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VOORWOORD
Nummer 18 alweer, dankzij de medewerking van zo vele van onze lezers
die, trouw aan de oproep van ons bestuur, hun ervaringen en kennis te
boek stelden. Gaat u daarmee alstublieft door. Het is de methode om de
verhalen over het verleden niet verloren te laten gaan. Vertel over dat wat
vroeger heel normaal was maar wat we ons nu nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Duik in de dozen met oude foto’s. Als u daarin wat vindt dat
ook maar enigszins de moeite waard lijkt, stuur ze ons dan toe. Wij laten ze
dan fotografisch vergroten of verkleinen op een wijze dat ze geschikt zijn
voor de drukpers. Uw eigen foto krijgt u dan onbeschadigd retour.
Na 2 Historische Schetsen met ‘specials’, treft u in dit exemplaar weer
bijdragen over gevarieerde onderwerpen aan. Steeds gaat het over zaken of personen uit een meer of minder ver liggend verleden. Verhalen
van de ouderen, sfeertekeningen dikwijls, die de tijdgenoten van toen
zullen herkennen en die jongeren met enige verbazing zullen lezen.
Want er is veel veranderd in Maassluis gedurende de laatste vijftig jaar.
Het komt ons noodzakelijk en verantwoord voor op deze wijze geschiedenis te schrijven. Een wijze die aandacht besteed aan de mens die
toen leefde en werkte. Die toen op zijn wijze heeft bijgedragen aan het
welzijn van onze stad. Dat wij in deze niet alleen staan bewijst de nog immer groeiende aanwas van ons ledental dat inmiddels de 1130 al heeft
overschreden. Dit jaar op 19 augustus is het 10 jaar geleden dat onze
vereniging is opgericht met op die avond 35 mensen die zich als lid opgaven. Uw voorzitter is op die avond in functie gekozen maar heeft toen
niet kunnen vermoeden dat er zo’n enorme groei zou zijn weggelegd
voor die activiteit.
Van boekje nummer 1 is inmiddels de derde herdruk verschenen en het
maakt met zijn 48 bladzijden en eenvoudige uitvoering een wat schamele indruk.
Bewust heeft uw bestuur er voor gekozen niets aan deze eersteling te
verbeteren, eerbied voor het inmiddels verleden van deze reeks Historische Schetsen. Als bewijs dat in het verleden, het heden voor de toekomst ligt.
Maassluis, maart 1992		

Namens het bestuur
J.H. Steenkist
voorzitter
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125 JAAR GAS
Inleiding
Op 5 juni 1783 lieten de gebroeders Montgolfier in hun woonplaats
Annonay (Frankrijk) voor het eerst een, heteluchtballon opstijgen. Een
spectaculaire gebeurtenis omdat, sinds de grijze oudheid, de mens
steeds gedroomd heeft te kunnen vliegen als een vogel. Nog in datzelfde jaar lukte het in Parijs om een ballon gevuld met waterstof te
laten opstijgen. Weliswaar is dat gas voor dit doel geschikt maar niet
zo eenvoudig te produceren. De hertog van Arenberg was zeer geïnteresseerd in de ballonluchtvaart omdat hij daarin veelbelovende mogelijkheden voorzag. Hij vroeg de Leuvense professoren Thysbaert, van
Bochoute en Minckelers te zoeken naar een lichter gas dan waterstof,
dat bovendien goedkoper te maken zou moeten zijn.
Hij was bekend met het feit dat dit drietal al jaren de eigenschappen
van gassen bestudeerde en daartoe ook veel experimenten uitvoerde.
Bovengenoemde gebeurtenissen brachten de onderzoekingen in een
stroomversnelling. Het doel was te achterhalen of er een eenvoudig en
gemakkelijk procedé te ontwikkelen zou zijn om goedkoop en snel een
grote hoeveelheid gas te verkrijgen. Het zou licht genoeg moeten zijn
om dienst te doen voor de luchtvaart. De in Maastricht geboren professor Minckelers zette zich meteen aan het werk. Hij kende de literatuur
over dit onderwerp goed en beschikte over studies van destillatie van
steenkolen en van moerasgas.
Hij sloeg echter een andere weg in door met hogere temperaturen te
werken. Dat vereiste een sterker materiaal dan de glazen destilleervaten die zijn voorgangers gebruikten. Hij koos voor een geweerloop
die van luchttoevoer werd afgesloten. De te onderzoeken stof werd in
de loop gedaan en daarna verhit. Het gas dat zich in de loop vormde
werd opgevangen via een sifon en onder water opgeslagen. Hij begon
zo allerlei organische en anorganische stoffen op deze wijze te onderzoeken, telkens echter bleek het verkregen gas te zwaar.
Proeven met vette steenkool liepen slecht af, door de hitte barstte de
geweerloop. Maar magere steenkolen bleken meteen het gewenste
resultaat op te leveren. Het gas was viermaal lichter dan lucht in de
atmosfeer. Bij voortgaande proeven met b.v. filtering door kalkwater,
bleek de kwaliteit van het gas te worden verbeterd. Bovendien werd
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nog meer verbetering bereikt door verhitting boven een smidsvuur in
plaats van boven een houtvuur.
Minckelers onderzocht in totaal 55 grondstoffen en noteerde nauwgezet alle resultaten. Zijn slotconclusie was dat steenkolengas het best
voldeed en licht genoeg was om te gebruiken in de luchtvaart. Uiteraard zouden geschikte vaten nodig zijn om grote hoeveelheden steenkolen tegelijk te verhitten.
Die ontdekking van het steenkoolgas vond plaats op 15 oktober 1783,
dus heel kort na de opdracht van de hertog van Arenberg. De toepassing in de ballonvaart is succesvol verlopen en werd in de hele wereld
met grote belangstelling gevolgd.
Intussen ging professor Minckelers door met het onderzoeken van de
brandbaarheid van het nieuwe gas. Daarbij bleek het brandende gas
een opmerkelijke lichtopbrengst te geven. In 1785 verlichtte hij zijn
leslokaal ermee en gaf zo aanschouwelijk onderricht in de leer van
gassen. Vanaf die tijd gaf hij jaarlijks een lesavond bij dit licht en voorspelde dat het gas hele steden van licht zou gaan voorzien.
Op 24 augustus 1819, ter gelegenheid van de verjaardag van Willem I,
Koning der Nederlanden, werden de Nieuwstraat en het Muntplein in
Brussel voor het eerst met gas verlicht.
Verlichting vroeger
In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijvingen van Van Ollefen
staat de straatverlichting van Maassluis te boek als ‘het dorp dat op
winteravonden door veele lantaarns werd verlicht’.
Hoe dat ‘veele’ dan wel moet worden verstaan blijft onduidelijk. Het
boek dateert van 1793 en dat is dus 10 jaar na de toepassing van
gasverlichting in Brussel.
Maassluis liep dus niet voorop in de toepassing van gas voor de straatverlichting, want in 1815 vond een aanbesteding plaats voor het verlichten van de stad met ‘lamptaarnen’ voor de duur van vijf jaar, van 1
januari 1816 t/m 31 december 1820.
Jeremias van Dorp vroeg hiervoor f 1.259,--. En meneer H. Das rekende voor de leverantie van de benodigde olie f 41,50 voor 100 Nederlandse kannen. Dus nog steeds olieverlichting.
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Reliëfstandbeeld van Minckelers te Maastricht.
In het midden met de geweerloop Jan Pieter Minckelers.
Links van hem Ch. van Bochaute en J.T. Thysbaert.
(Brons van B. van Hove, 1904).
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Het duurt nog tot 1859 eer er wat leven in de brouwerij komt, de heer
J. Margadant laat blijken een steenkolengasfabriek op te willen richten.
Dat plan werd evenwel niet uitgevoerd.
Waarom dat niet geschiedde, is niet te achterhalen. Problemen over
de concessievoorwaarden? In die tijd werden namelijk dergelijke voorzieningen zoals gas en waterleverantie niet door de overheid zelf verzorgd, maar uitgevoerd door particulieren. De leveringsvoorwaarden
die de overheid opstelde gaven nog wel eens onderling afwijkende
inzichten te zien.
Met meneer Margadant lukte het dus niet.
Eerste concessie
Dan komt de heer J.C. van der Lely in het beeld. Op 27 mei 1865
schrijft deze een brief aan de Raad van de Gemeente Maassluis:
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Jacobus Cornelis
van der Lelij, grondeigenaar wonende te Maassluis.
Dat hij vermeent er in eene werkelijke bestaande behoefte in
deze Gemeente zoude worde voorzien wanneer de gelegenheid
bestond tot verlichting door middel van Gas.
Dat hij mitsdien verzoekt hem tot oprichting ener Gasfabrijk in
deze Gemeente door U Concessie worde verleend op zoodanige voorwaarden als nader met onderling goedvinden zal worden
overeengekomen.
Dat hij zich onder anderen bereid verklaart tot de buizing van
Gas aan de Gemeente voor een groot gedeelte der straatverlichting, tot zoodanigen prijs, in evenredigheid der uren brandens,
als de Gemeente gedurende een tiental jaren dooreen genomen
heeft betaald voor de straatverlichting door middel van olij.
Die meneer J.C. van der Lely was niet de eerste de beste. Hij was
namelijk van 15 januari 1857 tot 1 januari 1864 Burgemeester van
Maassluis. Het was dus in zijn periode, dat J. Margadant zijn concessieaanvrage deed. Hij wist dus ook waardoor die aanvrage niet werd
gehonoreerd.
Veelzeggend is daarom de laatste alinea in zijn brief over de gelijke
kosten van de straatverlichting. Maassluis nam zo geen risico en hij
zag de mogelijkheid wel zitten. Gezien zijn affiniteit met de bestuurlijke
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kant van de gemeente, lijkt het waarschijnlijk dat hij echt van mening
was dat gasaanleg broodnodig was.
Terecht is de belangrijke ‘Burgemeester van der Lelykade’ aan ’t Hoofd
in Maassluis naar hem genoemd. Nu wordt zijn naam steeds als Lely
geschreven. Zelf schreef hij echter steeds zijn naam als Lelij.
Officieel werd de vergunning aan J. C. van der Lely verleend bij Koninklijk Besluit dd. 27 maart 1866.
Aan de minderjarige zoon van J.C. van der Lely, is handlichting verleend, zodat aan J.M. van der Lely geboren in 1848 werd aanbesteed
om gedurende 25 jaar de verlichting door kolengas en olie te verzorgen. De concessie loopt van 1 september 1866 en eindigt 31 augustus
1891.
De heer J.M. van der Lely wordt in de stukken verder niet genoemd.
Hij is wel de oprichter van de touwfabriek en blijkt daar een actieve rol
te spelen. Generaties lang hebben honderden mensen in deze fabriek
een werkkring gehad. De heer J.C. van der Lely is op 23 maart 1871 op
51-jarige leeftijd overleden.
De voorwaarden van die eerste concessie worden in 21 artikelen behoorlijk vastgelegd. Bijvoorbeeld dat de schoorsteen minstens 15 meter hoog moet zijn. Het volledige ontwerp van de gasfabriek en van het
buizennet moest tevoren worden overlegd en door Burgemeester en
Wethouders worden goedgekeurd.
De kosten voor de Gemeente worden bepaald per lantaarn en bedroegen per jaar voor 1100 branduren à 1,57 cent per uur f 17,27. Het
betekende voor 84 lantaarns in totaal f 1.450,27. Dat was dus de basis
waarop de gasfabriek van start ging met een etmaalproductie van 250
m3. Het afzetgebied was de straatverlichting en de eventueel nog aan
te leggen aansluitingen bij particulieren. In dat laatste zat dan een nog
onbekende hoeveelheid.
Het gas werd uitsluitend voor verlichting gebruikt, een ander gebruik
was nog niet aan de orde.
De fabriek zou worden opgericht op een terrein aan het ‘Wijde Slop’ dat
thans ‘Havenstraat’ heet. Omwonenden hadden wel bezwaren maar die
zijn, na onderzoek door Provincie en Regering, niet ontvankelijk verklaard.
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Het bedrijf is gestart met een productie van 250 m3 per etmaal en het
gebruik was uitsluitend voor de straatverlichting bestemd. Later konden particulieren er ook gebruik van gaan maken.
Nadat het gas uit de steenkool was gestookt, bleef er een rest over.
Een grote slak zogezegd. Deze slak werd machinaal gebroken en was
nog heel goed als brandstof te gebruiken. Onder de benaming ‘cokes’
was het een heel bekende brandstof. De kleinere stukjes heetten ‘parelcokes’ en het gruis stond bekend als ‘cokes-bries’.
Kennelijk veroorzaakte dat breken van de slakken geen harmonieus
geluid. Daarvandaan stamt nog het gezegde over iemand met een
slechte zangstem, dat hij of zij een stem heeft ‘om cokes mee te kloppen’.
Tot aan het einde, bij de komst van het aardgas, werd die productieplaats aan de Havenstraat gehandhaafd. Daarna zijn op dezelfde
plaats het kantoor en de werkplaatsen gevestigd.
Tweede concessie
Tegen de tijd van afloop van de eerste concessie wordt op 13 oktober
1886 uit de Gemeenteraad een commissie benoemd die zich buigt
over een eventuele verlenging van het concessieverdrag. Uit het rapport van 23 februari 1887 blijkt dat de lopende concessie in verloop
van tijd is overgegaan op mevrouw de weduwe van J.C. van der Lely
en loopt tot en met 31 december 1887.
Nu vraagt de heer A.A.A.G. Fitsingh (Titsingh) verlenging aan, en de
commissie stelt voor te verlengen tot en met 31 december 1905, dus
een periode van 18 jaar. Gasprijs 1,5 cent per uur, per lantaarn en 10
cent per m3 voor gebouwen zowel voor Gemeente als voor particulieren. Eén vaste prijs over de gehele periode.
Het is het begin van een twee en een half jaar durend overleg tussen
de Gemeente en de concessionaris over de voorwaarden. Daarbij gaat
het behoorlijk hard tegen hard. Wel in zeer beleefde stijl, dat wel. Maar
tussen ‘Uw geachte missive’ en ‘verschuldigde eerbied’ wordt wederzijds beleefd de vloer aangeveegd met wat de ander wenst of noodzakelijk acht.
De heer Fitsingh betoont zich een taai maar ook de Gemeente geeft
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geen krimp. Contract van 25 jaar en meer vrijheid tegenover meer zekerheid en korte duur anderzijds.
Op advies van de gemeentearchitect wordt advies gevraagd van de
directeur van het Gasbedrijf van Dordrecht, de heer A.A. François. De
heer François komt met een geheel nieuw contractvoorstel. De man
heeft een prachtig handschrift, het lijkt wel gedrukt.
Hij stelt een periode van 20 jaar voor en in 27 artikelen wordt minutieus
het reilen en zeilen vastgesteld. Uitgebreid overleg volgt over talloze
details en de maanden verstrijken.
Nadat de commissie op 22 augustus 1887 haar ‘laatste woord’ op papier heeft gesteld, zegt de heer Fitsingh een week later zijn ‘laatste
woord’. Als de voorwaarden niet naar zijn wens worden gewijzigd, stelt
hij voor dat de Gemeente de exploitatie zelf overneemt. Dat houdt wel
in dat de Gemeente alles tegen taxatiewaarde moet overnemen!
Hoewel de heer Fitsingh in een brief aan de Gemeenteraad toch weer
terugkomt en onderhandelingspunten noemt, komen partij en niet tot
elkaar. Ieder blijft halsstarrig zijn gelijk bepleiten. Toch zegt de Gemeente de concessie niet op. Integendeel, de Burgemeester neemt contact
op met de heer François en deze duikt opnieuw in de redactie van het
contract en slaagt er uiteindelijk in om de partijen op één lijn te krijgen.
Op 3 april 1889 gaat de Raad met algemene stemmen akkoord met
het verlenen van een concessie aan de heer Fitsingh voor 20 jaar, met
name van 1 oktober 1889 tot 1 oktober 1909.
Over de noodzakelijke vernieuwingen is eveneens overeenstemming
bereikt en daarmee is eindelijk de rust teruggekeerd. Blijkbaar hebben
deze vernieuwingen zoveel vertrouwen gewekt dat reeds op 26 juni
1893 de concessie zonder slag of stoot met 10 jaar werd verlengd tot
1 oktober 1919.
Op 7 januari 1890 wordt ten overstaan van notaris Reeser een N.V. opgericht tot exploitatie van de gasfabriek in Maassluis. Daaruit blijkt dat de heer
Fitsingh getrouwd is met een dochter van J.C. van der Lely en wel met Maria
Anna Catharina van der Lely. Zijn positie is daarmee duidelijker geworden.
Op 12 april 1890 ging de concessie over op die N.V. Blijkbaar treedt de heer
Fitsingh dan terug als directeur en treedt als zodanig de heer W. van der
Does naar voren.
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In een brief gedateerd 5 november 1901 wordt weer een belangrijke
stap in de kwaliteit van de verlichting vermeld, namelijk de overschakeling naar toepassing van gasgloeilicht. Daarvoor zijn nieuwe lantaarns
nodig, maar kennelijk is dit systeem voordeliger in gebruik. Daardoor
kan de prijs per uur, per lantaarn dalen tot 0,875 cent. Een voordeel
van ongeveer f 550,-- per jaar. Toch gaat die wijziging naar gasgloeilicht niet zonder problemen gepaard. Het raadsbesluit van 13 januari
1905 rept pas dan van een akkoord met deze methode van verlichting.
Dan wordt gewag gemaakt van de heer P.J. Freni als directeur van de
N.V. Het definitieve akkoord van de Raad wordt echter pas op 19 mei
1905 genomen.
De eerste brief die op de schrijfmachine is vervaardigd dateert van
27 maart 1909. Het gaat over een verzoek van de N.V. Maassluische
Gasfabriek aan de Burgemeester van Maassluis. Een verzoek om een
gesprek.
Moeilijkheden lijken zich al aan te kondigen als Burgemeester Dommisse op 14 augustus 1909 aan de Gasfabriek bericht dat de Raad
niet genegen is de concessie op de gestelde voorwaarden te verlenen.
Burgemeester en Wethouders vragen juridische adviezen of het mogelijk is om elektriciteit in de gemeente te gaan exploiteren. Maar de
verleende concessie aan de Gasfabriek sluit dat uit voor zover dat voor
verlichting gebezigd gaat worden. Voor beweegkracht is dat wel mogelijk. Althans, dat is het oordeel van twee gerenommeerde advocatenkantoren.
De directie van het G.E.B. Rotterdam probeert de gasfabriek mee te
krijgen om ook de elektriciteit te gaan verzorgen. Deze ziet dat financieel onmogelijk, omdat de tijdsduur dat de concessie nog loopt daarvoor
te kort is. Een logische reactie.
De directeur is wel bereid de administratie te gaan verzorgen maar memoreert wel fijntjes dat over een schadevergoeding wel overleg nodig
is. De samenwerking van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen staat
dan al vast.
Er verlopen enige jaren. Op 14 februari neemt de Raad het besluit om
aan het einde van de concessieduur een eigen gasfabriek te stichten
en maatregelen te gaan nemen om tot aanleg van elektriciteit te komen.
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Uiteraard is dan de beer los.
Ook de heer Freni neemt juridische bijstand en kiest daarvoor een zeer
goed advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in Staatsrecht. Freni zit
niet stil, reserveert een stuk grond bij de glasfabriek, zoekt samenwerking met Assendelft, van welke plaats hem gegevens bereikten, die als
overbrugging zouden kunnen dienen.
Hij ontwerpt voorwaarden voor een gecombineerd bedrijf en biedt dit
de Gemeente aan.
Maassluis zoekt aansluiting met Delft en zoekt een advocatenkantoor
dat hun opvatting steunt om alvast kabels in de grond te kunnen leggen. Maassluis wijst de pogingen van Freni resoluut af.
Op 14 december 1914 neemt de Raad het besluit tot levering van elektriciteit door Delft.
Zoals te verwachten was gaat de Gasfabriek in beroep bij het Provinciaal Bestuur en deze schort het Raadsbesluit op. Het acht de kans op
een ongunstige uitspraak door de rechter te groot. Er komt een voorstel
voor het benoemen van drie deskundigen en een voorstel van de Gasfabriek om de gasfabriek over te nemen.
Uiteindelijk keuren Gedeputeerde Staten het betrokken besluit niet
goed.
In de stukken bevindt zich een handgeschreven conceptbrief van Burgemeester Dommisse van een beroep op de Koningin. Onduidelijk is of
dit is doorgezet, maar het tekent wel de sfeer.
Op 19 maart 1917 wordt het menens als een deurwaarder van de Arrondissementsrechtbank aan de Burgemeester een exploit betekent
namens de N.V. Maassluische Gasfabriek. Daarbij wordt geëist dat het
kabelnet en de transformatoren aangelegd ten behoeve van de elektriciteitsinvoer worden weggehaald. Kennelijk had de Gemeente die aanleg al doorgezet. Vermoedelijk heeft de gasfabriek hiermee gewacht,
zodat de klap hard zou aankomen.
Op deze wijze wordt het leveren van elektriciteit in strijd met de concessie geacht. Een oorlogsverklaring dus. Er moet nu een rechtsgeding
worden gevoerd en daarvoor is een raadsbesluit nodig. Dus stellen
Burgemeester en Wethouders de raad voor tegen de ingestelde rechtsvordering verweer te voeren.
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In de raadsvergadering van 11 mei 1917 ontstaat een discussie
waarbij de opmerking valt dat Maassluis nu eenmaal niet zonder
gasfabriek kan. Dus het wordt of overnemen of nieuw bouwen, want
over 2 jaar loopt de concessie af. En wat dan? Kan het niet zonder
procederen?
De Burgemeester, strijdvaardig als altijd, kiest voor een proces. Hij
acht zich sterk te staan. De heer van Luipen dringt aan om toch nogmaals over de overname te gaan praten. Bij een rechtszaak verharden de standpunten zich nog meer. Hij verwacht dat de Gemeente
dan alleen maar duurder uit zal zijn. Zijn pleidooi maakt kennelijk
indruk want de wethouder zegt toe te gaan praten.
Daarna gaat de Raad wel akkoord om verweer te voeren, formeel is
dat nu eenmaal wel noodzakelijk.
De wethouder houdt woord en Burgemeester Dommisse bindt wat
in. En zie, na jaren van strijd vinden partijen elkaar. Op 19 oktober
1917, vijf maanden later dus, blijkt een akkoord te zijn bereikt. Het
voorstel om de fabriek voor f 70.300,-- over te nemen wordt met algemene stemmen aangenomen. Uiteraard is daarmee dus ook het
dreigende proces overbodig geworden. Een zucht van opluchting
wordt geslaakt.
Uit het taxatierapport blijkt dat de capaciteit ruim voldoende is, maar
dat de berging van het gas tekort schiet.
Met de eigendom van het bedrijf komen de lusten en lasten ook naar
de Gemeente. Er wordt uit de Raad een commissie gevormd die deze
nieuwe tak gaat begeleiden. Tot directeur wordt benoemd de heer
J.M. Osephius, een man die lange jaren het gezicht van het Gasbedrijf zou bepalen.
Als gevolg van de oorlogssituatie (1914-1918) was er naast een ernstige voedselnood ook gebrek aan kolen en olie. Vooral olie was heel
moeilijk te bekomen en dat werd daardoor heel duur. Dat speelde de
levering van gas in de kaart. Enerzijds ging de straatverlichting door
gas verloren door de toepassing van elektriciteit. Anderzijds werd
voor huishoudelijk gebruik meer en meer op gas overgeschakeld.
De accommodatie dreigde zelfs te klein te worden waardoor er
plannen tot vergroting werden opgesteld. Zelfs een plan voor een
nieuw bedrijf in de Kapelpolder (’t Stort) werd op papier gezet. Een
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beslissing tot uitvoering daarvan is echter nooit genomen omdat de
ontwikkeling van de afname toch tamelijk onzeker was. Immers, de
verschuiving van de spitsuren van gasafname van de avond naar de
voormiddag speelde daarbij een rol. Mede daardoor werd er uiteindelijk alleen een extra gashouder van 2.000 m3 inhoud in de Kapelpolder (Heldringstraat) geplaatst.
In de loop van de volgende jaren neemt dan het gebruik van gas
steeds toe tot een top van 700.000 m3 in het jaar 1930. Daarna laten
de crisisjaren zich gelden. Petroleum is veel goedkoper en daardoor
verliest het gas terrein.
Toch had men nog wel vertrouwen in de toekomst, dat blijkt uit het
vergroten van de kantoorruimte in 1930. Men maakte plannen om het
plattendak op te hijsen en er daarna muren tussen te metselen. Zogezegd een kantoor op een kantoor maken. Aannemer de Lange hees
ijverig het dak omhoog en begon te metselen. Maar kennelijk was het
dak niet goed gestut want door hevige windvlagen ging het schuiven
en het kwam schuin en half afgebroken op nieuwe metselwerk terecht.
1930 was ook het jaar, dat onze vicevoorzitter, de heer D. Pons, zijn
werkzame leven begon. Als 14-jarige werd hij jongste bediende op het
kantoor van de Licht- en Waterbedrijven. Een sfeertekening van dat
begin en van de situatie op dat kantoor staat op de bladzijden 22 en
verder in het boekje Historische Schetsen nr. 13.
In 1936 is het verbruik gedaald tot ruim 500.000 m3 en slaat de winst
om in verlies. Uiteraard zagen Burgemeester en Wethouders die bui
al hangen en er was besloten een advies te vragen aan een externe
deskundige. Dit werd de directeur van de waterleiding in Assen, de
heer J.D.A. Sneep.
Het zeer gedetailleerde rapport stelde een aantal bezuinigingen voor
en adviseerde vooral meer reclame te maken.
Na de oorlog (1940-1945) werd als laatste uitbreiding, voor wat betreft
het gas, nog een grotere gashouder op het terrein aan de Havenstraat
geplaatst. Deze kwam per schip aan in de haven en werd hoog boven de bestaande bebouwing dominerend, voorzichtig op zijn plaats
gezet.
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De enorme gashouder trok veel belangstellenden.
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Autoriteiten slaan het spectaculaire transport gade. Links wethouder Van Gelderen, directeur van
Gemeentewerken Spits, gemeentesecretaris Mostert, burgemeester Schwartz, enz.
Wie maakt de lijst compleet?

Aardgas
Sinds 1903 werden in ons land opsporingsonderzoeken verricht naar
de aanwezigheid van olie in onze bodem.
In het jaar 1903 werden de eerste sporen van olie aangetroffen nabij
Winterswijk. Dat leidde echter niet tot exploitatie. In 1943 werd nabij
Coevorden de eerste olie aangetroffen die mogelijkheden bood voor
een bescheiden productie.
Uiteindelijk ontstond het productieveld ‘Schoonebeek’ daar. Later werd
daar ook het eerste aardgas gevonden.
De grote oliemaatschappijen Shell en Esso zagen de mogelijkheden al
vroeg zitten en vormden samen de N.A.M., de Nederlandse Aardolie
Maatschappij.
Deze ‘N.A.M.’ vroeg en kreeg de concessie voor onderzoek en exploitatie.
Schoonebeek in 1950
Tubbergen
in 1953
Rossum
in 1961
De Lutte
in 1961
Rijswijk 		
in 1955/1957
Dan komt in 1960 de aardgasvondst in Slochteren. De eerste verkenningen duiden al op een bijzonder grote hoeveelheid. In eerste instantie
wordt genoemd 60 miljard m3. Wat later wordt dat 150 miljard en neemt
nog later toe tot 400 miljard en het veld wordt dan nog steeds onderzocht. Het is van enorme betekenis voor de energievoorziening. Tot in
lengte van jaren zou dit in onze nationale behoefte kunnen voorzien!
Die ontdekking van het aardgasveld van Slochteren luidde dus al in
1960 de doodsklok voor het lichtgas gemaakt uit steenkolen. De vondst
van die enorme gasbel maakte een explosieve uitbreiding van toepassing met gas, nee aardgas, mogelijk.
Enorme gasbuisleidingen werden in recordtijd door het gehele land
aangelegd en Nederland schakelde over op aardgas voor verwarming.
Aardgas vervangt vanaf dan steenkoolgas in de huishouding en de industrie, maar door de veel lagere prijs kan het op een veel ruimer gebied concurreren met vaste en vloeibare brandstoffen.
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Voor ruimteverwarming heeft het daardoor de toepassing van steenkool vrijwel geheel verdrongen, sterker nog, steenkoolgebruik is tot
de uitzonderingen gaan behoren. De overschakeling van steenkoolgas
naar aardgas brengt veel consequenties met zich mee. Allereerst is
daar het feit dat aardgas bijna tweemaal zoveel hitte afgeeft als het
oudere gas, namelijk 7980 warmte-eenheden tegenover 4500. Daarnaast is de gasdruk veel hoger en dat geeft weer meer kans op lekkages van de leidingen.
Alle gasleidingen in Nederland in straten en wegen, met de aansluitingen naar woningen en gebouwen, en alle binnenleidingen moesten
dus op lekkage worden gecontroleerd. Uiteraard moesten de gevonden zwakke plekken dan ook worden verbeterd of hersteld.
Maassluis telde 4.500 gebruikersaansluitingen aan het gasnet. Het
schema van die controle was voor wat betreft de leidingen: in 1964 500, in 1965 - 1.500 en in 1966 - 2.500.
Veel lastiger nog was de omschakeling van de branders in de geisers,
fornuizen, kachels, ovens enz. De bestaande branders waren zo niet
bruikbaar, ze moesten omgebouwd worden. Tenminste als dat mogelijk was. Vaak was dat niet mogelijk en dan moest er een nieuwe geiser, fornuis, kachel, oven of wat dan ook worden aangeschaft. En dat
moest dan allemaal in één straat of één wijk tegelijk! Uiteraard een
gouden tijd voor wie in deze branche zijn werkkring had.
Maassluis beleefde die omwenteling in 1966 en schakelde daarmee
op aardgas over. Het einde van een roerige periode waarin de fabricage van gas uit steenkool tot problemen tussen afnemer en fabrikant
aan de orde van de dag waren.
Al jaren lang zijn de Gemeentebedrijven nu alleen met de distributie
belast van gas, water en elektriciteit. De aanlevering geschiedt van elders. De volgende stap nu wordt gezet in de vorm van een samengaan
van Vlaardingen en Maassluis. Het kantoor in Vlaardingen, dat wel. Het
motto nu is concentratie, leve de centralisatie. Hoe zal het zijn over 25
jaar? Hoofdkantoor voor Nederland op de Veluwe?
J.H. Steenkist
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DE TELEFOON
Gheen ander kent so goet der mensen wuft vertoon
dan ick de veelghebruyckte, misbruyckte telefoon,
gheen kan so veel verhalen van menselyke streecken
dan ick die jarenlang hen reeds vergun te spreecken
verweg dan wel dightby met vyanden en maeghen,
die bulderent soms dreigen of poeslief meestal vraeghen,
die met een enkel woord een slegte tyding brenghen,
die in hun droevig nieuws gheen woord van meely menghen,
die teemen om de danck voor ongevraegde hulp,
die alles bang beaamen en kruypen in hun schulp,
die ondoordagt en snel hun woorden nimmer weeghen,
die immer stotterent om woorden syn verleeghen,
die listig en brutaal hun voor gheen leugen schaemen,
die onder het gesprek een valstrik U beraemen,
die kort en bondig syn waerop je kunt vertrouwen,
die snauwen teegen mannen die kweelen tegen vrouwen,
die netjes voor den schyn by my sigh gaen te buyten,
die bang voor spatjes syn en self met modder spuyten,
die tussen werkensteydt my dringent syn van node,
die my vereeren met den naem van liefde-bode,
die hopen op myn bel, die angstig my verwagten,
die over myn prestaties nooyt praeten sonder klagten,
gheen ander kent so goet syn klanten pappenheymers,
syn waeren vrienden en syn ergste sysiesleymers.
Gheen ander weet soveel en blyft so eerlyck swyghen,
eens sal ick daer een Kruys voor Troue Dienst voor kryghen.
2 juni 1929				

M.J.N. van der Hidde
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RUE DE SANDELIN
Langestraat, Rue de Sandelin, San de la Rue, Sandelijnstraat
Ja, ik ben opgegroeid in de Sandelijnstraat. U weet het misschien nog
wel. Dat was die lange straat tussen Zuidvliet en Lijnstraat. Er stonden
van die houten palen via welke de draden liepen van de elektriciteit en
de enkele telefoonaansluitingen. Een echte volksbuurt, dat wel, maar
ook ó zo gezellig voor kinderen want er gebeurde altijd wel wat in zo’n
straat die door kleurrijke figuren werd bewoond. Om er een paar te
noemen:
Oude vrouw Bregman, een vrouwtje met een zwarte omslagdoek met
franje en zo’n zwart kapje op met keelbanden eraan. Werd dat niet een
kapothoedje genoemd? Ze verkocht in de voorkamer snoep en drop.
Toen ik nog maar net kon lopen, ging ik daar al drop kopen ‘zonder
geld’. Dat lukte natuurlijk niet. Ze woonde daar met haar zoon Jan, een
zeeman met altijd grote dorst, die vreselijk kon vloeken als hij in een
dronken bui een greep deed in zo’n stopfles met zuurtjes en zijn volle
hand niet uit de fles kon krijgen. Opoe Bregman was zelf anders ook
niet vies van een borreltje, want toen ik wat ouder was moest ik nogal
vaak voor haar een paar maatjes brandewijn halen bij Uleman op de
Jokweg. Zogenaamd voor haar schoonzoon. Haar zoon Jan is later
toch nog van zijn drankprobleem verlost en ook nog goed terechtgekomen. Hij werd bekeerd bij het Leger des Heils en is later zelfs met een
legerofficier getrouwd.
Dan hadden we ook nog een Badman in de straat wonen. Die had zijn
naam te danken aan het feit dat hij op een warme dag zijn buurvrouw
Maart uitnodigde eens over de schutting te kijken! Het goede mens
stortte bijna van het kistje waar ze was opgeklommen toen ze buurman Cor met zijn hoed op languit in zijn nakie in een stoel zag liggen.
Ze slaakte een ijselijke gil en haar belevenis werd door Maart natuurlijk
verontwaardigd rondverteld. Je kon van haar wel zeggen dat ze arm en
erg vuil was, maar ‘fatsoendelijk’ dat was ze wel.
Allebei mijn grootmoeders woonden ook in de straat. Opoe van Zanten
en Opoe Varekamp met ome Rook, een vrijgezellen broer van mijn
moeder die aan ’t spoor was. Bij Ome Rook kwamen nogal veel jongelui schaakspelen. Ik herinner mij o.a. Hans Oorebeek, Aad Bakker,
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Alois Hoffman en ook nog een Duitser die bij v.d. Heuvel in de kost was.
(Dat was op de Dr. Kuyperkade waar nu Drukkerij de Groot is.)
En natuurlijk niet te vergeten rooie Piet van Dijk die bijna nooit wat zei
en alleen maar een beetje hinnikte. Niet zo verwonderlijk natuurlijk als
je een hok met jongens hebt en een eigenaardige twistzieke vrouw.
Die rooie Piet hebben ze eens voor Sinterklaas laten spelen bij ons
thuis. Wat hadden ze hem toegetakeld! Ik zie nog Opoe van Zanten
staan krom van de lach bij het zien van de Sint. Hij was uitgedost met
een rood gestreept gordijn als tabberd en een lampenkap als mijter op
zijn kop. En per ongeluk (of expres) was zijn ene arm nogal stijf meeverpakt zodat hij maar één arm over had voor de roe en de zak cadeautjes.
Dus dat ging niet zo vlot.
Na afloop, we hadden allemaal de slappe lach, werd hij de straat opgestuurd met een zak suikergoed voor zijn eigen kinderen, want zo waren
ze bij ons in de straat ook wel weer. Ome Rook met zijn kornuiten op
een afstandje er achteraan. Onderweg naar huis kreeg de arme Sint
van straatjongens ook nog een klap op zijn lampenkapmijter die toen
half over zijn oren zakte. In de Kerkstraat bij Piet thuis werd onder luid
gejuich de zak lekkers uit zijn handen gegrist door de kinderen en Piet
zelf werd vreselijk uitgescholden door vrouwlief!
Dit alles speelde zich af in die akelige crisistijd met veel armoe zo rond
1930. Gelukkig drong dit als kind niet tot je door. Je kwam uit een goed
gezin waar je je veilig voelde en iedereen in die straat was toen toch arm!
Naast het winkeltje van Opoe Bregman was de sigarenfabriek ‘Cuba’
van Broekhuizen die was gevestigd in een grote oude woning van enige
allure. Er werd gezegd dat het de woning van de eerste burgemeester
van Maassluis was geweest, maar bij navraag bleek dat niet juist te
zijn. Aan de andere kant van de sigarenfabriek woonde van Wolferen
bijgenaamd Snelletje die de stadsomroeper was. Een kleine rappe man
die op zijn oude dag nog op zijn knieën kon lopen (nou ja, hippen dan).
Op mooie zomeravonden demonstreerde hij dat wel eens als je erom
vroeg. Als je hem met bekken en knuppel de deur zag uitgaan ging je er
achteraan en liep je een paar straatjes mee, om precies te weten wat hij
aan te kondigen had. Van Wolferen woonde er niet alleen, zijn dochter
Jaan woonde er ook, het was een lelijke maar wel aardige oude vrijster
met een paar wonderlijk rare voeten die in schoenen staken met een
verdraaide omhoog staande punt aan de schoenneuzen. Dus hoe werd
ze genoemd? Juist! ‘Jaan Snel met de jubeltenen’.
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Zielig natuurlijk, maar in die tijd hadden er veel een bijnaam. Ik had
toch o zo graag haar blote voeten eens willen zien, want ik begreep
niet wat voor voeten er toch in die rare schoenen zouden passen. Toch
heeft Jaan nog een tijd verkering gehad met een zoon van dronken
Lotje. Ik meen dat zijn achternaam Williams was. Zo zie je maar weer:
‘op ieder potje past wel een dekseltje’.
Achteraan in de Sandelijnstraat op de hoek van het ‘Paard z’n Bek’
(St. Aagtenstraat) woonde Miet de Man, een nicht van mijn vader. Ze
woonde daar alleen en leefde van de petroleumverkoop aan huis en
naar wegbrengklantjes. Je kwam haar altijd wel ergens tegen met haar
oliekannen. Ik ging graag olie bij haar halen want ik kreeg altijd een
zoet appeltje toe. ’t Smaakte en rook altijd een beetje naar peterolie
maar dat was wel lekker want dat hoorde bij een appeltje van Miet.
Soms ging mijn moeder ’s avonds olie halen en dan zei mijn vader
altijd: ‘Zo, die zie je de eerste uren niet meer terug’. Miet was natuurlijk
eenzaam en blij als er eens wat te praten viel.
Maassluis had vroeger veel inwoners op de visserijvaart en het was
mij opgevallen dat in veel huishoudens van die grote witte porseleinen
honden op de schoorsteen stonden. Meegebracht door liefhebbende
zonen en mannen. Miet had ze ook, als souvenir meegebracht door
haar broers. Kortgeleden heb ik ergens gelezen dat die honden in Engeland te koop waren in huizen waar het oudste beroep van de wereld
werd uitgeoefend. In Engeland was in die tijd de prostitutie bij de wet
verboden. Die honden werden zogenaamd voor de verkoop voor het
raam geplaatst, maar het betekende eigenlijk: ‘Hier stilt men verlangens!’.
Op Zaterdag voeren de vissers voor het vieren van de zondag naar
Lerwick want op Zondag werd er niet gevist.
De vissers kwamen met die honden in de armen uit die huizen, ze
waren zogenaamd een hond wezen kopen in zo’n gelegenheid. Zo
kwamen die honden bij moeders op de schoorsteen terecht en toen
was het nog: ‘Wat niet weet wat niet deert’.
Sommige vrouwen hadden zo’n hond gezien bij kennissen of buren en
wilden ook wel zoiets hebben en bonden zo onwetend ‘de kat op het
spek’.
M. v.d. Engel-Van Zanten
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ZO OP HET OOG
Gedachten als je ouder wordt
Met mij is er totaal niets aan de hand,
ik ben nog zo fit van lijf en verstand.
Ja, ik heb wat artrose in mijn heup en mijn knie,
en als ik buk is het of ik sterretjes zie;
mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk te hoog,
maar ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog!
Met de steun zolen die ik heb gekregen
loop ik weer buiten langs ’s Heren wegen,
kom ik weer in de winkels en op het plein.
Wat heerlijk, zo gezond te mogen zijn!
Mijn geheugen is niet meer best en evenmin mijn ogen,
de rug raakt langzaamaan wat meer gebogen,
de adem wat korter, de keel vaak zo droog,
maar ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog!
Is het leven niet mooi? Het gaat snel voorbij,
als ik kijk naar foto’s van vroeger van mij.
Ik denk terug aan mijn jeugdige jaren:
ik wilde mooie schoentjes en moest er voor sparen.
Ik ging fijn fietsen en wandelen, overal heen
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder ben zijn mijn schoenen vaak zwart
en nu loop ik langzaam, dat is voor mijn hart.
‘Houd uw gemak maar’, zegt de cardioloog,
‘U bent nog fantastisch goed, zo op het oog!’
De ouderdom is goud! Ja, ik begrijp het wel,
maar als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel,
dan twijfel ik en vraag me af of het waar is,
of dat beeld van ‘goud’ niet wat dwaas en raar is.
Ik doe nog van alles, maar het gaat wat traag
en ik heb na het eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want dat mag
állemaal komen op onze oude dag.
‘Aanvaard het rustig’, zegt de psycholoog,
‘U bent nog fantastisch goed, zo op het oog!’

23

DE PLOEG 1
OPGAAN, BLINKEN EN VERZINKEN …
‘Pal in de binnenstad van Maassluis lag aan de Marnixkade Haringkade een bijzonder fabriekscomplex. ‘De Ploeg’ stond op het dak.
De wortels van dat bedrijf lagen niet in Maassluis want het was voordien al gevestigd in Nootdorp, een dorpje gelegen op een half uur
gaans van Delft. Daar kocht de toen 19 jaar oude Arie Voorwinden
Verploegh, in 1876 te Woubrugge uit een molenbouwersgeslacht geboren, de korenmolen in Nootdorp.
In 1896 liet hij zich als zelfstandig molenaar en graanhandelaar in
de registers van de Kamer van Koophandel te Delft inschrijven. Molen, panden en woonhuis plus grond werden destijds gekocht voor
f 17.000,-- (f 10.000,-- eigen en f 7.000,-- geleend geld). Als er wind
was draaide de molen, als er geen wind was dan vond handel in granen plaats. Daarnaast werden er met behulp van 2 knechten zo tussen
de 750 en 1000 varkens vetgemest.
Na een voorspoedige molenperiode van ± 23 jaar, inmiddels waren
6 kinderen geboren, 3 jongens en 3 meisjes, werd de koers in 1917
wat gewijzigd en viel het oog op een herenhuis in Hillegersberg met
het voornemen van daaruit de handel in granen intensiever te gaan
bedrijven.
Bij de vooraf besproken bezichtiging van het huis bleek de eigenaar
niet thuis te zijn waarop de boze Verploegh weer naar de beurs toog.
Op de beurs kreeg hij het ochtendblad ‘De Standaard’ van die dag in
handen en las de volgende advertentie:
Te koop: 	Herenhuis met 2 aangrenzende pakhuizen, gelegen aan
diep v aarwater te Maassluis.
Te bevragen: Marnixkade 7.
Dezelfde dag werd met de eerste trein naar Maassluis gegaan en ontmoette hij de familie Dommisse, bewoners van Marnixkade 7. De heer
Dommisse vervulde destijds het ambt van burgemeester van Maassluis.
Dat werd het begin van de Maassluise jaren. Het huis met de pakhuizen werden gekocht, het woonhuis in Hillegersberg werd vergeten, de
molen in Nootdorp verkocht en de familie Dommisse verhuisde naar
Veerstraat 7. Een nieuw tijdperk in Maassluis brak aan.
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Kunstenaarshand laat tijd herleven.

Pakhuizen en vissersschepen, tijden van weleer.
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De onderneming doorliep de ontwikkeling van de ambachtelijk geleide
windmolen naar een fabriek die geheel gebruik maakte van stoomketel
en stoommachine. Aanvankelijk werd maïs gemalen voor de binnenlandse markt, naderhand breidde het afzetgebied zich uit naar het buitenland.
Met name Engeland en Denemarken. In toenemende mate botste men
daarbij op felle buitenlandse concurrentie. Toch werden de juiste oplossingen gevonden om deze problemen het hoofd te bieden.
Toen maïsmeel in Europa bijna een aflopende markt ging worden schakelde men over op een nieuw product, n.l. gestoomde, geplette maïs. Nu zou
men dat cornflakes noemen, maar in 1924 was dat volkomen nieuw. Een
geheel nieuw fabricageproces werd hiervoor ontwikkeld, nieuwe machines aangeschaft en na lang werken en zwoegen kwam er een uitstekend
product op de markt dat gretig aftrek vond in de veehouderij. Het nieuwe
product kreeg de naam ‘Avezo-maïsvlokken’ (A. Verploegh en Zonen). Inmiddels waren ook de 3 zonen in het bedrijf opgenomen, zodat met ± 12
mensen veel werk kon worden verzet.
De naam van de onderneming werd gewijzigd in Fabriek van Graanprodukten ‘De Ploeg’. De zaken gingen vrij goed dankzij goed koopmanschap,
doorzettingsvermogen en gezonde behoudzucht. De winstmarge werd
mede bepaald door scherpe termijnmarktaankopen van maïs op de beurs.
Totdat een felle brand op maandag 7 juni 1932 de fabriek vrijwel geheel
in de as legde. Een oververhitte stoomleiding lopende door een houten
vloer met meelstof erop bleek later de oorzaak te zijn. Totale afbraak was
nodig, een grotere nieuwe fabriek werd gebouwd mede door aankoop van
het ernaast gelegen vrijdomzoutpakhuis. Architect Warnaar ontwierp en
tekende, De Baan & Kloppenburg waren de bouwers. Binnen 2 jaar was
de fabriek draaiklaar terwijl in de tussentijd de productie werd gaande gehouden in de ‘oude’ fabriek.
Rampen zijn de familie ook niet bespaard gebleven. Eerst overleed op 29
januari 1932 Moeder Verploegh op 52-jarige leeftijd 8 kinderen achterlatend. Daarna op 7 juni 1932 de grote brand en tenslotte werd bij het malen
van zwavelstokken voor de heer Manger, destijds eigenaar van een chemisch bedrijf gelegen op het terrein van ‘Widia’ aan de Keucheniusstraat,
het dak en de achtergevel van de oude fabriek door een stofexplosie weggeblazen.
Ook deze jaren werden echter met een zakelijke taaiheid doorgeworsteld en tenslotte kwam toch alles weer ‘op z’n pootjes’ terecht. Omdat Pa
Verploegh opnieuw een vrouw vond in de persoon van Aagje Slot, haar
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trouwde en op huwelijksreis in Zwitserland de uitvinder van de olie-extractie ontmoette kwam er tevens een grote wending in de onderneming. Zeer
geïnteresseerd werden tekeningen en werkmethoden mee naar Maassluis
genomen, aan de jongens voor gelegd en besprekingen gevoerd. Smulders Machinefabrieken N.V. te Utrecht, de licentiehoudster werd ingeschakeld, de noodzakelijke verbouwingen vonden plaats en ruim 1½ jaar later,
begin 1936, vloeide de eerste olie uit de sojaboon in de vaten. Het begin
van het olietijdperk voor ‘De Ploeg’ was aangebroken waardoor de naam
van Fabriek van Graanproducten ‘De Ploeg’ nogmaals wijzigde, nu in Oliefabriek ‘De Ploeg’ een verwerkingsbedrijf van oliehoudende zaden door
middel van extractie.
Vóórdien kon olie alléén geslagen worden in windoliemolens die door middel van houten heien, aangedreven door de wentelas, op het voorslagblok
sloegen. Het voorbereide warme zaad werd in wollen zakken gestopt en
tussen zware verschuifbare blokken gelegd. De heien slaan daarbij op wiggen van steenbeuk, een keiharde houtsoort. Na ongeveer 70 slagen ontstaat een druk van ± 350 atmosfeer en sijpelt de olie door het doek heen
naar buiten. De koek die overbleef was een goed maar erg vet veevoeder.
Vandaar dat deze koud geslagen olie de naam ‘slaolie’ kreeg. Slaolie is
gewoon de groepsnaam voor alle plantaardige oliën.
Van de 3 windoliemolens waar in Nederland op dit moment het oude ambacht van het olie slaan nog in praktijk wordt gebracht is de meest bekende
‘De Bonte Hen’ in Zaandijk. Deze is sinds de restauratie in 1980 nog dagelijks in bedrijf. Omdat een oliemolen in feite zeer onrendabel werkt was
het logische gevolg dat olie-extractie de toekomst had. Vóór de jaren ’20
telde ons land met 81 olieslagerijen geducht mee als grote olieproducent in
Europa; in 1930 waren er nog 25 en in 1980 zijn nog maar 5 oliefabrieken
nodig om in de gehele behoefte te kunnen voorzien. Zo werd Maassluis in
1936 een olie extractiefabriek rijk. Aanvankelijk moesten veel problemen
worden overwonnen maar de productie groeide desondanks gestaag zodat al vrij spoedig een 3-ploegendienst moest worden ingesteld, echter op
Zondag werd niet gewerkt. Omdat de fabriek zich gunstig aan de haven
bevond was de aan- en afvoer van en naar zeeschepen vrij gemakkelijk te
realiseren.
Door de oorlog ’40-’45 werd het bedrijf ook niet onberoerd gelaten. Met behulp van enkele zeer ‘goede’ ambtenaren van de afd.
margarine-, vetten en oliën van de Nederlandse Zuivelcentrale in
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Torenhoog domineren de tanks het silhouet. Het industriële tijdperk rukt op.
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Een indrukwekkend fabriekscomplex is wel zeer nadrukkelijk
in het stadsbeeld aanwezig.

Den Haag kon het bedrijf aan de nodige toewijzingen voor hexaan (een
kookpuntbenzine ) en kool-, reep- of blauwmaanzaad komen. ‘Dienst
en wederdienst’ was de spreuk die zorgde dat men in die jaren kon
overleven. Eén troost bij dit alles was dat nimmer één liter slaolie in
Duitse handen kwam.
Een aardig verhaal uit 1943 was dat de waterboot ‘Maeslantsluys’ met
2000 liter slaolie aan boord naar Groningen voer om met 150 ton koolzaad
en 20 ton aardappelen eronder verstopt naar Maassluis terug te varen.
Koolzaad voor rekening ‘De Ploeg’ en aardappelen privé geruild voor de
Centrale keuken en Kindervoeding van het Rode Kruis. In goed overleg
waren zulke zaken te ‘organiseren’. Omdat het bedrijf een eigen stroomopwekking had kon ook nog wat stroom geleverd worden aan enkele
gemeentelijke instellingen zoals de watertoren, centrale keuken, artsen,
ernstig zieken, kraamvrouwen e.d. in ruil voor asfalt uit de Fenacoliuslaan
en van Key & Kramer om de stoomketel te kunnen stoken.
Gelukkig heelhuids uit de oorlog gekomen wist het bedrijf zich opnieuw
te vergroten en werd er een grotere extractie-installatie aangeschaft.
Het principe van de olie-extractie is het simpel uitwassen van het oliehoudende zaad in een oplosmiddel. Dit mengsel van olie en benzine,
de miscella genaamd werd gedestilleerd, benzine ging weer retour en
de olie na schoning naar de opslagtanks. Het ontvette meel was dan
een hoogwaardig eiwithoudend veevoeder. In 1948 werd een raffinaderij bijgebouwd om de weg vrij te maken voor een productlijn van sojaboon tot en met de slaolie in de fles in de winkel.
Daartoe werd de oliefabriek ‘Merwede’ te Rotterdam aangekocht en
naar Maassluis verplaatst. In deze fabriek vond de botteling plaats van
de allereerste plastic fles slaolie in Nederland die nu nog steeds bij de
grote winkelketens op het schap staat. Tevens werd en wordt nog steeds
mayonaise, fritessaus en diverse soorten slasaus gefabriceerd. De ‘Merwede’ was een logische aanvulling op de oliefabricage van ‘De Ploeg’.
Begin 1957 brandde de raffinaderij voor de helft af. Als oorzaak moest
worden aangenomen dat een stapel uitgewassen filterdoeken die nog
vochtig waren zijn gaan broeien en spontaan ontbrandden. Inmiddels
werd een directeur van buiten de familie aangetrokken die ook nog een
geniaal manager bleek te zijn. Daardoor groeide het bedrijf sneller dan
verwacht. Het hele productieproces onderging een niet geringe schaal-
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vergroting. Alleen de problemen met geluidshinder, stofoverlast en waterlozing waren helaas niet zo simpel op te lossen.
Natuurlijk hoorde zo’n bedrijf niet thuis in hartje stad, maar het lag er
nu eenmaal. Kosten van verplaatsing zonder overheidssteun waren erg
hoog maar het werd wel ernstig overwogen.
Veel geld werd gestoken in het zoeken en aanbrengen van oplossingen
voor deze problemen.
In 1960 overleed Pa Verploegh, 84 jaar oud; een energiek en ondernemend mens liet een kerngezond bedrijf achter. De zaak vóór en van
de jongens was zijn levenswerk. Maar dat pakte later anders uit. Door
de jaren heen had de oliefabriek ‘De Ploeg’ b.v. een goede reputatie
en een vertrouwde naam op de internationale markt. Mede daardoor
diende zich in 1974 A.D.M. aan als geïnteresseerd koper.
A.D.M. staat voor Archer Daniels Midlands uit Decatur, Illinois, U.S.A.
met kantoren en fabrieken over bijna de gehele wereld. Maassluis
moest de springplank worden voor Europa. Zo gezegd, zo gedaan, het
bedrijf werd verkocht, kreeg de naam ‘A.D.M.-De Ploeg’, werd hier en
daar nog wat vergroot en draaide tot 9 februari 1980. Op die Zaterdagavond om 18.10 uur maakte een fatale brand, waarvan de oorzaak
nimmer werd vastgesteld, een einde aan een 84 jaar oud bedrijf. De
‘Merwede’ was intussen verkocht aan ‘Brinkers’ Margarine Fabrieken
te Zoetermeer omdat dat bedrijfsdeel minder paste in de strategie van
A.D.M. De schade door deze brand ontstaan bleek dermate hoog, het
herstel zo tijdrovend en alle problemen rond de hinderwetvergunningen
waren zo groot dat de directie in de U.S.A. besloot ‘A.D.M.-De Ploeg
b.v.’ niet meer te herbouwen. Een roemloos einde van 84 jaar ondernemerschap in Maassluis. Helaas zo zij het.
‘Opgaan, blinken en verzinken…’ stond boven dit artikel en dat was
kennelijk voor onze onderneming voorbestemd. Op verzoek van enkele
vrienden heb ik dit verhaal geschreven, wetende dat dit lang niet volledig is. Bewust heb ik namen van medewerkers en familie niet genoemd.
Het ging tenslotte om de onderneming Oliefabriek ‘De Ploeg’ b.v.
Hulde aan al die medewerkers die in die 84 jaar hebben bijgedragen
om de naam van ons bedrijf geschiedenis te doen worden.
Waalwijk, oktober 1990			

Alex. P. Verploegh
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DE PLOEG 2
LIEF EN LEED
Er was eens ... ja, zo wil ik mijn verhaal beginnen om een stukje geschiedenis van ‘De Ploeg’ voor het nageslacht te behouden, maar ik weet dat er
nog meer stoere werkers in leven zijn die daarover iets kunnen vertellen.
Er was eens een jongen die aan de Maasdijk woonde en die reed met
een meelwagen door het Westland om zo de boeren van veevoeder en de
tuinders van zaden te voorzien. Hij was 14 jaar en dat werk was vooral in
de winter erg zwaar. Hij moest grote zakken sjouwen naar schuren en op
zolders.
’s Winters moesten ’s avonds, omdat het meestal laat werd voor hij terug
kwam, de lampen branden die aan de wagen zaten. Dat waren toen carbidlantaarns. Niet zo’n fijn karwei om ze brandend te krijgen en als het
glad werd moest hij een hamer hebben en stiften en dan 4 stiften onder
elke hoef van het paard te slaan om heelhuids thuis te komen. Dat was
elke dag hard werken maar zijn eergevoel werkte er aan mee dat hij dat
kon volbrengen. Het ging een hele tijd goed, maar op zekere dag kreeg hij
hevige dorst. Bij de malerij aan de Tol stond een regenton en daar heeft
hij toen van gedronken. Korte tijd later werd hij ziek en het bleek tyfus te
zijn. Hij moest in bed, mocht niets eten om de zweren op zijn darmwanden
te laten genezen. Eten zou zijn dood zijn dus leefde hij zes weken alleen
op melk.
Nadat hij beter geworden was, verslapt door de ziekte, mocht hij van de
dokter niet meer hetzelfde werk doen als weleer.
Tijdens zijn herstel ging hij per fiets nogal eens naar de Maassluise haven waar hij graag kwam om de activiteiten gade te slaan, die daar altijd plaatsvonden. Daar waren ook de zonen van Verploegh bezig met het
malen van meel en aanverwant werk. Hij maakte een praatje en ging er
daarna werken. Dat was denk ik in 1924. A.V. Verploegh had 7 jaar eerder
zijn molenbedrijfje in Nootdorp verkocht en zocht een mogelijkheid om
wat uitgebreider te gaan handelen en werken. In Maassluis zou er een
verkoping gehouden worden van twee pakhuisjes met een groot woonhuis
ernaast. Dat leek hem wel wat en zonder te weten van de plannen van
B. & W. van Maassluis om dat grote woonhuis te kopen als ambtswoning
voor de burgemeester. Kon het mooier, zo in die havenkom? Men was in
Maassluis niet zo rijk en zo dacht de gemeente niet aan andere kopers en
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ze besloten zo lang mogelijk te wachten bij het afmijnen, want wie zou er
zo’n groot huis kopen?
Zonder daarvan te weten dacht Verploegh tijdens de verkoping op een gegeven moment dit is het mij waard en mijnde het af. B. & W. kwamen hem
verschrikt vragen of hij het met winst wilde verkopen voor bewoning door
de burgemeester. Maar dat lukte hen niet en zo kreeg de burgemeester
zijn ambtswoning aan de Veerstraat. Zo vertelde A.V. Verploegh het aan
die jongen die daar ging werken. Hij werd het 2e personeelslid, no.1 was
de boekhouder. Tussen de middag at hij zijn brood op in het pakhuis en
kreeg er vaak van moeder Verploegh een bordje pap bij. Mijnheer kwam
zijn jongste zoon van 9 maanden oud aan zijn 2e personeelslid laten zien.
A.V. Verploegh was een ondernemend man, ging naar de beurs, kocht en
verkocht. Hij ging regelmatig naar allerlei verkopingen en kwam met de
gekste dingen thuis. Hij zette ze in zijn pakhuis en verkocht ze later weer
met mooie winst. Het geluk zat hem meestal mee bij de in- en verkoop.
Al gauw werd de ruimte te klein en kocht hij alle panden en pandjes op die
op het Schanseiland leegkwamen of verkocht werden. Zo breidde hij zijn
bezittingen steeds uit. Hij verkocht gemalen maïs en andere meelsoorten,
maar de boeren wilden voor hun vee lichter verteerbaar voer. Zodoende
kocht hij een toaster en verkocht maïsvlokken en dat was beter voor de
mesterij. De eerste jaren kwam het in de fabriek op de 3 eersten aan, twee
zoons en die Maasdijker. Steeds kwam er meer personeel bij en ook veranderde hij van werksysteem. Op kantoor kwam zijn oudste zoon, die was
klaar met de H.B.S. en zodoende kon de boekhouder weg.
Hij ging af en toe ook eens in Duitsland kijken waar heel grote installaties
gemaakt werden, zoals Calvé en andere fabrieken die in gebruik hadden.
Daarna veranderde er meestal weer heel veel en waren er in de eerste
tijd veel mankementen te verhelpen. Na enige tijd liep dan alles weer gesmeerd en het werd een fabriek die steeds groter werd. Hij had uiteraard
wel eens moeilijkheden met zijn personeel, maar dat loste hij dan op door
meer machines en minder bediening. Eerst verwerkten ze het oliehoudende zaad zoals koolzaad e.d. Maar al gauw ging hij over op sojabonen.
In het begin kwam dat uit Mandsjoerije in kleine schepen. Daarna kwam
het ook uit Amerika en andere delen van de wereld in grote zeeschepen.
Die lading werd dan in Rotterdam overgeladen in kleine schepen die de
Maassluise haven konden bevaren.

34

April 1980. De ruïne na de brand ligt er nog steeds mistroostig bij.
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In de oorlog ’40-’45 kon dat niet meer en werd er hier koolzaad geteeld
waar ook veel olie uitkwam. Ze konden in die oorlog door blijven draaien
onder toezicht van de Wehrmacht, maar er werd veel gewerkt voor de
gemeenschap. Enkele personeelsleden zijn nog opgepakt om in Duitsland
te werk gesteld te worden, maar gelukkig zijn ze later weer in de fabriek
teruggekomen.
In het laatste oorlogsjaar was daar een gaarkeuken, waar ter aanvulling
van de voeding sojameel werd toegevoegd dat was heel bitter (tegenwoordig wordt het ontbitterd). Het was wel voedzaam en eiwitrijk, maar het
kwam de smaak van de soep bepaald niet ten goede. Ook de olie was niet
bepaald op smaak gebracht. Maar ja, die voeding had je hard nodig en
was toch beter dan niets.
Het personeel kon ook niet altijd aan de verleiding weerstaan om eens wat
mee te nemen en zo gebeurde het dat iemand gepakt werd, die dunne
tankjes om zijn benen, armen en lijf had laten maken die hij elke dag even
vulde met olie uit een of ander kraantje. Toen hij betrapt werd kon hij op
staande voet vertrekken.
De familie Verploegh deed ook veel goed in de oorlog, waar anderen vaak
niet van wisten. Eindelijk was in ’45 de oorlog over, maar het gewone leven
kwam niet zomaar op gang. Ook het buitenland was het zakelijk verkeer met
Nederland ontwend. Er was geen werk en de fabriek lag stil. Ze wilden werk
voor hun personeel en sloten een contract met de Gekro, een bedrijf waar
alle gestorven zieke beesten naar toe moesten om gestoomd te worden,
zodat alles weer zuiver was. Als het vet en vlees gescheiden was werden de
beenderen weer gebruikt voor het maken van beendermeel. Het vlees werd
vleesmeel voor de dieren en het vet diende voor smeervetten voor machines en allerlei andere doeleinden. Verploegh dacht dat dat wel zou gaan.
Het was een totaal ander systeem dan ze gewend waren en gaf veel strubbelingen en stank, die de huizen van het personeel en de Schansbewoners doordrong, maar het lukte en er werd goed aan verdiend.
Toen ze nog met stoommachines werkten die met kolen of olie werden
gestookt was het een keer noodzakelijk dat er een nieuwe ketel moest
komen. Nu, in Breda bleek er een te koop dus ging A.V. Verploegh er naar
toe en kocht daar twee ketels. De ketels werden door de firma Stoof naar
Maassluis vervoerd. Ze waren nog niet bezorgd of hij had de ene ketel al
verkocht voor een bedrag waar hij er in Breda twee voor had gekocht. Dus
de ketel was gratis.
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April 1980. Troosteloos! Wat moet er gebeuren?

De beslissing is genomen. Sloop van de fabriek.
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Zo had hij nogal eens geluk in allerlei zaken!
Toen er weer grote schepen uit andere landen kwamen werd er niets anders meer verwerkt dan sojabonen. Daartoe werd de fabriek weer helemaal veranderd en vergroot. Intussen waren bijna alle huisjes en pakhuisjes in het blok waar de fabriek begonnen was aangekocht. Er kwam een
groot laboratorium met kantoor en er werden steeds monsters genomen
van iedere partij om zodoende de werkwijze daarvoor te kunnen vaststellen. De ene sojaboon is de andere nog niet. Zodoende kwam men er al
lerende achter welke wijze van bewerking van de bonen, naar land van
herkomst, de beste was. Ze gingen over op extractie. Extraheren houdt
in: door middel van verhitten en een speciaal soort benzine die snel verdampt alle vetten en oliën er uit halen. Het werd opgeslagen in grote tanks
en ook het schroot dat overbleef had z’n bestemming. De bonenaanvoer
gebeurde eerst in zakken alsook de afvoer van het schroot.
Dat bleek te arbeidsintensief en zo kwam er dan ook een grote zuiger die
zowel kon worden gebruikt voor het leegzuigen van de schepen als voor
het vullen van de schepen met de overgebleven afgewerkte producten. De
omzet is toen enorm toegenomen en er werd op het ‘Stort’ een oliefabriek,
‘De Merwede’, aangekocht, die veel van de geproduceerde olie ging verwerken tot slaolie in flessen, slasaus, mayonaise en margarine. Het was
goede kwaliteit want in de fabriek kwam je etiketten tegen van o.a. Calvé,
Albert Heijn e.d. die op de producten werden geplakt en vandaar uit werden getransporteerd.
In 1960 overleed de oprichter de heer A.V. Verploegh. 3 personeelsleden
bereikten de 65-jarige leeftijd en gingen met pensioen, moe van het jarenlange gesjappel. Ook de heer A. Verploegh (latere directeur) overleed en
de fabriek kwam in handen van A.D.M., een Amerikaanse maatschappij,
die nog meer fabrieken bezat.
De mensen die er toen kwamen werken hadden die oude werkwijze in de
aanloopperiode niet meegemaakt en de winsten werden steeds schraler.
Langzaam aan ging het bergafwaarts. In 1980 kwam er in het hart van de
fabriek nog een grote brand, waarna de A.D.M. alle goede onderdelen er
uit sloopte en die in zeeschepen naar de andere vestigingen stuurde.
Zo bleef ‘De Ploeg’ nog jarenlang ontluisterd staan.
Nu is er echter totaal niets meer van te zien. Er staan nu nieuwe woningen
op en het enig zichtbare wat nog aan de fabriek herinnert zijn een tweetal
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Een beeld dat jarenlang deze situatie bepaald, heipalen van een toekomstige bebouwing.

ronde funderingen waarop eens tanks hebben gestaan. Die zijn te vinden
op het besloten plein achter de huizen. Men heeft er de schuurtjes c.q. fietsenbergingen van die woningen op gebouwd.
Vermoedelijk is er nog veel me er lief en leed te verhalen en is er nog heel
wat over te vertellen. Dat moeten anderen dan maar doen of … laten.
2 leden die anoniem willen blijven
Bewerking: Rien Luijten

Een veelzeggend einde. Wonen gaat boven werken.
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MAASSLUIS
Er zijn veel steden in ons land die indruk op je maken en waarvan beelden nog lang op je netvlies blijven hangen tot ze bij het noemen van de
naam ineens weer springlevend worden. Niet zelden heeft dit te maken
met de sfeer die er hangt uit vervlogen dagen. Zo ook Maassluis.
Het kan prat gaan op een rijke historie, die overal in het stadje zijn
merktekens heeft achtergelaten. Interessant is het in een oude door
Floris de Vijfde opgemaakte verdelingsakte te lezen dat Maasland, samen met Monster, Lier en Zoutenveen behoorde tot de lijftocht van gravin Mathilde, welke gebied jaarlijks 1000 pond opleverde.
Een afschrift van een deel van het verdelingsvoorstel uit 1281, gevolgd
door een verklaring daarbij, is aan het einde van dit artikel afgedrukt.
Toch is Maassluis ondanks zijn historische achtergrond een stad van
het heden. Je hoeft maar bij Dirkzwager over de Waterweg uit te kijken
en je voelt de hartenklop van de moderne tijd. Rotterdam moge dan
het hart zijn, maar Maassluis is de hartklep waar het leven doorheen
stroomt. Grote oceaanreuzen glijden daar ieder ogenblik langs en je
hoort de nog ingehouden dreun van de zware motoren, die enkele kilometers verder aanzwelt tot een dreigend gegrom teneinde branding
en stromingen van de zee te kunnen weerstaan. Moderne techniek en
romantiek gaan hier duidelijk samen.
Daar komt een schip van respectabele grootte aan. Op de voorsteven
lees je steeds duidelijker ‘Minas Gerais’, de naam van een provincie
in Brazilië, het land waar je geboren bent. Ja hoor, in de mast wappert
de bekende Braziliaanse vlag, groen met een wit veld en de blauwe
bol van de zuidelijke sterrenhemel er midden in. Op de langzaam wegglijden de achtersteven zie je staan de haven van herkomst: Rio de
Janeiro. Het is alsof een stuk familie van je voorbij gaat. Je wilt nog
roepen ‘Doe de groeten aan Copacabana’, maar hij is al te ver. Een
zeemeeuw krijst hem na. Terugkerend van de waterkant zie je terloops
in de haven een fles in het water dobberen, met de kurk erop. Onwillekeurig vraag je je af: Wie gooide hem in het water en waar? Tijdens het
naar huis gaan mijmer je na over Maassluis en de grote invloed die de
scheepvaart, ook in economisch opzicht op dit plaatsje gehad heeft. Je
filosofeert over de contacten die je met Maassluis verbonden hebben
en de herinnering komt naar boven, dat je vroeger vanuit Den Haag wel
eens een tochtje naar dat leuke oude plaatsje maakte en daarbij een
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foto nam van de ‘Rigel’, nota bene het schip, waarvan later bleek dat
het de loodsboot van je schoonvader was.
Je herinnert je nog als de dag van gisteren het eerste bezoek aan je
schoonmoeder. Mozartlaan, met uitzicht op de Waterweg.
Tijdens het gesprek gleed haar blik nogal eens weg naar de horizon,
het ruime uitzicht bood daar genoeg gelegenheid voor. Dan liep ze ineens naar de vensterbank waarop een verrekijker altijd klaar lag. ‘Daar
komt er weer een’ zei ze dan al turend door de kijker, ‘het is een blauwpijper’. Even later vertrouwt ze je in het gesprek toe, dat ze eigenlijk het
liefst stuurman had willen worden. Het is je zonder meer duidelijk, dit
is, zoals Ibsen het noemde een ‘Fruen froan havet’, een vrouw van de
zee. Het liefst zou ze praten over schepen, verre landen, zandbanken
en doorgemaakte stormen. ‘Navita de ventis narrat’, een zeeman praat
nu eenmaal graag over stormen.
Je realiseert je tevens dat je terecht gekomen bent in een milieu van
zeevarenden. De ouders van je vrouw aan beide zijden generaties
lang loods geweest, dat is niet mis. De intrede in deze kring was voor
mij tevens de eerste kennismaking met Maassluizers en het moet mij
van (Maarten) ’t Hart dat dit een heel ander beeld van de Maassluizers opleverde dan ik van bepaalde schrijverszijde opgediend heb
gekregen.
De kring waarin ik nu opgenomen werd was heel anders. Zij waren niet
‘narrow-minded’. Hun blik was rechttoe rechtaan en vaak op oneindig
gericht. Een blik waarin iets lag van: ‘I must go down to the seas again’.
Het mannelijke gedeelte had de wereldzeeën bevaren en was de evenaar gepasseerd. Men zegt wel eens: Als je over de evenaar gegaan
bent, dan word je een ander mens. En dat is waar. Ik weet het uit eigen
ervaring, want ik ben geboren onder het Zuiderkruis. Je bent sterk
doordrongen geraakt van het feit dat er nog andere werelden bestaan
dan die van je eigen straat, dorp of stad. Je beziet de dingen in breder
verband. Kortweg, je bent een universeler mens geworden en dat raak
je nooit meer kwijt.
Jammer genoeg hebben de zeevarenden in de familie al sinds lange
tijd, wegens overbekende redenen, het landleven verkozen boven dat
op de zee. Echte ‘landlubbers’ zullen het nooit worden, want hun hart
gaat nog steeds uit naar waar het avontuur te vinden is. De oudste
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kan je, als hij op dreef is, met tinteling in de ogen uitvoerig vertellen hoe tegenwoordig de positiebepaling via satellieten in zijn werk
gaat. Vlug, feilloos en doeltreffend. Geen omslachtig zonneschieten
meer. De andere zeevaarder houdt zich tegenwoordig dan wel met
het kleinere werk bezig, zijn actieradius gaat naar ik meen niet verder
dan Het kanaal, maar zijn verhalen zijn er niet minder interessant om.
Geboeid kan je luisteren als hij het heeft over de grote getij verschillen in de Franse en Zuid-Engelse havens, mist op een drukbevaren
Kanaal, een gebroken roer, noodsignalen en ‘narrow escapes’. Ook
uiterlijk een rasechte zeeman, zou het je niets verbazen als hij op een
keer de kamer binnen zou stappen met nog een pluk zeewier in zijn
rosse baard.
Zoals gezegd, verhalen over de grote vaart zijn er helaas niet meer.
Het is wat stil geworden. Graag zou je nog eens vragen: Hoe was het in
Yokohama of in Santiago de Chili? En bij gemis daaraan pak je dan het
boek dat de ‘pater familias’ eens schreef, met verhalen die nog spreken
van de zeilvaart en van ontberingen op zee. Maar ook verhalen die sterk
gekruid zijn met specerijen uit de Oriënt. Het doet je goed, al snuffelend
tussen oude vergeelde foto’s, ineens nog een brief tegen te komen, in
voortreffelijk Engels en met een karaktervol handschrift geschreven,
afkomstig van een Noors kapitein, die met grote waardering en collegialiteit over je schoonvader spreekt. Het boek dichtslaand bekruipt je
de gedachte: Maar hoe moet dit nu verder? Het zou toch jammer zijn
dat een familie met zo’n nautisch verleden op het droge komt te staan!
Tegelijk besef je dan ineens, dat de fakkel al lang door een jongere generatie overgenomen is. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is
toch immers zo, dat met de regelmaat van de klok ansichtkaarten met
vreemde postzegels in de brievenbus vallen. Groeten uit Lübeck, Portsmouth, Dublin, Bergen, Bretagne, staat er dan op. Kanonnier is hij, op
’s lands vloot. Bij schietoefeningen haalt hij niet zelden een hoge score,
vertelt hij zonder groot te doen en je denkt: jij zou een goeie geweest
zijn tijdens de tocht naar Chatham. En daar is dan ineens dat broertje
van hem, dat zijn eerste reis als zeekadet naar Engeland er al op heeft
zitten; en dan nog die andere neefjes die, nog net niet groot genoeg,
met glinsteroogjes staan te kijken als de tankers, containerschepen en
coasters voorbij varen, en waarvan er één je met trots vertelt dat hij
zijn eerste zeereis (van Maassluis naar Scheveningen) gemaakt heeft.
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Je weet nu: het zit met de continuïteit wel goed en zo moet het ook,
want uiteindelijk:
‘NAVIGARE NECESSE EST’
K. Beekman

Gedeelte uit Floris’ verdelingsvoorstel van 1281 aan de
Engelse koning. Public Record Office, Exchequer (T.R.),
Miscellanious Books E 36, fol. 274, fol. 167v, London.
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Transcriptie verdelingsvoorstel
In de naam van de Vader enz. Dit is de verdeling van de landen van het
graafschap Holland en Zeeland: Het ene deel bevat al het land, de steden
en plaatsen liggende vanaf het water dat Zijpe heet in het noorden tot
aan de Maas en de rivier die IJssel wordt genoemd in het zuiden; naar
het oosten strekt het zich uit tot het Utrechtse land en in het westen wordt
het omgeven door de zeearm die Maas heet. In voornoemd land ligt het
baljuwschap Kennemerland met alles wat erbij hoort en het brengt per jaar
4000 pond op. Ook Noord-Holland met alles wat erbij hoort en dat brengt
per jaar 3000 pond op. Ook de lijftocht van gravin Mathilde, bestaande uit
Monster, Maasland, Lier en Zoutenveen. en het brengt per jaar 1000 pond
op. Ook de lijftocht van jonkvrouw Ricardis, die bestaat uit Delft, Delfland
en Pijnakker, en per jaar 1000 pond opbrengt. Bij dit deel hoort de heerlijkheid Voorne geheel en de heerlijkheid Putten, welke twee heerlijkheden
liggen aan de overzijde van de Maas. Bij dit deel hoort het eiland dat Scaldia genoemd wordt, in de volkstaal Scouden, en het brengt 300 pond op.
Bij dit deel hoort ook het eiland dat Duiveland heet en Dreischor. Ook bij dit
deel hoort de tol van Geervliet en Strienemonde en die brengt 1000 pond
op. Ook het baljuwschap tussen Schiedam en Gouwe tot aan het bisdom
Utrecht en het brengt 500 pond op.
Het andere deel omvat het land dat Zuid-Holland wordt genoemd met de
stad Dordrecht, met de tol op alle andere inkomsten 2000 pond. Ook de tol
van St Geertruidenberg 200 pond. Zuid-Holland minus de tol en Dordrecht
2300 pond. Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, deze drie eilanden horen tot dit deel. Ook tot dit deel horen Zuid-Beveland, Borselen,
Baarland, Walcheren, Noord-Beveland, Zuidvlieterzand en Wolfaartsdijk,
wat allemaal eilanden zijn en 1000 pond opbrengen. Ook Poortvliet brengt
300 pond op. Wij Floris, graaf van Holland, Albrecht heer van Voorne, Dirk
heer van Teilingen, Nicolaas van Cats, Arnold van Heemskerk en Willem
van Egmond, ridders, verklaren dat het voornoemde stuk voor stuk in onze
aanwezigheid door betrouwbare personen die gewend zijn de ontvangsten van het land te ontvangen is geteld en volgens ons geweten waar is.
In getuigenis van deze zaak hebben wij onze zegels aan deze oorkonde
doen hangen. Gegeven op de dag volgend op de Geboorte van de gelukzalige Maria in het jaar des Heren 1281.
Bronnen
Floris V (Fibula reeks), door Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz
Het land van Rembrandt, door Busken Huet.
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Verklaring bij het verdelingsvoorstel van Floris V aan de Engelse Koning
Op 5 juni 1281 verloofde Floris V zijn dochter Margareta met Alfons, zoon
van de Engelse Koning Eduard I, beiden nog kleuters. Zodra het huwelijk
zou zijn gesloten, zouden beiden de helft van Floris’ landen ontvangen.
Een huwelijk is niet gevolgd omdat de jeugdige Alfons in 1284 stierf.
Busken Huet zegt hierover:
Wij zien Floris zijn land zo goed als verkopen aan een Koning van
Engeland, zien hem daarna met dezelfde onbesuisdheid die vorst verraden en een bondgenootschap van een Koning van Frankrijk zoeken.
Concluderend:
Mocht het huwelijk tussen Margareta en Alfons wel zijn doorgegaan,
dan zou het niet denkbeeldig zijn geweest, dat één van de in de acte
genoemde delen b.v. dat van Maeslant etc. naar de Engelse kroon zou
zijn gegaan.
Het gebied van Maasland, Monster, Lier en Zoutenveen werd destijds
aangeduid als de ‘lijftocht (ook wel dowarium) van gravin Mathilde’.
Deze gravin Mathilde, Floris’ grootmoeder, leefde toen al niet meer.
K. Beekman
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Jeugd geboeid door het water.

VLUCHT IN DE NACHT
SPECTACULAIRE REDDING
25 jaar geleden vertrok op 18 maart 1967 het Griekse vrachtschip ‘Alkyone’, groot 9.143 bruto registerton, uit de haven van Rotterdam. Het schip
was slechts gedeeltelijk geladen met copra bestemd voor Hamburg. In de
Maashaven te Rotterdam was lading gelost, waarna het schip bij de Rotterdamse Droogdokmaatschappij enkele dagen in reparatie was geweest. Via
de waterweg voer het schip naar zee. Op het moment dat het schip bijna
buitengaats was ontstond er een storing in de stuurmachine, waardoor het
schip stuurloos werd. Het was juist zeer slecht weer. Er woedde op de kust
een Noordwester storm windkracht 8. Door de invallende duisternis, het
was rond half zes, en de regen was het zicht zeer slecht en bedroeg in de
monding van de Waterweg slechts enkele tientallen meters. Door de storm
en de opkomende vloed werd het stuurloze schip in de richting van de Zuiderpier gedreven. Het duurde dan ook niet lang of het schip zat bij die pier
aan de grond. Na de stranding werd door de kapitein van de ‘Alkyone’ direct
sleepbootassistentie gevraagd.
Kort na het verzoek om assistentie voeren de reddingboot ‘Koningin Juliana’ en drie sleepboten van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst uit.
Het waren de ‘Schouwenbank’, de ‘Maasbank’ en de ‘Vikingbank’. Al spoedig bleek dat reddingboothulp niet noodzakelijk was. Er was geen direct
gevaar aanwezig voor de bemanning van het gestrande vrachtschip. Het
gelukte de sleepboten een trosverbinding met de vrachtvaarder tot stand te
brengen. Vanaf omstreeks zes uur heeft men geprobeerd het schip los te
trekken, doch alle pogingen daartoe mislukten. Van de sleepboten ‘Schouwenbank’ en ‘Maasbank’ knapten de trossen, zodat op een gegeven moment alleen de sleepboot ‘Vikingbank’ nog een trosverbinding had met het
gestrande schip.
Inmiddels was het tijdstip van hoog water al lang voorbij en werd de kans
op succes steeds kleiner. Omstreeks kwart voor tien kreeg de sleepboot ‘Vikingbank’ te maken met een paar van achteren opkomende grondzeeën. De
eerste grondzee zette het achterschip van de sleepboot geheel onder water.
Bij de tweede grondzee stroomde het water via de lierkamer rechtstreeks
de motorkamer in. Kapitein Plug, die het gevaar onder ogen zag, liet onmiddellijk de tros slippen waardoor de sleper weer recht op het water kwam te
liggen. Het kwaad was echter al geschied. Er was intussen zoveel water
binnengekomen dat de motor uitviel en ook de sleepboot stuurloos werd.
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De nu stuurloze sleper, nog steeds geketend aan de Griekse vrachtboot,
kreeg op dat moment alle kwaad te verwerken dat bij slecht weer de gronden in de nabijheid van de Waterwegpieren een vaartuig hebben te bieden. Met een slagzij van ongeveer 10 graden dreef de sleper in de richting
van de Zuiderpier. De bemanning heeft nog getracht de sleper van de pier
af te houden door een anker uit te brengen, maar het anker kreeg geen
houvast. Kort daarna strandde de sleper op de kop van de Zuiderpier.
Op het moment van de stranding maakte de ‘Vikingbank’ nog niet zoveel
slagzij, maar dat werd met al die overkomende zeeën steeds erger. Kapitein Plug liet daarop al het personeel dat nog benedendeks was naar
boven komen. De sleepboot maakte inmiddels een slagzij van 60 graden.
De marconist was nog net in staat geweest het noodsein uit te zenden dat
door Scheveningen Radio werd opgevangen.
De toestand aan boord was zeer kritiek. Kapitein Plug wist direct dat door
de ruwe zee en de geringe diepgang ter plaatse hij en zijn bemanning door
geen enkel schip van boord konden worden gehaald.
Later vertelden de kapiteins van de andere sleepboten, de loodsboot en
de reddingboot, dat zij machteloos moesten toezien hoe de ‘Vikingbank’
met zware slagzij tegen de basaltkeien van de Zuiderpier lag en dat de
bemanning zich aan bakboordszijde van het schip vastklampte en steeds
door het overkomende water werd overspoeld. Ook op de semafoor in
Hoek van Holland waren de noodseinen van de ‘Vikingbank’ ontvangen.
Binnen enkele minuten voer de reddingboot ten tweeden male uit. Ruim
een uur lang heeft de reddingboot onder commando van schipper Grooteboer geprobeerd de gestrande sleper te bereiken. Alle vakmanschap en
moed van de reddingbootbemanning ten spijt slaagden ze er niet in om
bij de ‘Vikingbank’ te komen. Op 150 meter afstand van het schip was
er nog maar zeer weinig water onder de reddingboot waardoor het niet
verantwoord was om verder te gaan. Ook de bemanning van de inmiddels
ter plaatse gekomen loodsboot ‘Betelgeuze’ probeerde nog met twee motorjollen de gestrande sleper te naderen. Vanwege de krachtige wind en
de kokende golven lukte ook dat niet. Ook werd getracht te voet over de
Zuiderpier de plaats van stranding te naderen, maar ook deze poging was
door het overkomende water tot mislukking gedoemd.
Ondertussen was er via van een helikopter van Radio Scheveningen hulp
gevraagd de Opsporings- en Reddingsdienst van de Marine, gestationeerd op het marinevliegkamp Valkenburg. Op dit vliegveld werd direct
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een Augusta Bell-helikopter in gereedheid gebracht. Vrij kort na binnenkomst van het verzoek om hulp vertrok de helikopter naar de plaats des
onheil, bemand door luitenant ter zee 1e klasse N. van Dam ( 37 j.), adj.
onderofficier-vlieger C.J. van Heinen (38 j.) en korporaal-vliegtuigmaker R.
Naumann ( 31 j.). Het was de eerste keer dat er een helikopter uitvloog voor
een redding op zee bij nacht.
Even voor half twaalf verscheen het toestel boven het ramp gebied. Vanuit
de helikopter zag men dat de ‘Vikingbank’ bij iedere golf zeker vijf meter
heen en weer werd geslingerd. Verder zagen ze negen mannen die zich
met alle macht aan het stuurhuis van de sleper vastklampten om niet in
zee terecht te komen.
Bij het licht van de schijnwerper van de reddingboot die op vrij korte afstand van de plaats van de ramp positie had ingenomen, werd de reddingsactie ingezet. Meesturend met de bewegingen van de zwaar rollende
‘Vikingbank’ liet de vlieger zijn toestel tot ± 10 meter boven de gestrande
sleper zakken. Door middel van een elektrische lier liet men de ‘sling’ (reddingslijn) aan boord van de sleper zakken. Als eerste werd de stuurman
van de ‘Vikingbank’ C. Wijnhorst, die tijdens de stranding gewond was geraakt, aan boord van de helikopter gehesen. Omdat hij er niet al te best
aan toe was werd besloten hem eerst aan land te brengen voor dat men
een poging zou doen de andere bemanningsleden van boord te halen. Ze
hadden nogal wat moeite een geschikte landingsplaats te vinden. Aan de
zuidkant bleek geen geschikte landingsplaats aanwezig. Uiteindelijk bleek
aan de noordzijde op het Marine-etablissement aan de Waterweg een geschikte landingsplaats te zijn die door middel van autokoplampen werd verlicht. Direct na de landing werd stuurman Wijnhorst vervoerd naar het tot
opvangcentrum ingerichte Groene Kruisgebouw.
Nadat de eerst gereddene was afgeleverd zette de helikopter om de tien
minuten een nieuwe geredde aanland. Bij de laatste vlucht namen ze zelfs
vier man in één keer mee. Zij, die het bange avontuur nog het beste overleefd hadden en in de helikopter konden staan. De voorgaanden waren alle
liggend vervoerd. De bemanningsleden van de ‘Vikingbank’ die door de
helikopter werden gered waren:
Stuurman C. Wijnhorst uit Maassluis, le machinist J. Ras uit Maassluis, 2e
machinist L.P. Hazenberg uit Rotterdam, Marconist H.J. van der Zee en de
kok P. Rietdijk beiden uit Maassluis, matroos T.A. Vet uit Harderwijk, matroos K. van Zanten uit Hoek van Holland, olieman J. Westra uit Hoek van
Holland en als laatste Kapitein E. Plug uit Maassluis.
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Ten onder tegen het geweld van de zee.
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De hele reddingsactie met de helikopter had in totaal ongeveer één uur
geduurd. In het Groene Kruisgebouw in Hoek van Holland had men in allerijl de nodige maatregelen genomen. Brigadeleden van het Rode Kruis
en E.H.B.O., alsmede Dr. van Lonkhuyzen namen de zorg op zich van de
verkleumde drenkelingen. De mannen waren door en door koud en moesten met handdoeken en dekens worden warm gewreven. Tientallen warme
kruiken moesten daarbij als hulpmiddel worden gecharterd, terwijl hulpvaardige handen liters koffie en grote glazen cognac aanvoerden om ook
inwendig de kou te verdrijven. Het duurde tot diep in de nacht aleer de mannen weer enigszins op verhaal waren gekomen. Zeven van hen konden op
eigen benen naar huis en twee vertrokken er per ambulance. Alhoewel het
er kort na de ramp niet naar uitzag dat reddingspogingen succes zouden
hebben mogen we wel stellen dat het na het inzetten van de helikopter een
spectaculaire redding is geworden.
De helikopter-bemanning werd later vanwege deze eerste nachtelijke redding nog door de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van
Schipbreukelingen onderscheiden met een zilveren medaille van genoemde maatschappij.
Voor wat betreft het Griekse vrachtschip ‘Alkyone’ kan worden vermeld, dat
er na de stranding geen direct gevaar heeft bestaan voor de bemanning,
zodat zij aan boord konden blijven. Reeds de dag na de stranding hebben
experts van Smit & Co. en Van den Tak’s Bergingsbedrijf een onderzoek ingesteld naar de toestand waarin beide gestrande schepen zich bevonden.
De ‘Vikingbank’ bleek aanzienlijke schade te hebben opgelopen door het
rollen over de stenen van de Zuiderpier. Ruim vier weken na de stranding
is het de bergers gelukt met behulp van de drijvende bok, de ‘Ir. Snip’, de
sleepboot in de trossen te nemen en te bergen.
Het vrachtschip ‘Alkyone’ heeft men, nadat eerst de lading copra was gelost en nadat er veel voorbereidend werk aan vooraf was gegaan door middel van een aantal sleepboten vlot kunnen trekken. Daarna werd het schip
voor reparatie naar Rotterdam versleept.
J. Zon
Dit verslag is tot stand gekomen met medewerking van heer C. Wijnhorst
uit Maassluis, destijds stuurman op de sleepboot ‘Vikingbank’.
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De spectaculaire redding van de bemanning van de Sleepboot ‘Vikingbank’ inspireerde de bekende Maassluise dichter M.A. Sluizer tot onderstaand gedicht dat werd gepubliceerd in de Maassluise Courant
‘De Schakel’.

Vikingbank
Dapp’re mannen van de sleepdienst,
jullie die steeds onversaagd,
uitvaart bij het eerste noodweer,
als men u te helpen vraagt.
Dapp’re mannen van de sleepdienst,
‘Vikingbank’ aan Europoort,
wat werd daar uw moedig helpen,
plotseling toch wreed verstoord.
Ondanks stormen en gevaren,
voer u bij het noodsein uit,
met de beide and’re slepers,
‘HELPEN’ was uw vast besluit.
Maar ondanks uw moedig pogen,
kon je nu de strijd niet aan.
In de woeste elementen,
moest uw schip ten onder gaan.
Luchtvaartdienst bracht voor u uitkomst,
redde u uit grote nood.
In perfecte samenwerking,
bij het licht der reddingboot.
Hulde hier aan alle redders,
in de lucht, ter zee, op land.
’k Reik u dankbaar van Maassluis uit,
namens allen hier de hand.
Door de woeste elementen,
is de ‘Vikingbank’ vergaan,
maar de geest van ‘Hollands Glorie’,
wist ook dit keer pal te staan.
M.A. Sluizer
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GEZONDHEIDSZORG, DOKTER JANZEN
In het jaar 1991, een jaar waarin de restauratie van de Grote Kerk, een
monument, veelvuldig onder onze aandacht wordt gebracht, gaan mijn
gedachten vaak uit naar een ander monument, maar dan van vlees en
bloed, Dokter Janzen. Wie van de 60-plussers onder ons herinnert zich
niet de lange, statige figuur die op de fiets, gekleed in wapperende jas
en op het hoofd een min of meer verfomfaaide hoed, Maassluis placht
te doorkruisen om zijn patiënten te bezoeken?
Wanneer iets zijn belangstelling trok, en dat gebeurde heel vaak, stapte
hij af en informeerde omstandig naar het hoe en waarom. Hij had de bijnaam ‘Moos’ en de legende wil dat hij als kind in de vliet gevallen was.
Toen de jonge Johan uit het water gehaald was, zou hij bibberend van
de kou en de zenuwen geroepen hebben: ‘Toen Mozes in het biezen
kistje lag, kwamen er twee krokodillen en die beten Mozes in zijn billen’.
Waarheid of niet?
In de volksmond was hij in elk
geval altijd Moos Janzen. Nu
werd deze bijnaam nooit of te
nimmer als scheldwoord gebruikt maar veeleer als een
soort van liefkozende aanduiding in de richting van ‘onze’
dokter. Hij was zo bekend, dat
een brief gericht aan dokter
Moos te Maassluis ongetwijfeld op het goede adres zou
zijn bezorgd. Van avond- en
weekenddiensten was in die
tijd geen sprake evenmin als
van groepspraktijken en als
je dus iets mankeerde riep je
je ‘eigen’ dokter en die kwam
altijd.
Dokter Janzen had na zijn
studie als scheepsarts gevaren op het hospitaalkerkschip ‘De Hoop’ en als geboren Maassluizer, ook door de

Dokter Janzen op zijn fiets
door Maassluis.
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 aringrederij van zijn vader, zeer bekend met de visserij en de zee (hij
h
maakte ook enkele ‘hadji’-reizen van Indië naar Mekka als scheeparts
mee). Na zijn huwelijk vestigde hij zich als huisarts in Gelderland en in
Zeeland, maar toen hij in 1929 de mogelijk zag de praktijk van dokter
Van Lankeren in Maassluis over te nemen greep hij die kans met beide
handen aan. De visserij floreerde toen nog volop in ons lieve stadje en
ook water was genoeg voorhanden. Mijn ouders hadden als hun lijfarts
dokter Van Lankeren en het was dus vanzelfsprekend dat zijn opvolger, dokter Janzen, ook bij ons als arts over de vloer kwam. En zo heb
ik hem gekend vanaf mijn 4e jaar. Dat mijn persoonlijke herinneringen
prevaleren boven de wat algemene, zal niemand mij euvel duiden.
Het allereerste wat me met betrekking tot hem te binnen schiet is dat ik
keelontsteking had toen ik zo’n jaar of 5 oud was. Ik was bepaald geen
gewillig kind en liep ondanks hoge koorts briesend door de kamer
heen en weer. Mijn moeder had de dokter gewaarschuwd en hij kwam
prompt. ‘Marietje, mag ik even in je keel kijken?’, en mijn moeder kwam
al behulpzaam met de lepel aandragen om mijn tong omlaag te drukken. Maar, Marietje kende het systeem van de lepel op de tong met
bijbehorend kokhalzen en weigerde halsstarrig haar mond te openen.
Moeder probeerde nog haar gezag uit maar had geen enkel resultaat.
‘Dicht is dicht’, dacht Marietje.
Nu, na 62 jaar weet ik nog hoe toen de psycholoog Janzen naar voren
kwam. ‘Gaat u even een papiertje en een potlood halen’ zei hij tegen
mijn moeder. Zij haalde het gevraagde en wilde blijven kijken naar het
verdere verloop. ‘Gaat u maar weer verder met uw werk’, zei de dokter.
Mijn moeder liet ons alleen en dokter Janzen zei: ‘Nou meid, er is niks
aan de hand, we gaan nu poppetjes tekenen’. En hij legde het papier
op tafel en vroeg: ‘Begin jij, of ik?’ En als kind zeg je dan altijd: ‘Jij’. Hoelang hij bezig is geweest met het tekenen en me daarna aanwijzingen
gaf hoe ik zijn kunstwerk moest reproduceren weet ik niet, maar op
een moment, toen ik met open mond en mijn tong van inspanning naar
buiten hangend bezig was de poppen zo mooi mogelijk na te maken,
legde hij even de lepel op mijn tong en had gezien wat hij wilde zien.
Ik had niets gemerkt…
Voor buikpijntjes en ander kleine ongemakken kwam de dokter natuurlijk niet aan huis, maar ging je naar het spreekuur. De praktijkruimte
was gelegen aan de Noordvliet, een statig herenhuis. Als je de vestibule, belegd met marmer, binnen kwam sloeg de eerbied je al op
de keel. De wachtkamer was direct aan de rechterkant, maar wat er
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in stond zou ik niet meer weten. Ik dacht iets van bruine leren banken
langs de wanden, maar ik was altijd zo zenuwachtig…
Soms, als ik ongedurig was probeerde ik een glimp op te vangen van
het huiselijk gebeuren. Dan kon je door de keuken heen een flits zien
van een grote tuin achter het huis. Af en toe zag je gewoon kinderen
rond lopen en verbijsterd constateerde ik toen dat er buiten wachten
spreekkamer kennelijk gewoon leven mogelijk was in een huis waarin
ik altijd alleen maar ontsmettingsmiddelen rook.
Na het uitzitten van de wachttijd beneden kwam onverbiddelijk het belletje dat jij aan de beurt was. Met loden schoenen beklom je de mooie
trap en belandde in de spreekkamer waar je werd ontvangen door een
vriendelijk mens, die terwijl hij uitbundig zijn handen waste, informeerde naar de aard van de klachten. Geen reden tot paniek dus, zult u zeggen. Maar heb ik die bibberende knieën dan overgehouden aan de tijd
dat er nog geen tandartscontrole was en de dokter bij mij een ontstoken
kies moest trekken? Ik had al dagenlang kiespijn gehad en ten einde
raad ging mijn moeder met me naar de dokter.
Dokter Janzen aaide me over mijn bol en zei tegen mijn moeder dat die
kies onverwijld getrokken moest worden. En dat deed hij dan ook, zij
het zonder verdoving. Waarschijnlijk kon hij niet verdoven vanwege die
ontsteking, maar ik heb wel weer verontwaardigd gebruld. Gelukkig zijn
er jaren dat je echt gezond bent en geen dokter nodig hebt. Een goede
zaak, want een arts is er om te genezen en als het goed is geneest hij
liever niet want dan zijn de mensen gezond.
Vanuit welk jaar komen weer de herinneringen op aan deze bijzondere
mens? Ik meen dat het was uit het jaar 1944. In dat jaar waren Bas en
ik getrouwd en de omstandigheden waren niet bepaald rooskleurig te
noemen. Dokter Janzen was nog steeds onze lijfarts en nam met plezier maar ook met enige bezorgdheid op zich om de komende bevalling
van onze eerste baby vlot te laten verlopen. Hij begeleidde me in al mijn
vragen en probeerde mij, een jonge vrouw, inzicht te verschaffen in het
hoe en waarom van essentiële dingen. Toen de bevalling zich in februari 1945, 6 weken te vroeg aankondigde was dokter Janzen er bij en hij
heeft me geholpen, meer, dan een vader had kunnen doen.
Om als 19-jarige te trouwen, in verwachting te geraken, te bevallen en
dan je eersteling na 6 dagen te moeten afstaan aan de dood, is een
onvoorstelbare versnelling in je levensritme. Bij wie vind je dan nog
soelaas?
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Zo waren er veel mensen die me wilden troosten met de mededeling dat
ik jong genoeg was om nog wel 10 kinderen te kunnen krijgen en die niet
begrepen dat een mens, ook een baby, onvervangbaar is. Op een avond
toen ik ontroostbaar was, kwam
dokter Janzen en hij ging naast
me zitten, streek me over mijn
haar, maar zei niets. Zelden heb
ik me door de aanwezigheid en
het begrip van een mens zo getroost gevoeld. Tijdens die emotie had ik op een moment het
idee dat dokter Janzen zou gaan
zeggen: ‘Zeg Marietje, zullen we
poppetjes gaan tekenen?’.
Een tijd na het overlijden van
onze baby vroegen we aan de
zoon van de dokter waar de rekening bleef omdat we die zo
langzamerhand wel wilden betalen. De zoon zei: ‘Die rekening
zul je nooit krijgen want vader
schrijft in dit soort trieste gevallen geen nota uit.’
Dokter Janzen.
Dit zijn persoonlijke herinneringen en ik heb ze opgeschreven als eerbetoon aan een zeer bijzonder mens.
Ik hoop dat mijn herinneringen, die van U weer zullen opfrissen zodat
we gezamenlijk in onze hoofden en in onze harten een monument zullen oprichten ter ere van:
Johan Janzen, Medisch Doctorandus, Arts
Praktiserend van 1929 tot begin 1946
te Maassluis, aan de Noordvliet 4 Z.Z.
Geboren te Maassluis, 20 september 1881
Overleden te Maassluis, 6 mei 1955
Met dank aan zijn zoon Pieter Janzen, arts te Middelburg voor de informatie en de foto’s.
Rie Weeda
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ZIEK ZIJN IN MAASSLUIS IN DE 20-ER JAREN
Tegenwoordig zie je niet meer in een straat dat er een ernstige zieke is
of dat er in een huis een besmettelijke ziekte heerst. Dat was vroeger wel
anders.
Het was op twee manieren te merken. Er was in de straten een nogal druk
verkeer met paard-en-wagens van groenteboeren, melkboer, kolenboeren
en nog andere boeren. De wielen van die wagens waren voorzien van ijzeren
banden en die maakten op de straatstenen zoveel lawaai, dat het hinderlijk
was voor degene die flink ziek was. Vaak werd er dan voor het huis waar de
patiënt werd verpleegd een dikke laag stro uitgespreid die het geluid van de
wagenwielen en paardenhoeven dempten.
Leed een patiënt aan een besmettelijke ziekte dan was de huisarts verplicht
hiervan aangifte te doen bij de gemeente en kwam er een ambtenaar een
groot papier boven de voordeur bevestigen met het opschrift ‘BESMETTELIJKE ZIEKTE’, soms met de betreffende ziekte erbij vermeld. Wij, als kinderen, vonden het maar eng als er boven een huisdeur zo’n plakkaat hing
en we meden die plekken dan zorgvuldig bij onze straatspelletjes.
Voor zover ik nu nog weet waren in Maassluis vier huisartsen; aan de
Haven Dr. Thiebout (waar mijn moeder dienstbode is geweest van 1906
tot 1910). Dr. Koumans in het pand Veerstraat 17 en Dr. Melchior in
Veerstraat 15 en Dr. van Lankeren aan de Noordvliet 4 Z.Z., waar in
1929 Dr. Janzen de praktijk overnam.

Dokter Thiebout en echtgenote.
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Als het hoog water was kon Dr. Thiebout niet zonder droge voeten zijn huis
uit en werd hij per roeiboot afgehaald om zijn patiënten te gaan bezoeken.
Ook bij een scheepsramp in Hoek van Holland verleende deze bekende
arts bijstand. Aan Poortershaven bevond zich een barak waar zeelieden
met besmettelijke ziekten werden verpleegd. Ik meen dat de beheerder
daar de heer Bruistens was, die later in Maassluis kwam wonen.
Was er een ernstige zieke die niet thuis kon blijven, dan werd deze ook
wel eens gebracht naar de ziekenbarak van de gemeente aan de Roggeka, gesitueerd naast de Joodse begraafplaats. Op die plaats is nu een
gedeelte van de scheepswerf en ook was daar tot voor kort de olieraffinaderij de ‘Witol’.
In die barak zwaaide de heer Nusink de scepter, hij was de verpleger,
ziekenbroeder en directeur.
Het ziekentransport naar de barak werd verzorgd door twee mannen van
Gemeentewerken: van één weet ik dat hij ene Van der Linden was. De
ziekenwagen was een geval met één as op heel hoge wielen. Die twee
wielen waren aan elkaar verbonden met een grote boog in het midden net
eender als bij de hondenkarren waartussen de trekhond liep.
Bij de ziekenkar zat hier echter een haak waarin de baar van bruin zeildoek hing. De patiënt werd hierin onzichtbaar verpakt en slingerend ging
het dan met de gemeentemannen naar de barak aan de Roggeka.
Het zien van dit ziekenvervoer vonden we evenals de lijkkoets met de
zwarte paarden ervoor ‘griezeldingen’ en daar werd je even stil van.
Meestal echter werden de zieken naar het Ziekenhuis in Vlaardingen aan de
Hofsingel vervoerd. Dat ging dan wel met een echte ziekenauto van Van Wingerden, die zich bevond in een garage aan het einde van de Noordvliet N.Z.
Als ik zo eens terugkijk wat is er dan toch veel veranderd op dit gebied.
Allereerst ons eigen gezondsheidsgebouw bij ‘De Vloot’ en het moderne
‘Holy-Ziekenhuis’ in Vlaardingen. Veel van het oude is verdwenen, soms
ten goede, soms ten kwade, maar wat de ziekenverzorging betreft is het
in alle opzichten sterk verbeterd. Toen 4 artsen en 1 apotheek voor ±
9.000 inwoners en nu naar ik meen 14 artsen en 4 apothekers voor ±
34.000 inwoners plus nog specialistenspreekuren in het Gezondheidsgebouw. Bovendien nog enige wijkgebouwen van het Kruiswerk o.a. ook
voor Kraamhulp en Consultatie voor baby’s en kleuters.
mei 1991					
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L. Stigter Sr.

Ambulance in twintiger jaren.

Rechts de ziekenbarak.

59

EEN SPECIALE BOODSCHAP
Konijn 1944
In mijn jongenstijd, ik heb het nu over de crisistijd van vlak voor de tweede wereldoorlog, ik was een jaar of tien, kwam ik weleens over de stille
vliet (Noordvliet Z.Z.). Direct na de Wagenbrug was het in mijn ogen
mooie huis van onze huisdokter met een nacht- en een dagbel en naast
de deur een heel groot wit emaillen naambord met grote zwarte letters.
Die naamplaat staat nog steeds diep in mijn geheugen gegrift, dat ik de
tekst nog zo voor me kan halen. Daarop stond:
J. Janzen
Medisch Doct. s
Arts
Iedere keer dat ik er langs kwam genoot ik weer van die mooie naamplaat en idealiseerde de bijzondere positie van die man. Hij moest naar
mijn kindermening wel heel erg knap zijn. Op de manier waarop hij wintertenen behandelde *) had ik het echter niet zo begrepen. Mijn zus
Dinie weet hierover ook wel mee te praten. Maar toch, het was een
vriendelijke man met, naar mijn ervaring, veel geduld voor kinderen.
Op zekere dag, het was in de hongerwinter van 1944, kwam de dokter bij ons
aan huis. Het was een lange man met een grijze lange baard en zelfs hij had
honger. Waarvoor hij kwam weet ik niet meer, maar wel dat hij zei: Zo, vrouw
van Es, zei hij, wat ruikt het hier lekker! Jullie eten zeker bruine bonen? Dat
klopt dokter, antwoordde mijn moeder, lust u soms een bordje ? Nou, dat was
tegen geen dovemansoren gezegd en de dokter zei: Ja, wat graag!
Gaat u maar zitten dan zal ik een bordje voor u opscheppen, zei mijn
moeder. En zo zat de dokter even later in de stoel van mijn vader met
smaak een bord bruine bonen naar binnen te werken.
Wij woonden toen met ons grote gezin achter in de ‘Lijnstraat’ op de hoek
van de ‘St. Aagtenstraat’, die in de volksmond ‘het Paard z’n bek’ werd
genoemd. Het was een smalle straat die uitkwam op de ‘Zuidvliet’ die
ook wel de ‘Roomse kerkvliet’ werd genoemd. De tuin achter ons huis
grensde aan die van de Rooms Katholieke pastorie. Pastoor van der
Burg, een heel aardige man, werd door ons buurman genoemd.
*) remedie was: ochtendurine over de pijnlijke tenen doen
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St. Aagtenstraat, bijnaam ‘’t Paard z’n bek’.
Achteraan links het geboortehuis van de schrijver. Het warme licht van
de gasstraatlantaarn zorgde voor een gezellig schemeruurtje in huis.
Het was daar goed wonen en als op een stille zomeravond het kerkkoor
aan het repeteren was en de woudduiven hun roep lieten horen vanuit
de bomen in de pastorietuin, dan was er een heel speciale sfeer waarvan mijn ouders heel erg hebben genoten.
M’n vader, die altijd bezig was met de in de Hongerwinter moeilijke
voedselvoorziening van zijn grote gezin, had daar een aantal hokken
met konijnen. Achter ons huis groeide volop voer voor deze beesten
en anders konden we het wel snijden op het nabijgelegen voormalige
‘M.A.A.S.’ voetbalveld.
De dokter, ook met een groot gezin, had ook wel eens trek in zo’n lekkere gebraden konijnenbout en vroeg aan mijn moeder of hij er niet
eentje kon kopen. Die antwoordde direct, dat mijn vader dat nooit zou
doen, omdat het voor hem al moeilijk genoeg was voor zijn eigen gezin
te zorgen. Op dat antwoord vroeg de dokter wanneer mijn vader weer
thuis zou zijn. Mijn moeder heeft hem dat verteld en zei er gelijk bij, dat
het toch vergeefse moeite was.
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De volgende dag kwam de dokter terug en samen met mijn vader gingen ze naar de konijnen. Daar bespraken zij wat en nadat de dokter was
weggegaan ging mijn vader een stevige Hollander slachten. Het velletje
hoefde de dokter niet, maar tegen zijn gewoonte in, liet mijn vader de kop
aan het dier zitten. Later bleek, dat dit voor de dokter het bewijs was dat
hij een echt konijn kreeg. Er werden in die tijd nogal eens katten in geslachte toestand verkocht, maar daar had hij zeker geen trek in?
Mij viel de eer te beurt om het geslachte konijn te gaan afleveren. Mijn
vader gaf mij aanwijzingen hoe ik, om niet te veel gezien te worden, het
beste kon lopen en gaf mij een dubbeltje mee. Met in mijn ene hand de
tas met het konijn en in de andere het zinken dubbeltje ging ik op weg.
Dokter deed zelf open en nam mij mee naar de spreekkamer. Na zich er
eerst van overtuigd te hebben dat ik een echt konijn had meegebracht
schreef hij een recept uit en zei, dat ik hiermee direct naar de apotheek
moest gaan.
Ik begreep er niets van omdat er bij mijn weten bij ons thuis niemand ziek
was. Apotheker de Jong zelf hielp mij. Zo vent, zei hij, moet er thuis weer
een kleintje komen? Ik mompelde maar wat, want ook dit snapte ik niet.
Mij was geleerd dat kleine kinderen wel alles mochten eten, maar niet
alles weten. Mijnheer de Jong ging naar achter en kwam even later terug
met een fles die in bruin papier was gewikkeld. Hij gaf die aan mij en zei:
de fles kost ‘één dubbeltje’. Ik gaf hem het meegekregen dubbeltje, deed
de fles in de tas en ging naar huis.
Zo jongen, zei mijn vader toen ik thuiskwam. Is het gelukt? Ik weet het niet,
Pa, antwoordde ik. Ze gaven me een drankie*) mee en voor wie is dat dan?
Mijn vader wikkelde het papier van de fles, zette hem op tafel en zei: voor
ons allemaal, jongen.’
Toen pas zag ik dat ik in mijn onwetendheid iets had meegebracht, dat in
de hongerwinter in heel Maassluis niet meer te krijgen was.
‘Een fles kostelijke slaolie!’
Maassluis, januari 1992		
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*) drankie = fles medicijn

Willem van Es

ZIEKENZORG
De laatste maanden staan de dagbladen vol met berichten over de premies van Particuliere Ziektekosten verzekeringen en Ziekenfondsen.
Alles naar aanleiding van de door Staatssecretaris Simons voorgestelde maatregelen om uiteindelijk te komen tot een volledige volksverzekering. Als aardige aanvulling op voorgaande artikelen leek het mij
goed eens te bezien hoe de gezondheidszorg geregeld was in de jaren
dertig, of misschien beter gezegd, niet geregeld was.
Zoals in genoemde artikelen vermeld was het aantal huisartsen in vergelijking met nu uiterst beperkt. Jarenlang waren er in Maassluis slechts
drie huisartsen gevestigd en die konden het werk goed aan. Bezoeken
aan de huisartsen werden tot het uiterste beperkt en bezoek aan huis
vragen van een huisarts kwam slechts zeer weinig voor. Omdat er toen
geen voorzieningen waren moest huisartsenhulp door iedereen zelf
betaald worden. Iedereen was dus in feite particulier patiënt. Voor de
betere burgerij was dat meestal geen onoverkomelijk bezwaar maar
voor de gewone man dikwijls heel erg moeilijk. Begrijpelijk dat door die
groep mensen zoveel mogelijk van huismiddeltjes en kruiden gebruik
gemaakt werd. Het bekendste huismiddel was toen wel de ‘Oprechte
Haarlemmer Olie’.
Dat spul hielp bij alle ziekten en mankementen. De fabrikant had zelfs
een ‘eigen’ verkooppunt in Maassluis.
In de grote gezinnen was men zelfs ervaren in het vaststellen van de
aard van de ziekte. Ik kom zelf uit een gezin met 12 kinderen en ik weet
nog dat mijn moeder haarfijn de diagnose kon stellen bij de gewone
ziekten, griep, mazelen of de bof. De dokter kwam er niet aan te pas.
Ook levertraan was een pracht middel om ziekten te voorkomen.
Bij ernstige, dikwijls langdurige ziekten was de hulp van de huisarts onontbeerlijk en gaf voor de gezinnen meestal financiële problemen, ondanks het feit dat de artsen met de betalingen heel veel geduld hadden.
Die financiële zorgen werden door de artsen zeer zeker onderkend en
gratis behandelen of een nota vergeten kwam vrij veel voor. Voor veel
mensen was dat toch een aantasting van hun eergevoel.
In gezamenlijk overleg zijn de huisartsen toen overgegaan tot de ‘buspatienten verzorging’. We moeten daarbij niet denken aan autobussen,
daar waren er in die tijd trouwens nog niet veel van, maar aan iets heel
anders. Elke arts stelde een ‘bode’ aan, meestal een kleine middenstander, die naast zijn beroep nog over wat vrije tijd kon beschikken.
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Die bode ging dan wekelijks langs de patiënten met een soort collectebus waarin geheel vrijblijvend een bijdrage werd gedeponeerd. Het adviestarief was ongeveer 1 dubbeltje per week. Door arts en bode werd
een eenvoudige administratie aangehouden. De ‘bus-patienten’ ontvingen door hun deelneming gratis hulp. Eigenlijk was dit min of meer de
eerste ziekenfondsverzekering.
Kunt u zich voorstellen dat de artsen elke week de bus gingen ledigen?
Gebrek aan klein geld zullen ze wel niet gehad hebben. De armste inwoners die geen gebruik konden maken van de ‘busregeling’ moesten
dikwijls een beroep doen op de toenmalige sociale dienst het ‘Burgerlijk
Armbestuur’.
Nog erger was het gesteld als je te maken kreeg met ziekenhuiskosten. Verzekeringsmogelijkheden waren er nog niet dus de gewone man
moest dan meestal, via de gemeente, een beroep doen op de ‘Armen
Wet’.
De meest voorkomende ernstige ziekte in die tijd, volksziekte nr. 1, was
de tuberculose. Dat de bestrijding van die ziekte ernstig werd genomen blijkt wel uit het feit dat door enkele gegoede burgers reeds op 9
juli 1908 de ‘Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose’ werd opgericht.
Met contributies van leden, subsidies van Rijk en Gemeente en giften
werd deze ziekte bestreden. Later vonden ook bijdragen plaats door de
vakorganisaties en zeker niet te vergeten de opbrengst van de jaarlijks
gehouden Emma Bloemcollecte.
Op kleine schaal werd er gewerkt aan sputumonderzoek, het verschaffen van hulp in de huishouding en woningverbetering.
De vereniging bezat 3 verplaatsbare ligtenten waarin de minst ernstige
patiënten konden worden verpleegd. Die ligtenten werden geplaatst in
een voor- of achtertuin of indien die er niet waren ergens op een weiland. Dag en nacht verbleven deze tuberculosepatiënten in de ligtent.
Voor heel ernstig zieken was opname in een ziekenhuis of sanatorium
noodzakelijk. Sanatoriumverpleging was in die tijd een dure aangelegenheid omdat de opnameduur dikwijls heel lang was. Jammer genoeg
ontbreken hierover de juiste gegevens van de jaren dertig. Een eerste
volledige verslaggeving vond plaats over 1950. In dat jaar werden 15
inwoners van Maassluis in een ziekenhuis of sanatorium verpleegd wegens tuberculose. In 1951 waren dat er zelfs 26 en 2 daarvan werden
zelfs het gehele jaar verpleegd.
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Aardig is nog te vermelden dat in die jaren de verpleegprijzen varieerden tussen de f 4,75 en f 7,75 per verpleegdag. Onvergelijkbaar met
de huidige verpleegprijzen. De verpleegprijs in 1990 bedroeg in het
Holyziekenhuis te Vlaardingen f 496,50 per dag!
En in 1992 maar mopperen over de verzekeringspremies.
Maassluis, januari 1992.		

D. Pons

1907. Aller aandacht voor het aflopen van de logger. Ons gaat het om
de ziekenbarak, vastleggen van een verdwenen situatie.
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PLAATJE VAN EEN PLAATJE

Karakteristiek punt in Maassluis.
Thans zonder Kleine Kerk op de achtergrond.
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GULDEN MUNT
GESCHIEDENIS VAN DE GULDEN
Zoals van al onze munten gaat ook de geschiedenis van onze gulden ver
terug. In het midden van de 13e eeuw werden er in het Italiaanse Florence
gouden munten geslagen, die de directe voorvaderen zijn van onze hedendaagse nikkelen Beatrix guldens.
Op de keerzijde van deze goudstukken was een lelie (uit het wapen van
Florence) afgebeeld en die bezorgde de munt haar naam ‘florenus’. De
munt werd zo populair als handelsmunt, dat zij ook in ons land volop in
omloop kwam. Hier werd zij ‘florijn’ genoemd: vandaar nog altijd onze aanduiding ‘fl.’ voor gulden.
De Florentijnse goudguldens kregen in heel Europa navolging; zo ook in
de Zuidelijke Nederlanden, waar zo’n 1330 munten met hetzelfde uiterlijk
werden geslagen. Naar de op de Florentijnse guldens afgebeelde heilige,
Johannes de Doper, werden ze St. Jansguldens genoemd.
In het midden van de 16e eeuw, toen ons land deel uitmaakte van het
Duitse keizerrijk, werden er onder Karel V behalve goudguldens ook voor
het eerst zilveren guldens (met dezelfde waarde als de goudguldens) geslagen. Eigenlijk bevatten de woorden ‘zilveren guldens’ een tegenstelling
omdat ‘gulden’ hetzelfde betekent als ‘gouden’. De gulden van Karel V werd
de basis van ons geldstelsel en is dat nog altijd tot op de dag van vandaag.
Toen Nederland in het begin van de vorige eeuw een koninkrijk werd, heeft
het niet veel gescheeld of de franc had als rekenmunt de plaats van de
gulden ingenomen. Ondanks krachtige protesten uit Zuid-Nederland werd
toch voor de gulden gekozen.
Enkele van die guldens van weleer beelden wij hierna af:

Goudgulden van Florence geslagen tussen 1252 en 1303 (ware grootte 20 mm).
Op de munt is Johannes de Doper afgebeeld, beschermheilige van Florence.
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St. Jans goudgulden, geslagen in de stad Groningen omstreeks 1488. Op
de voorzijde Johannes de Doper met het Lam Gods op de arm; op de
keerzijde een rijksappel. Een uitzonderlijk zeldzame munt.

Een koninkrijksmunt, deze gulden
uit 1832, waarop tevens is vermeld 100 C.

De voor verzamelaars meest kostbare guldens zijn die van de jaren 1819,
1840, 1906 en 1911 omdat die met gepolijste stempels zijn geslagen. De
taxatieprijs van deze guldens ligt vaak boven de duizend Hollandse florijnen. Mogelijk heeft u zo’n gulden nog ergens bewaard, wees er dan maar
zuinig op want die wordt beslist nog meer waard.
Claire van den Hoek
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