren voor die dagen flinke schepen en het schip
zal toch regelmatig in Maassluis zijn binnengelopen. De haven
moest daarop berekend zijn.
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Boven- en zijaanzicht van de Maassluise Krabbelaar naar een
schets uit 1699. De eg kon worden neergelaten. De scharnierend aangebrachte zijborden dienden om meer van de stroom
te profiteren tijdens het spuien. Deze schouw werd door
slechts twee man bediend.
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Soms moesten de havendammen worden verlengd, zoals in
1593 en wel met 67 roeden. ‘De kosten waren niet gering en
het geheel ging gepaard met groot ongemac en met perijckel’.
Gelden werden gevonden door op bier en vis belasting te heffen. Een stuiver van iedere ton gezouten vis, een oort (¼ stuiver)
van de levende, dus verse vis.
Dat er te Maassluis vóór 1600, dus voor het zelfstandig worden
in 1614, reeds Spuien waren, weten we met zekerheid. De kaart
van landmeter Jan Potter van 1590 toont ons er twee nabij de
Boender-Sluysen en tevens het Zuid-Spui bij onze dorpskern. In
1635 is een zekere Adriaen Lourisz. Valckesteijn ‘speuywachter’.
Uit een resolutie van 1776 van Dijkgraaf en Hoogheemraden
blijkt dat door hen aan Maassluis een vergunning wordt gegeven tot het maken van een nieuwe Krabbelaar. (Zie ‘Geschiedenis van Maassluis’ door S. Blom.) ook deze schrijver ontleende
zijn kennis mede aan de oude akten van het Hoogheemraadschap en het College voor de Visserij.
Een mededeling uit 1615 leert ons ‘dat zich te Maassluis bevindt een schone lange haven, op diepte gehouden door twee
Spuien, die in een grote Kom tesamen komen, waaruit het water
met even gelijken toevoer uit de beide Spuien naar de Hoven
(hoofden) geleid wordt, die tezelfder tijd van slik gezuiverd wordt
met een Krabbelaar, die het (slib) van den grond losmaakt’.
De visafslag leverde hiervoor de gelden. Verder luidt het ‘Er waren twee bedienden aangesteld om de Krabbelaar te bedienen
en ze moesten met de Krabbelschouw klaarliggen, eer er in
de haven gespuijt werd en van de hun aangewezen plaats met
crabbelen beginnen tot buiten de mond des havens.’ Maar let nu
op: ‘Ze genoten voor elk tij, als er gecrabbelt werd, tien stuivers,
doch alleen als er gecrabbelt werd’.
Prachtige, bloemrijke taal met daarin verwerkt het idee van ‘No
cure, no pay’, Toen reeds een begrip dat ons ook nu niet onbekend in de oren klinkt. Ook in een brief van de Hooge Heemra-
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den aan Schout en Burgemeesteren van Maassluis dd. 29 april
1688 lezen we behalve over een visbank iets over het op diepte
houden van de haven.
Hooge Heemraden van Delfflandt consenteren bij desen
aan Schout en Burgemeesters van Maassluis op hun versoeck bij requeste gedaan, omme aan de buitenkant van
de Wateringer Sluis over het water op Maassluis voorzeijd
een Visbanck te maken om aldaer vis te verkopen mits dat
zijluiden het voorzeijde water ter voorzeijde plaatse alle jaren te diepen tot den bodem van de voorzeijde Sluis en ’t
zelve ter selver diepte te houden gedurende desen consente tot kennelijken wederseggen gedaan den 29en April
1688.
In kennisse van mij
Meerman.
Sedert 17-12-1798 is de Krabbelaar onbruikbaar. In plaats van
door het College van de Visserij en het Hoogheemraadschap,
wordt in het vervolg de last van het havenonderhoud gedragen
door de Gemeente Maassluis.

Buitenlandse krabbelaar van omstreeks 1753, bestaande uit
een roterende wielconstructie met pennen, die door de stroom
en door een roeiboot over de bodem wordt voortbewogen.
Daardoor wordt de bodem losgewoeld.
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Naamgeving
Eerder werd vermeld dat er meer steden en dorpen waren in onze
regio die kampten met hetzelfde probleem van het op diepte houden van hun havens. De gebruikte werktuigen, de Krabbelaar,
Krauwel of Mol zullen in voorkomende gevallen zeker aanleiding
zijn geweest om personen naar het door hen bediende gerei te
vernoemen, zoals dat ook in andere beroepen gebruikelijk was.
De familienaam Mol of De Mol kàn er van afgeleid zijn. De stad
Mol in België en het dier met die naam buiten beschouwing
gelaten. De familienaam Crouwel, met zijn spellingsvarianten
Krouwel en Krauwel kunt u ook heden nog volop tegenkomen.
Ook de straatnaamgeving in de steden met havens of grachten
toont ons duidelijk dat de Mol er niet onbekend was. Amsterdam met z’n Molsteeg. In Den Haag de Oude en de Nieuwe
Molstraat. In Delft is een Molstraat nabij de Koornmarkt en ook
Middelburg laat zich niet onbetuigd.
Het is opvallend dat de oude grachtensteden wel, maar dat de
kleinere plaatsen niet in deze opsomming voorkomen. Wellicht
lag daar de Mol of Krabbelaar buiten de bebouwing.
Maar Maassluis heeft weer een afbeelding van de eigen Krabbelaar overgeleverd gekregen. Dat kan niet iedere stad zeggen.
Uit de geplaatste afbeeldingen blijkt dat er veel variaties in uitvoering bestonden. In alle gevallen moest men echter met zo
weinig mogelijk kosten en moeiten de aanslibbing bestrijden.
Dat slib! Men kon eerder spreken van een zeker ongemak, dan
van een ernstige kwaal. Maar evenals voor de mens, gold voor
Maassluis het aloude gezegde:
‘Er staat geschreven en gedrukt,
dat men moet krabbelen waar het jukt.’
W.A. van der Hidde
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Bovenaanzicht van een Krabbelaar uit Middelharnis (1773),
die achter een schouw gesleept werd, die op zijn beurt werd
voortbewogen door een ‘waterzeyl’. Het werktuig was lang
8 voet 10 duym. De yzere tanden of pennen 10 duym van
elkander en lang 7 á 8 duym, staande stekende in de balken,
alles Weezelze maat van 11 duym in een voet.
Nota: Dat het bovenstaande op geen schaal getekend is.

Geraadpleegde bronnen:
Het Baggermuseum te Sliedrecht
‘Geschiedenis van Maassluis’, S. Blom
‘Nederlandse Zeehavens tussen 1500 en 1800’, J.P. Sigmond
‘Van Baggerbeugel tot Sleephopperzuiger’, W. Bos Jzn.
‘Maritieme Encyclopedie’
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