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In mijn geheugen staat nog scherp afgebeeld het succes van de eergis-
teren gehouden dia-avond. Ditmaal over de visserij, gegeven door oud-
stadgenoot de heer N. van Gelderen. Het schuurkerk theater zat bomvol 
en zo’n 300 dia’s, groot geprojecteerd, flitsten over het grote scherm. Met 
een echt daverend applaus liet het publiek zijn dankbaarheid blijken, wat 
een avond! Heerlijk toch dat onze vereniging zoveel mensen kan laten ge-
nieten?

En datzelfde geldt ook voor de serie Schetsen van en over Maassluis. Weer 
een zeer gevarieerd aanbod van lezenswaardige artikelen en het gaat 
maar door. Steeds maar weer lukt het om uit het verleden bijzonderheden 
te plukken die de moeite van het weten waard zijn.
Voor dit jaar zijn wij voornemens om drie nummers uit te brengen. Dit is 
nummer 22, dus 23 en 24 in 1994. Dan komt in 1995 een jubileumnummer 
aan de beurt!
Wij haken toch ook wel in op de actualiteit. Met name op de komende Ge-
meenteraadsverkiezingen. Wij organiseren een forum met raadsleden uit 
de periode 1960-1970 om terug te blikken op actuele zaken uit die periode. 
Wat denken we nu van de toen genomen besluiten?
In het verleden ligt nu eenmaal het heden!

Actief blijven is het streven van uw bestuur en van uw voorzitter
J. H. Steenkist

Maassluis, 27 januari 1994

IN MEMORIAM
Op 14 januari jl. is Piet Buitelaar zijn aardse weg ten einde gegaan (Peter 
voor zijn vrienden). Als een kaars is zijn lichaam langzaam opgebrand, 
maar omdat zijn geest helder bleef was hij zich dat bewust en heeft hij in 
deze berust.
Hij was op 19 september 1915 in Maassluis geboren en al woonde hij al 
vele jaren in Den Haag, in zijn hart bleef hij toch Maassluizer. Regelmatig 
kwam hij in onze stad en in het museum en werd weldra lid van onze ver-
eniging. Zijn interesse in geschiedenis dreef hem naar onze cursus ‘Oud 
Schrift’ en hij heeft ook enkele artikelen voor ons tijdschrift geschreven.
Vele jaren was hij leraar in Vlaardingen en ook nog eerder aan de Groen 
van Prinstererschool. Velen uit Maassluis zullen van hem nog les hebben 
gekregen.
Een integer en beminnelijk mens is ons ontvallen en wij betuigen zijn vrouw 
en kinderen onze deelneming en wensen hen veel kracht en sterkte toe om 
dit verlies te dragen.                  J.H.S.

VOORWOORD
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Vergeleken met de Grote of Hervormde Kerk was de Kleine of Gerefor-
meerde kerk, de Noorderkerk, maar bescheiden. Toch had zij voor mij als 
kind een speciale bekoring. Soms hoorde ik niets van de preek, omdat 
er allerlei dingen waren die mijn aandacht vroegen. Was mijn vader in 
Maassluis, dan ging ik ’s zondags met hem mee. Steevast zaten we dan 
helemaal achterin. Tegen de witgekalkte muur was er een houten bank, 
die zo hoog was, dat ik erop moest klimmen. Mijn vader zocht dan vóór 
de dienst enige vrienden op om gezellig een praatje te maken. Hij was im-
mers jong vanuit Hellevoetsluis naar Maassluis gegaan en geen wonder 
dan ook dat hij met verschillende mensen bekend was. Ik had in die tijd 
niet anders te doen dan wat rond te kijken. Erg opwindend was dit overi-
gens niet. Die houten bank werd altijd door ouwe mannetjes bezet en die 
rochelden er vrolijk op los, ondanks het emaille bordje dat kort en goed 
het spuwen verbood. Niemand hield zich er echter aan, de koster zou 
zich wel driemaal bedenken voordat hij er wat van zeggen zou en zo was 
de houten vloer plaatselijk met die smerigheid bedekt. Mijn vader gleed 
er een keer op uit en ik geloof dat hij een krachtterm wou gebruiken. Hij 
deed dit echter niet, want dit paste niet bij de rust en de heiligheid van ’s 
Herenhuis. Ik weet nog goed dat er één zijn pet liet vallen in de troep en 
ik moet daar als kind hartelijk om hebben gelachen. ’t Was dan ook een 
alleszins komisch gezicht en de pet was zo’n zwarte zijje, precies zoals 
Maarten ’t Hart in zijn fantastische ‘Regenwulpen’ zo meeslepend vertelt. 
Nu is Maarten een heel stuk jonger dan ik en ik betwijfel dat in zijn tijd nog 
zijje petten werden gedragen, een enkele misschien. Maar hoe het ook zij, 
hij beschreef het goed en dichters verdraaien nu eenmaal de waarheid en 
van roman schrijvers kan het zelfde worden gezegd. Ik meen daar zelf een 
handje van te hebben.

Achter in de kerk was de burgemeestersbank, waarvan de beide deurtjes 
mij altijd hebben gefascineerd. De grens tussen ‘upper ten’ en ‘het volk’ 
was daarmee uitstekend aangegeven. Die afzondering werd door nie-
mand betwist, maar men zou er momenteel na al die jaren niet aan boord 
mee moeten komen. Toch werd die bank niet alleen voor de burgemeester 
en zijn aanhang gebruikt.

Iedere preek moest zo mogelijk uit drie punten bestaan en er diende een 
tussenzang worden gezongen. Na die laatste stond een aantal mannen op 
om ijsbeersgewijs heen en weer lopend de kriebel uit hun kuiten te krijgen.

MIJN JEUGD IN MAASSLUIS (2)
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Gereformeerde Noorderkerk, gebombardeerd 18 maart 19 43.



Sommigen konden dan de preekstoel met dominee niet meer zien, maar 
was men wat langer uitgevallen, dan keek men juist over de achterkant 
van de luxe bank heen, hetgeen vanaf de preekstoel een vreemd gezicht 
moet zijn geweest: een rijtje glurende ogen, dat het vermoedelijk wel goed 
vond zo en berustend op het verlossend ‘Amen’ zat te wachten. ‘Het zal 
waar en zeker zijn’, zo wordt dit vertaald en dit kon men inderdaad op de 
preken uit die tijd betrekken.

Bidden deed men extra lang. De manslidmaten moesten gaan staan en 
jongetjes zoals ik werden ook daartoe gerekend. Door de lage bloeddruk 
die ik toen al had en mijn hele leven lang is bijgebleven, kreeg ik al gauw 
het zwart voor mijn ogen te zien. Was de nood op zijn hoogst en dreigde 
ik al heen en weer wiebelend neer te gaan, dan mocht ik van mijn vader 
gaan zitten. Dat kon per gebed enige malen gebeuren, want zoals ik al 
zei: gebeden duurden lang. Er waren immers heel wat mensen, die met 
name genoemd moesten worden: de koningin en haar kind, allen die in 
hoogheid waren gezeten, de burgemeester uiteraard, de artsen, tand- en 
veeartsen incluis, bakkers, slagers, kruideniers, kappers en smeden, win-
keliers en putjesscheppers, zij die de zee bevaren en als bij die lange lijst 
nog enige beroepen waren vergeten, dan werd ook daarvoor een aparte 
rubriek ingeruimd.

Men had nog voorlezers in die tijd. Die hadden een lessenaar gelijkvloers, 
vlak vóór de preekstoel. Zijn taak was om mededelingen te doen, de Wet 
te lezen, alsmede de teksten waarover zou worden gepreekt. Ook Doop, 
Belijdenis, Avondmaal en huwelijken kwamen bij hem aan bod.
‘Tomas, Jakkus, Piere, Mollus’ heb ik eens bij een doopkind gehoord, 
waaruit bleek dat die voor lezer nu niet bepaald doorkneed was in de mo-
derne talen en met name bij het Frans van geen toeten of blazen wist.
De voorlezer was zich zijn waardigheid terdege bewust. Volgens mij voel-
de hij zich belangrijker dan de predikant en zou hij dit de hele wereld willen 
laten weten. Op zijn linkerwang had hij een kogelrond gezwel ter grootte 
van een balletje gehakt, zoals mijn moeder en tante die voor de soep 
gebruikten.
De eerste keer dat ik het zag (’t was op een regenzondag en de lucht was 
triest) lustte ik geen soep en zei ik dat ze die maar aan de hond moesten 
geven. Silva van Geuzenland heette die en hij moest me hebben begre-
pen, want hij keek me voortdurend aan en begon zacht te janken.
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-Soep voor een hond? was het dat mijn tante zei, -we zullen haar lekker 
houden. En zo was de van ballen voorziene soep in de maag van Oom 
Piet beland. Die scheen onverzadigbaar te zijn en hij zou het brood van de 
vogeltjes nog met smaak consumeren.

Nooit vergeet ik het voorval met de vlieg. Dit was een blikken snuisterij, die 
ik van mijn moeder had gekregen en bij een pak van een bepaald zeep-
poeder was verpakt. Het was altijd een verrassing, wat bij het openen van 
een pak te voorschijn zou komen. Mijn zusje, broer en ik kregen het om de 
beurt. Het mooiste wat je krijgen kon was een fluitje, maar mijn kleurige 
vlieg was ook niet te versmaden. Ik had in die tijd een matrozenpak met een 
bijpassende zwarte das, geen gewone, maar zo’n ding dat als een stijve 
knoedel rond je hals hing. Die vormde een ideale zitplaats voor mijn vlieg. 
Hoe het precies gebeurde weet ik niet, maar bij het uitgaan van de kerk, 
nog maar net na het verlaten van de grote, kale hal bleek in het gedrang 
de vlieg op de rug van een zich voortspoedende kerkganger te zitten. De 
speld was blijkbaar niet al te best en haakte in de man zijn jas. Ik zag het 
direct, maar mijn vader ging met grote stappen verder. Ik stootte hem aan 
en zei zacht, alsof ik bang was voor de man, ‘de vlieg’, waarop mijn vader 
naar mijn bedoeling vroeg. Ik wees naar de man en nu kreeg mijn vader het 
ook in de gaten. Hij versnelde zijn pas, hield de niets vermoedende man 
krachtig aan en zei dat zijn zoontjes vlieg op zijn rug zat. Dat moet een 
donderslag bij heldere hemel zijn geweest, maar het euvel was nu spoedig 
verholpen. Ik vertelde thuis dat mijn vlieg weggevlogen was, maar nu had 
ik hem gelukkig weer terug en zou wel zorgen dat hij niet meer op de vlucht 
ging. Zo heb ik hem nog steeds, een waardeloos prul uit het verleden, maar 
voor mij die de geschiedenis weet, nu wel geen schitterend juweel uit het 
verleden, maar toch wel iets om zuinig te bewaren en zo bij gelegenheid de 
kleinkinderen eens te laten zien.

Predikantengrappen waren zeer geliefd. Ze werden bij voorkeur op winter-
avonden verteld, als het schemerdonker was in de kleine voorkamer van 
mijn tante en de familie als haringen in een ton, rond de antieke kachel was 
geschaard waarbij het waxinelichtje voor de thee het enige lichtpuntje was. 

‘Daniël in de leeuwenkuil’.
Geen wonder dat de leeuwen hem links lieten liggen. Hij was toen immers 
al meer dan tachtig jaar, maar als het een jonge meid geweest was …
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‘Welzalig zij die met oprecht gemoed en ongeveinsd des Heren wil be-
trachten’.
‘Moet jij maar niet zingen, want jij bent zo best helemaal niet’, aldus de ene 
kerkganger tegen de ander.
-Toch wel, zei die onvervaard, -want met ‘ongeveinsd’ zing ik immers ‘on-
geveer’ en daar is niets op aan te merken.

Onschuldig vermaak van ‘de pepermunt etende schare’ zoals een bloemist 
eens zei, maar toch opmerkelijk en eigenlijk wel wat vreemd, dat men in 
die tijd die toch wel stijf was te noemen zulke grappen, zij het ook volko-
men onschuldig, vertelde.
À propos, je zult als bloemist toch maar de naam ‘Van Beest’ hebben ge-
kregen.

Er werd driftig zilverpapier gespaard, dat men voor onderbroeken voor 
zendelingen zou gebruiken, maar ik had zo mijn twijfels daarover.

Prof. Dr. Anthonie Stolk
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DE GESCHIEDENIS VAN HET STAELDUINSE BOS

De geschiedenis van het Staelduinse Bos hangt nauw samen met de wor-
dingsgeschiedenis van het Westland.
Na de laatste ijstijd werden er ter hoogte van de kustlijn ondiepten ge-
vormd, die later als zandruggen boven water kwamen. Hieruit ontstonden 
in de middeleeuwen, door verstuiving, duinen. In deze duinenrij zaten ope-
ningen, waarlangs rivieren in zee uitstroomden. Ten zuidwesten van Mon-
ster was zo’n gat. Langs deze rivieren ontstonden z .g . estuariumruggen. 
’s-Gravenzande en Monster liggen op zo’n rug, evenals het Staelduinse 
Bos. Een tweetal gebeurtenissen in de 12e en 13e eeuw waren bepalend 
voor het Staelduin, te weten de sterkere duinvorming, waardoor o.a. ‘De 
Beer’ ontstond, en de bedijking aan de noordzijde van het gebied.
In het bos zijn op dit moment nog de sporen van die wordingsgeschiedenis 
te vinden. Zo is te zien dat er een groepje zeer lage duintjes en ruggen door 
het bos lopen (net ten oosten van de Oude Hooislag) die erop wijzen dat 
het vroeger een stuk strand met zich vormende duinen was.

Rond 1240 werd de Maasdijk aangelegd. In het gebied ten zuiden van de 
dijk lag een groot voorgors, de ‘Sandelingen’ genoemd, waarin zich een 
duinenrij de ‘Radunen’ bevond. Dit gors breidde zich steeds verder naar het 
zuiden uit en kort na 1300 werd het meest noordelijke stuk ervan bedijkt.
Het voorgors dat hierdoor ontstond wordt de ‘Andel’ genoemd. In 1371 
werd de Andel in erfpacht gegeven aan de Heer Willem van Naaldwijk. In 
de voorwaarden daarbij werd gemeld, dat de Staelluden daar ongemoeid 
mochten verblijven.
Hiermee begint dan de beschreven bewoningsgeschiedenis van het Stael-
duin. Rond 1300 moeten er al vissers hebben gewoond op de Staelduinen. 
Zij visten op zalm met behulp van fuiken en netten. Deze werden bevestigd 
aan staken (of stalen), die in de rivierbodem werden geslagen. Het was een 
armoedig bestaan. Volgens de meest gangbare uitleg ontlenen de Stael-
duinen hun naam aan deze ‘staelvisserij’.

Kort nadat hij de Andel in erfpacht had gekregen, schonk Willem van Naaldwijk 
een kapel aan de staelvissers. Deze kapel was gewijd aan de heilige Ursula 
en haar Elfduizend Maagden en werd bediend door de Norbertijner monniken 
uit Heymond (dichtbij Westerlee). De monniken liepen via een dijkje naar het 
duin. Vandaar de naam Papedijk voor het dijkje tussen de Maasdijk en het bos.

STAELDUIN
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De huizen en de kapel hebben vermoedelijk in de buurt van de huidige 
boswachterswoning (en dus ook van het bezoekerscentrum) gestaan. Er 
is echter nog altijd geen spoor gevonden van deze houten bebouwing. 
De nederzetting is nooit erg groot geworden; rond 1420 stonden er 6 à 7 
huisjes en een kapel. In deze tijd is de Nieuwlandspolder bedijkt, waarbij 
het Staelduin net buiten de dijk viel. Rond 1500 verdween de nederzetting, 
doordat de Maasmond verzandde en de loop van de rivieren verder naar 
het zuiden ging.

Na 1500 werden de Staelduinen bewoond door een pachtboer, de duin-
meyer, die eveneens toezicht hield op het gebied. In de duinen stonden 
een of twee grotere boerderijen, ongeveer op de plaats, waar nu de boer-
derij van Weterings staat. Het duingebied werd begraasd door schapen. 
Aan de zuidzijde van het Staelduin ontstond een uitgebreid gorzengebied, 
omdat de rivieren zich terugtrokken. In deze tijd werd ook ‘De Beer’ ge-
vormd.
Tot in de 18e eeuw bevond het staelduin zich buitendijks. Pas toen werd 
de huidige Bonnenpolder ingedijkt en kwam het Staelduin binnendijks te 
liggen.

In de 19e eeuw kreeg het gebied meer de vorm, zoals wij die nu kennen. 
In 1807 kocht de heer P.J. van Oosthuyse, een rijke fabrikant, het gebied. 
Zijn dochter trouwde met jonkheer J.J. van Rijckevorssel. Rond 1850 ging 
de familie van Rijckevorssel over tot ontginning van het zuidelijk deel van 
het Stae1duin. Onder leiding van de heer A.J. de Bruyn werd het noorde-
lijk deel ingeplant met houtsoorten bedoeld voor productie. Het Staelduin 
verloor zijn oorspronkelijk karakter van een duingebied en werd een bos. 
Ten behoeve van de houtproductie werden er wegen in het bos aangelegd.

Het duin en de terreinen er omheen waren in die tijd wildrijk en daarom 
een geliefd jachtgebied. Er werd gejaagd door de van Rijckvorssels en, 
op hun uitnodiging, door leden van het Oranjehuis en door buitenlandse 
ambassadeurs. Voor de jacht werden er fazanten uitgezet.

De boerderij in het bos, waarin de boswachter nu woont, werd in het begin 
van deze eeuw bewoond door de families van den Burg en van Koppen. 
Dat duurde tot 1913, want toen werd de boerderij gepacht door de familie 
Weterings.
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Op dat moment was de boerderij al ruim anderhalve eeuw oud. Op het 
erf van de boerderij was tussen de beide wereldoorlogen een theetuin 
gevestigd. Dat eindigde aan het begin van de tweede wereldoorlog abrupt.

In de meidagen van 1940 werd er door de oorlogshandelingen aanzienlij-
ke schade aan het bos toegebracht. Toen de Duitsers daarna het oostelijk 
deel in gebruik namen voor het plaatsen van bunkers, werd dat nog erger. 
Deze bunkers staan er nu nog en vormen een uitstekende schuilplaats 
voor vleermuizen. Na de oorlog is het oostelijk deel gebruikt als munitie 
opslagdepot.

In de zestiger jaren leek het er op dat het Staelduinse Bos zijn toeganke-
lijkheid voor publiek geheel zou gaan verliezen. De Rotterdamse Golfclub 
kocht het westelijk deel met als doel er een golfbaan van te maken. Een 
actiegroep, waaruit later de vereniging ‘Vrienden van het Staelduinse Bos’ 
zou ontstaan, wist dit te voorkomen. De provincie Zuid-Holland kocht deze 
helft van het bos aan en schoof het door naar de stichting ‘Het Zuidhol-
lands Landschap’.
De vereniging ‘Vrienden van het Staelduinse Bos’ werd opgericht en deze 
stelde zich ten doel het vrijmaken van het oostelijk deel van het bos. Intus-
sen werd een oude koestal door de vereniging verbouwd tot een bezoe-
kerscentrum en ook als zodanig ingericht.

In de jaren 1970 en 1980 werd het Ministerie van Defensie overtuigd van 
de noodzaak om uit het bos te verdwijnen. Zij stemden toe en voor 1 mil-
joen gulden, opgebracht door Provincie, omliggende gemeenten en de 
vereniging, kwam het gehele bos in 1987 in handen van het Zuidhollands 
Landschap.

In het jaar dat er op volgde werd het oostelijk deel geschikt gemaakt voor 
het publiek en het hek, dat beide delen geruime tijd scheidde, verdween.
Hiermee is weer een hoofdstuk afgesloten in de geschiedenis van de Sta-
elduinen, van woonplaats voor vissers tot een natuurgebied, geliefd bij 
natuurliefhebbers, wandelaars en rustzoekers.

Het bezoekerscentrum ‘d’Oude Koestal’ is geopend:
van nov. t/m maart op: Za. 13-16 uur, Zo. 11-16 uur.
van apr. t/m okt. op: Za/Wo. 13-17 uur, Zo. 11-17 uur.
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Een verre voorvader
Wanneer mij als klein kind, maar dat is al eeuwen geleden, gevraagd werd 
‘van wie ik er één was’ moest ik van vader zeggen ‘van Hartog van de gas-
fabriek’. De oude Maassluizers herkennen me nu. 
In die tijd ging ik al wel eens met vader mee naar de fabriek, die een forse 
indruk op me maakte. De grote ovens die daar stonden te loeien, de sto-
kers die de retorten leegtrokken, de – in mijn ogen – imposante machines.
Wanneer ik me dan volgens voorschrift had bekend gemaakt berustte de 
herkenning, naar mijn idee, niet zozeer op de naam van mijn vader als wel 
op de gasfabriek. Gelukkig heb ik later begrepen dat mijn vaders naam en 
reputatie een belangrijkere rol speelden.
‘Van wie’ was ik er nog meer één? Van mijn moeder uiteraard. Een Troost. 
Maar háár moeder had een veel interessantere naam: Williams. Toch wel, 
als kind, een naam voor rijke fantasieën. Zouden mijn voorvaderen wellicht 
in een groot Engels kasteel hebben gewoond? Misschien beroemde militai-
ren zijn geweest? Mijn grootmoeder had een nog interessanter verklaring. 
Haar grootvader Joannes Williams had, als toen gebruikelijk in Maassluis, 
een bijnaam: Jan van ’t Moortje. En dat zou er op duiden dat diens vader 
een zwarte, in ieder geval donkere, huidskleur had. In die tijd was iedere 
‘zwarte’ immers een Moor. Als kind fascineert je zoiets, maar opoe interes-
seerde dat in het geheel niet. Later word je niet alleen ouder maar ook 
wijzer. Een leuk verhaal, maar daar blijft het dan ook bij.

Of toch
Later ben ik wat aan stamboomonderzoek gaan doen. Ik denk dat de 
meeste amateuronderzoekers in het begin gedreven worden door de ro-
mantische hoop naar beroemde voorvaderen. Nu weet ik dat we allemaal 
wel, met mathematische zekerheid, Karel de Grote in onze stamboom heb-
ben. Overigens, het verhaal van mijn grootmoeder was niet de aanleiding, 
ik beschouwde dat als fantasie. Ik mag u echter een stukje stamboom van 
opoe niet onthouden.
Zij werd in 1872 te Maassluis geboren, trouwde in 1893 met Jacob Troost, 
de laatste Maassluise loggerschipper en stierf in 1968.
Zij was een dochter van Pieter Williams, zeeman, geboren 1845, gestorven 
in 1892, getrouwd 1868 met Helena Borst.
Pieter was een zoon van Joannes Williams, de eerder genoemde Jan van 
’t Moortje, geboren 1820, gestorven 1868 en in 1839 getrouwd met Teuntje 
Bernardus.

DE MOOR
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En wie was nu ’t Moortje?
In de bevolkingsregisters van Maassluis vinden we hem terug als John 
Williams. John was niet getrouwd met Lena la Grauw, maar zij kregen wel 
drie kinderen die door hem werden erkend. Hij is in 1820 zadelmaker, in 
1821 zweepmaker, in 1839 en 1840 zeeman.
En hij is in 1787 geboren in Philadelphia, Noord Amerika. Althans volgens 
het Maassluise bevolkingsregister. Zijn eerste zoon wordt in 1814 in Maas-
sluis geboren. John is dan 27 jaar.

En kijk, dan ga je opnieuw fantaseren.
Als hij nu eens een ‘Moor’ was, dan is hij geboren in de tijd dat de neger 
in Amerika nog slaaf was. Was John dus (een zoon van) een slaaf? Het is 
in ieder geval zeer waarschijnlijk dat het oude familieverhaal, dat hij zwart 
was of in ieder geval niet geheel blank, op waarheid berust. Maar waarom 
is zijn nageslacht dan niet in afnemende mate gekleurd? We hebben uiter-
aard geen foto’s uit die tijd, maar uit de bijlagen bij de huwelijksregisters 
vinden we een beschrijving van zijn zoon, van Jan van ’t Moortje dus. Bij 
diens keuring voor de Nationale Militie, in 1839, wordt vermeld dat hij ‘uit 
hoofde van lichaamsgebreken finaal vrijgesteld’ is. Zijn signalement is dan:
‘lengte 1 el, 7 palm, 4 streep. Aangezicht ovaal, voorhoofd plat, oogen 
bruin, neus krom, mond ordinair, kin ordinair, haar zwart, wenkbrauwen 
zwart, merkbare teekenen geen.’
Voor alle duidelijkheid: ‘ordinair’ staat voor gewoon.

Wat is er van het verhaal van mijn grootmoeder overgebleven? In ieder 
geval dat we mogen aannemen dat John Williams, wiens naam zij nooit 
gekend heeft, ‘donker’ was. Of hij echt een Moortje was blijft echter on-
duidelijk. Ook in Philadelphia kan men mij niet verder helpen, het eerste 
levensteken vinden we in het bevolkingsregister van Maassluis.
En verder dat ik iemand gevonden heb over wie ik alleen nog maar kan 
fantaseren. Geen van zijn nakomelingen draagt meer de naam Williams, 
die naam is uitgestorven. Maar die nakomelingen hebben wel mede hun 
stempel gedrukt op Maassluis, al generaties lang.

Bert Hartog 
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NOOIT GEGRAVEN!

Lezend in de oude Resolutiën van het College voor de Visserij van Maas-
sluis valt het op, dat er weinig wordt vermeld over de aantallen visserij- en 
handelsschepen van onze stad Maassluis. Werd de haven nooit te krap 
voor de Vloot? De hoofdnering, de visserij bleef maar groeien.

We weten dat er in Maassluis in de vorige eeuwen in hoofdzaak werd ge-
vist op kabeljauw en op haring. Maar ook schelvis, garnaal, tong en bot 
werden aangevoerd. Voor elke teelt werd natuurlijk het meest geschikte 
scheepstype gebruikt. Er kwamen handels- en beurtschepen (bijv. zelfs uit 
Antwerpen) en er was het veer op Den Briel dat in het jaar 1572 (inname 
van Den Briel) zo bekend was geworden door heel Nederland. Het moet op 
de hoogtijdagen een bonte mengeling zijn geweest van hoekers, buizen, 
zalmvissers, garnalenscheepjes, beurt- en vrachtvaarders. Bemand door 
eigen volk maar soms ook schepen van naburige steden. IJslandvissers 
uit Zierikzee brachten een tijdlang hun vangsten hier aan wal, vanwege de 
betere afzetmogelijkheden.

Kabeljauw is in Maassluis een tijd de hoofdnering geweest. Men voer daar-
toe ver de Noordzee op, tot bij Hitland (de Shetland eilanden) en zelfs 
naar IJsland. Men was dan geruime tijd weg van Maassluis en legde zo-
doende geen beslag op de ligplaatsen in de haven. De vangsten werden 
veelal door zogenaamde jagers opgehaald en zelfs die deden er zeker een 
maand over om uit en thuis te varen. Toch waren er in 1752 op een totaal 
van 64 Nederlandse IJslandvaarders zo’n 40 van Maassluis. (zie M. Simon 
Thomas: Onze IJslandvaarders in de 17e en 18e eeuw). Men voer in prin-
cipe van maart tot september. Voeg daarbij de haringvisserij die in mei of 
juni aanving dan komt men buiten de beide visseizoenen op grote aantallen 
schepen, die vooral ’s winters een drukte van belang moeten hebben gege-
ven. Tel daarbij de vaartuigen die zout, hout, ballast en overige producten 
voor de nijverheid aan- en afvoerden en het beeld is compleet.
Roeiers, in die dagen ‘bootters’ genoemd, hielpen in hun roeiboten en met 
de hand bij het binnenbrengen der schepen. Ook hun vaartuigjes dienen 
we er nog bij te voegen.

Op deze hoogtijdagen moeten de Haven, het Noordspui (Noordgeer) en 
het Hellinggat vol gelegen hebben met te repareren en tijdelijk uit de vaart 
genomen schepen.

13
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Kaartje uit 1712.

Maassluis vanaf de rivier. Detail van een gravure behorende bij de Maas-
kaart van Jacob Quack uit 1665, waarop we een aantal punten van her-
kenning kunnen zien zoals in het artikel beschreven. Links het fraaie Ge-
meenlandshuis van het Hoogheemraadschap Delfland, enkele buizen in de 
havenkom, vervolgens het dorpshuis, een aantal panden aan de Haven, 
waarvan de eerste huizen een buitentrap hebben naar de eerste woonlaag. 
Ook toen al wilde men droge voeten houden.
Vervolgens in de havendam het stenen boogbruggetje, met daarachter (on-
zichtbaar) een sluisje. Op de boetweide hangen netten te drogen en op de 
voorgrond rechts staan de beide vuurbakens, die van grote afstand reeds 
duidelijk zichtbaar waren.



16

E
er

st
e 

su
m

m
ie

re
 s

itu
at

ie
sc

he
ts

 v
oo

r 
ee

n 
ni

eu
w

 
te

 g
ra

ve
n 

ha
ve

n 
vo

or
 d

e 
vi

ss
er

ij 
te

 M
ae

sl
an

ts
lu

ijs
. 

R
ec

ht
s 

op
 d

e 
ka

ar
t i

s 
de

 r
iv

ie
rz

ijd
e.



17

In
 d

ez
e 

sc
he

ts
 is

 h
et

 p
la

n 
vo

or
 e

en
 n

ie
uw

e 
vi

ss
er

ijh
av

en
 te

  
M

ae
sl

an
ts

lu
ys

 n
ad

er
 u

itg
ew

er
kt

. D
e 

ni
eu

w
e 

ha
ve

n 
is

 ie
ts

 b
re

de
r 

da
n 

de
  

ou
de

 e
n 

he
t g

eh
ee

l z
ou

 d
e 

ha
ve

nc
ap

ac
ite

it 
on

ge
ve

er
 m

et
 e

en
 d

er
de

  
ve

rg
ro

te
n.

 M
en

 b
lij

ft 
de

 n
aa

m
 M

ae
sl

an
ts

lu
ijs

 g
eb

ru
ik

en
 z

oa
ls

 u
  

op
ge

m
er

kt
 z

al
 h

eb
be

n.



Mannetje aan mannetje met de kop tegen de wal. Ontdaan van overtol-
lige uitrusting, klaar om – ieder op zijn beurt – gehellingd, gerepareerd, 
gekalefaterd en geschilderd te worden. De Zuidgeer leende zich niet voor 
het opbergen van schepen. Er was geen doorvaartmogelijkheid vanuit de 
havenkom.
Er restte dus slechts één haven, de kleine haven bij de Boonersluis buiten 
beschouwing gelaten.

Toch, zo weten we, is er begin 1600 over gedacht de havencapaciteit uit 
te breiden. Het oog viel daarbij op het land grenzend aan de plaats waar 
de meeste activiteiten plaats vonden, aan de Oostkant van de bestaande 
haven. Daar bevonden zich reeds de visafslag of visbank, de taanschuur, 
de boetweide en pakhuizen. Als er al aan uitbreiden gedacht werd, dan 
aan de Oostzijde. Die mogelijkheid werd daadwerkelijk onderzocht. In het 
archief van het Hoogheemraadschap van Delfland bevinden zich o.a. twee 
schetsen die een goed beeld van de geplande uitbreiding geven. Zij date-
ren van omstreeks midden 1600. De eerste, eenvoudige schets, lijkt een 
voorstel, dat in een tweede meer uitgewerkte tekening heeft geresulteerd.
Dit ingekleurde origineel – het concept – is voorzien van maten en bena-
mingen, alsmede van een schaal in roeden. Aangegeven zijn de Kulck, de 
Haven, het Hellinckgadt. Wat niet van direct belang is, ontbreekt, dus geen 
kerk, Hoogstraat, dijk en sluizen. De aandacht wordt geconcentreerd op 
de Oostzijde van de (oude) haven.

Midden door die ‘nieuwe geconcijpijeerde haven’ loopt diagonaal een bre-
de sloot. Die sloot diende om de buitendijks gelegen zomerpolder van af-
watering te voorzien. Deze polder aan drie zijden omgeven door zomerka-
den loosde via een sluisje bij het stenen boogbruggetje in de ‘oude’ haven.

Het gemak dient de mens en met de genoemde sloot zou een gemak-
kelijk begin van de baggerwerkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. 
Om uw gedachten te bepalen: het midden van de te graven haven zou 
ongeveer komen te lopen, daar waar nu de Fenacoliuslaan ligt. Waar nu 
de Koe-en-Paardbrug is bevond zich het sluisje met het stenen bruggetje. 
(In feite was het een heul).

Uit verschillende bronnen weten we dat de havenmonding en de beide 
havenhoofden dure waterbouwwerken waren.
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De aanslibbing vond vooral in de monding plaats. Men koos er dus voor 
de nieuwe haven in de oude te laten uitmonden en niet rechtstreeks in de 
rivier. Het sluisje en het stenen bruggetje zouden moeten verdwijnen en 
voor het restant van de Taanschuurpolder zou een andere afwateringsmo-
gelijkheid gevonden moeten worden.

De bewuste brede sloot vormde destijds de grens tussen het grondgebied 
van Maasland en Maassluis. U kunt zien hoe Maassluis poogde om er wat 
grondgebied bij te sprokkelen.

De afmetingen van de geconcipieerde haven zouden ongeveer worden:
Lengte  ±  90 roeden =    ± 356  m
Breedte    120 voet  =    ±   37,6  m
Kadebreedte      25 voet  =    ±     7,82  m

De eerder vermelde brede sloot had nog een lang leven en er kwam een 
pad of laan aan de Oostzijde; later werden er wat huizen gebouwd en het 
werd de Fenacoliuslaan, naar dominee Van de Vennecool. Liever had ik 
gezien dat de nieuwe haven zo was gaan heten. Vennecoolhaven dus.
In de 20e eeuw kwam er een betonnen muurtje tussen laan en sloot. Het 
vormde een provisorische waterkering op de plaats waar nog geen huizen 
stonden. Pas in 1938 werd de sloot gedempt onder de dagelijkse belang-
stelling van de leerlingen van de Minister de Visserschool. De huizen aan 
de laan met de nummers 20 tot 38 werden er gebouwd, maar een schip 
heb ik er nooit zien varen. Dempen was gemakkelijker dan GRAVEN op de 
plaats van

DE NIEUWE, GECONSIJPIJEERDE HAVEN.

W.A. van der Hidde

Bronnen: 
Archief van het Hoogheemraadschap Delfland
‘Onze IJslandvaarders in de 17e en 18e eeuw’ van M. Simon Thomas
Resolutiën van het College voor de Visserij van Maassluis.
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Mijn vrienden Piet & Bart v.d. Lely
Hebt u ze nog gekend? De twee broers Bart en Piet van der Lely. Heel lang 
was ik bevriend met beide mannen. Piet woonde onder aan de Maasdijk, 
net voorbij de z.g. 6e brug naar de Westgaag aan de Weverskade. Een 
huisje met een z.g. ‘plons-WC.’ boven de vliet. Zijn broer Bart woonde aan 
de Zuiddijk juist tegenover ons huidige Gemeentemuseum.

Piet en Bart leken veel op elkaar maar Bart stotterde, was getrouwd en 
had geen kinderen. Piet was een verstokte vrijgezel en had meestal een 
druppel aan zijn neus hangen, die dan met de mouw van z’n jas werd 
verwijderd.
Waarom trokken deze twee broers mij aan? Welnu ze hadden, evenals ik, 
beiden iets met eenden èn het waren verwoede jagers. Het woord stropers 
durf ik niet zo te gebruiken, maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur 
dat het niet zo was. In ieder geval aten we in de oorlog 40-45 nog wel eens 
een door Bart geschoten vette haas.

Zo rond 1920 had Bart zijn spruitenland nog aan het einde van de 
Zuidgeer. Zo ongeveer waar nu het Pr. Julianaparkje en de uitbreiding van 
de begraafplaats is.
Toen kort daarna de Zuidgeer werd gedempt en het land werd opgespo-
ten, bekwam hij samen met Reijer v.d. Vlugt een stuk land aan het z .g. 
hoge stort aan de Vlaardingsedijk voorbij de Boonersluis langs de Maas-
kant waar nu het oeverbos ligt. Dat daar toen nog aardig wat wild huisde, 
zoals fazanten, patrijzen en hazen is begrijpelijk en menig beestje heeft 
daar het loodje gelegd door Bart z’n geweer. Als ik om een boutje kwam in 
dat keldertje onder dat huis aan de Zuiddijk kon Bart al stotterend en met 
een klein regenbuitje smakelijke verhalen vertellen waar ik evenveel van 
genoot als van het stukje wild. Massa ’s eenden, hazen en ander wild zijn 
in dat keldertje geslacht.

Bart heeft mij eens een keer uitgenodigd om met hem op eendenjacht te 
gaan. Hoewel dat jagen voor mij geen sport was, wilde ik dat toch wel eens 
meemaken.
Op ’n avond in de nazomer gingen we naar zijn spruitenland op het hoge 
stort, want daar zaten weleens hazen en die vraten van zijn spruiten. Als 
je nu langs de Vlaardingsedijk richting Vlaardingen rijdt zie je linksonder 
in de weilanden nog wel eens hazen. Maar toen … geen haas te schieten. 

20

EEND-EN-JACHT



Het was trouwens ook de gesloten tijd voor de hazenjacht. Maar Bart dacht 
dat die hazen dat toch niet wisten. Niet thuis … dus. Ik geloof ook niet dat 
Bart zo vaak op de kalender keek en dat ie in september of oktober ook 
wel eens haas op z’n menu had. We liepen het hoge stort helemaal af èn 
zonder succes.

Toen het begon te schemeren begreep ik waarom ik mee mocht op de 
eendenjacht. Bart stotterde tegen me: We gaan aan de andere kant over 
de d-d-dijk het weiland in, daar zitten ze wel. Dat is de jacht v-v-van bakker 
v-v-van Tr-Tr-Tricht uit Maasland. Dat moest natuurlijk stiekem gebeuren 
want het was natuurlijk ‘stropen’ in andermans jachtgebied. Dat heb ik die 
avond geweten en naderhand ook geroken. Zodra we in het weiland ge-
raakten (nu staan daar allemaal aangeplante bomen) schoot hij zijn dub-
belloops geweer 2-maal af op een stel eenden en als Bart schoot was het 
nooit of zelden mis. Om van de dijk af niet gezien te worden ging hij liggen 
en ik moest al kruipende door het gras de geschoten eenden ophalen, en 
die met een touwtje om mijn middel binden. Op dezelfde wijze, nu al bijna 
donker, weer terug naar Bart.

In het keldertje van Bart gekomen kwam ik tot een onaangename ontdek-
king. Tijdens m’n kruiptocht door het gras was ik met m’n ene zij door een 
verse koeienvla geslopen en de andere zij zat onder het bloed van de ge-
schoten eenden. Bakboord en stuurboord, rood en groen, en ik rook niet 
bepaald naar bosviooltjes.
Ik was nog niet zo lang getrouwd en toen ik thuiskwam, zei mijn vrouw 
‘Vuilik, je stinkt naar de koeienstront’. En moeder Marie was toch wel wat 
gewend want ik zag er ook niet altijd even proper uit als ik beneden op 
het plaatsje achter ons winkeltje in de Wagenstraat in een grote ketel mijn 
netten had getaand of thuiskwam van het palingfuiken lichten langs de 
Weverskade, waar ik toen het visrecht van had gepacht.
Omdat deze jacht niet zoveel had opgeleverd kreeg ik toen bovendien nog 
niet eens wat van de buit die door mij was opgehaald.
Nee, dat jagen was geen sport voor mij!

Ik vind het toch nog steeds jammer dat ik geen foto in m’n bezit heb van 
Bart en zijn vrouw. Zijn broer Piet, een oude vrijgezel, was een evenbeeld 
van Bart. Ik kwam veel bij Piet, soms voor reparatie, maar ook omdat wij 
beiden eenden hielden. Zodoende heb ik van Piet nog aardige foto’s ge-
maakt bij zijn eenden en achter zijn kleine huisje met de ‘plons-W.C.’ boven 
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de vliet. Rond dat huisje met die klassieke poepdoos had hij een stukje 
land en daar hield hij heel veel tamme eenden. Dat was naast het jagen 
zijn grote hobby. Hij raapte elke morgen de eendeneieren op, niet alleen 
van zijn grond maar ook aan de overzijde van de vliet in het bosje van de 
boerderij van Ome Klaas Keijzer. Die eieren verkocht hij dan aan de bak-
ker voor 2 à 3 cent. Die gebruikte ze dan voor het bakken van beschuit. 
Van paratyfus hadden we toen nog nooit gehoord.

Zijn eenden zwierven soms ver weg en zo zag je Piet in de nazomer met 
z’n jachtgeweer langs de Weverskade lopen. Elke eend die hij dan zag 
zwemmen, was er één van hem. Hij schoot ze dood en z’n hondje haalde 
ze uit de vliet. Soms zwierven z’n eenden tot in Maassluis en die kwamen 
dan tussen de eenden van Zonneveld terecht, een eendenfokker die z’n 
domein had achter de tuin van Nicolai aan de Prinsekade, vlak naast het 
botenhuis van de familie Dirkzwager. Piet liep dan in Maassluis zoveel mo-
gelijk eenden terug te jagen en die niet wilden schoot hij meteen neer, al 
was het midden in de plaats. Ook zijn eigen raseenden ‘Khaki-Campbellen’ 
bevonden zich daartussen doch die ontzag hij wel. Of het echt eenden van 
hem waren die hij schoot of die van een ander dat weet ik niet.

Ook moest ik wel eens achter mijn eigen eenden aan en als ik die met een 
schepnet te pakken kreeg zette ik ze in de boot met de vleugels netjes 
op de rug gevouwen en zo bleven ze keurig aan boord tot ik weer in het 
Goudsteenwater achter de Wagenstraat was.
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Toen ik zelf nog geen eenden hield, hing ik eens een mandje aan een touw 
vanuit onze serre net boven het water en prompt lag daar dan ’s morgens 
een ei in. Dat ging een paar dagen goed totdat de oude van Beest zag dat 
zijn eenden in mijn mandje een ei legden. Toen vond ik op ’n morgen in de 
brievenbus een briefje van hem met het verzoek om het mandje weg te 
halen, wat ik natuurlijk prompt deed.

In de oorlog heb ik eens een prachtige koppel ‘Khaki-Campbel’ eenden 
gekocht, ik denk wel een stuk of acht. Eenden die zo’n 75 eieren meer 
produceerden dan een kip n.l. zo’n 300 per jaar. Ze zwommen vrij in het 
Goudsteenwater en naar de eieren moest ik wel eens zoeken in het gras bij 
de Wedde. Erg lang heb ik van die eenden niet plezier gehad, want onder 
de Weddebrug liep een olieleiding van de Geer naar de Ver. Touwfabrieken 
en die werd toen op die plaats lek, waardoor het water werd verpest door 
de stookolie. En daar hadden m’n eenden in gezwommen. Eén voor één 
gingen na enkele dagen al m’n raseenden dood.

Zo maar, even wat herinneringen die bij me boven kwamen toen ik aan m’n 
vrienden Bart en Piet v.d. Lely dacht, bekende types van toen, die er nu al 
weer vele jaren niet meer zijn, maar die in mijn gedachten nog voortleven.

L. Stigter Sr.
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Toen ‘Het Hoofd’ – ‘’t-Hooft’ nog was:
In de periode tussen 1920 en 1950 was Maassluis een rustig stadje. Je 
kende niet alleen alle inwoners van je ‘eigen’ wijk maar ook veel men-
sen uit andere delen van het stadje. Maassluizers hadden de naam een 
beetje achter te lopen, behoudend te reageren, de kat uit de boom te 
kijken. Gesloten te reageren op nieuwigheden en mensen van buiten. De 
sociale controle was groot evenals de saamhorigheid. Kleine en grote ge-
beurtenissen werden op straat, bij de waterstoker, groenteboer of bakker 
besproken.
Kortom Maassluis was gezellig voor haar eigen inwoners en Maassluizers 
waren minder toegankelijk voor buitenstaanders.
Zo was dat in het algemeen maar in zekere zin kon dat ook zo zijn tussen 
inwoners van de verschillende Maassluise wijken onderling. ’t-Hooft was 
zo’n wijk.

Verschillende buurten
De Maassluise wijk ’t-Hooft lag achter de spoordijk. De wijk had tegelij-
kertijd een zorgelijk en zorgeloos karakter. Zorgelijk omdat in een groot 
deel de zorgen groter waren dan een week lang is en zorgeloos omdat de 
bewoners daarmee met groot gemak omgingen.
De kunst om te leven en overleven bestond uit een mengeling van Hol-
landse zeemansmentaliteit en familieachtige saamhorigheid. Voor bewo-
ners vooral gezellig en selectief op een natuurlijke wijze. Als je je er niet 
op je gemak voelde, hoorde je er niet. Zo gemakkelijk was dat. Tenminste 
voor een groot deel omdat ook ’t-Hooft, evenals dat elders in Maassluis 
het geval was, op haar beurt weer bestond uit verschillende buurtjes. Voor 
buitenstaanders was daarvan nauwelijks iets te merken, maar als kind wist 
ik precies wat wel en niet kon.
Ik ben geboren en opgegroeid in de periode tussen 1922 en 1948 in de 
Generaal de Wetstraat.

Wandeling door de wijk
Als kind vermaakte ik me voor het grootste deel op straat. Ik was bekend 
met elk hoekje, gaatje, loods of kade op ’t-Hooft.
Ontzag voor ouderen was er met de paplepel ingebracht. Met een boog 
liep ik dan ook om het groepje mensen heen die met elkaar in gesprek 
waren naast het openbaar urinoir (in de volksmond ‘Pisbak’) aan de zijkant 
het Havenkantoor bij de spoorwegovergang.
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Kleijwegt, de havenmeester, luisterde samen met schoenlapper Kraan 
naar een heftige uiteenzetting van Prins, de grossier. Dat was een bij-
zonderheid omdat de schoenlapper niet vaak uit zijn voorkamertje aan 
de Adriaan van Heelstraat te voorschijn kwam en Kleijwegt eigenlijk een 
beetje te deftig was voor Piet Prins.
Met zijn driftige gebaren leek Piet op de vurige paarden die het uithang-
boord sierden dat aan de muur hing boven zijn oliehandel. De grossierde-
rijoliehandel van Prins was gevestigd in de voormalige visserijschool op 
de hoek van de Burgemeester de Jongkade en Adriaan van Heelstraat. 
Verderop, voor het hofje, was een ander groepje mensen met elkaar in 
gesprek. Speijer, de sigarenhandelaar die op de hoek van het Zwarte pad 
en de Adriaan van Heelstraat woonde, stond samen met bakker Jol voor 
het raam van het huiswinkeltje van Vennik. Van deze handel in turf, kolen 
en kruidenierswaren was niet veel meer te zien. Beide gesprekken gingen 
over een ongeluk met één van de kinderen van de Koningin Wilhelmina-
school. Er was een kind geraakt, een jongetje van een jaar of acht, door 
een stoomlocomotief tijdens het spelen op het Zwarte pad.
Op dit pad van zwart steenkoolgruis lag dwars door de woonwijk een on-
beschermde rails naar de haven die werd gebruikt voor het laden en los-
sen van schepen.

Spelen op het ‘spoorland’ was geen uitzondering, maar deze keer met een 
ongeluk als gevolg. Het kind was op de treeplank van een wagon meegere-
den en gevallen tijdens het rijden. De gesprekken gingen over het aanbren-
gen van een beveiliging. Met het jongetje is het later goed afgelopen, maar 
met dat hek of die beveiliging niet, dat is er nooit gekomen.

Vensterglas, asfalt en bootjes in een fles
’t-Hooft had verschillende buurten met voor mij belangrijke en markante 
inwoners. Aan het einde van de Adriaan van Heelstraat, op het terrein van 
de voormalige ‘Eerste Hollandse vensterglasfabriek’, was de asfaltfabriek 
van Key. Achter deze fabriek was het voetbalveld van V.D.L, een racebaan 
voor wielrenners en in de winter een ijsbaan.
Klaas Keyzer, van de zand- en grinthandel, woonde in het eerste huis in de 
Hendrik Schoonbroodstraat. Bewoners van deze overigens rustige straat 
werden af en toe opgeschrikt door motorgeronk van de Harley Davidson 
van Keijzer. Als Keijzer met zijn motor passeerde dreunde het in de hui-
zen. In de straat woonden een aantal hobbyisten die scheepjes in flessen 
bouwden wat aanleiding gaf tot problemen.
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IJsboer en kristalontvanger
Frankie en ijsboer Vroombout woonden in de Arie Krijgsmanstraat. Fran-
kie was dirigent van ‘Mondiola’, een mondharmonicavereniging. In dezelfde 
straat woonde Niek Overvoorde. Niek was bekend om zijn radio-zendin-
stallatie. Bij Niek moest je zijn als je ‘kristalontvanger in een luciferdoosje’ 
niet meer goed werkte. Een kristalontvanger bestond uit een paar koper-
draadjes, een spoeltje met condensator een batterij en blokje kristal. Door 
met een koperen draadje op verschillende punten van het kristal te drukken 
werden radiozenders ontvangen.
Met een koptelefoon was met dit ‘wonder van techniek’ radiogeluid te horen.

Groenteboer, sigarenmaker en watertoren
Op de hoek van de Adriaan van Heelstraat en de Generaal de Wetstraat 
woonde groenteboer Valkenburg. De straatnamen gingen op deze plek 
over van Maassluise verzetshelden uit de tijd van de Franse overheersing 
naar helden uit Zuid-Afrikaanse boerenoorlog.
Voor de deur van de groenteboer Valkenburg stond altijd de tot handkar 
omgebouwde hondenkar met groente en fruit. Verkoop langs de deur was 
in die tijd heel gewoon. Ook de bakker en visboer kwamen langs de wonin-
gen met hun handel en warm water werd, met of zonder zeepvlokken, door 
Jan de Vries op verzoek thuisgebracht. Groente en fruit werd direct aan de 
veiling gekocht. Verder kon je bij de groenteboer terecht voor klompen en 
de ‘prikplank’. Op deze prikplank kon je prijsprikken voor weinig geld. De 
prijzen varieerden tussen een krop sla en een Chineese vaas.
Aan het begin van de straat was het café van Jan Zeegers. Deze is later 
verhuisd naar het café aan de haven terwijl de vrijgekomen ruimte in ge-
bruik kwam bij Bakelaar, de politieman. Deze gebruikte de ruimte voor zijn 
activiteiten met jongeren.
Sigarenmaker van der Linden woonde een paar huizen verderop. De siga-
renmaker was trots op zijn ‘namaakbeen’ van ‘echt’ hout.

Op de hoek van de Generaal de Wetstraat en Cronjéstraat waren verder 
nog twee winkeltjes. Duimpielik, dropveter en zoethout was te koop in de 
snoepwinkel van Bravenboer. Daartegenover was de kruidenierswinkel van 
Mientje Dijkshoorn. Op de hoek van de Joubertstraat was nog een kruide-
nierswinkel van Kees Dubbel. Schuin ertegenover, vlak bij het hek van het 
pad naar de watertoren, was het schildersbedrijf van Van der Pol. Het ter-
rein van de watertoren was verboden gebied. Op de watertoren woonden 
Van Hillo en Den Daas met de grote herdershond.
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Generaal de Wetstraat.

Pres. Steijnstraat in Z.W.-richting.
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De la Reystraat
Halverwege de De la Reystraat was de kippen- en eierenhandel van Dob-
belstein. Met een grote mand voorop de transportfiets werd de handel naar 
klanten gebracht. Op ’t-Hooft kwam hij wat minder vaak aan de deur dan de 
huisjesmelkers Wagner en Van der Vlugt. Het langs de deur ophalen van de 
dubbeltjes en kwartjes was een vertrouwd beeld.

Zwembad
In Maassluis nam het zwembad een speciale plaats in. Het zwembad was 
direct naast de bestaande waterputten van de Watertoren gebouwd. Vroe-
ger was daar het prikkengat. Prikken zijn kleine visjes die werden gebruikt 
als aas bij het vissen op zee. In de waterputten bij de toren mocht je niet 
zwemmen. Verder kon dat overal in Maassluis.

Zelfs in de Nieuwe Waterweg werd gezwommen. Je kon uitstekend leren 
duiken bij de steiger van Key. Het zwembad was niet bij iedereen populair. 
Waarschijnlijk had dat te maken met de kosten voor een kaartje. Alleen 
tijdens het uur gratis zwemmen was de belangstelling groot. In ieder geval 
was er geen voorkeur voor het zwembad omdat het water er zo zuiver was. 
Dat water kwam regelrecht uit de Nieuwe Waterweg, samen met krabben 
en zoutwatervissen.
Zwemles was niet bij iedereen geliefd. De lessen werden gegeven met een 
lange stok met aan het eind daarvan een haak. Tijdens zo’n les hing je met 
je kin in die haak. Badmeester Snoek, en later Jacobs, liepen aan de kant 
mee en zorgden er, met die haak, voor dat je kin precies hoog genoeg bo-
ven het water hing om af en toe te kunnen ademen.
Om te verkleden waren er op dijkhoogte kleedhokjes voor twee en familie-
lokalen voor meer personen. Als alle kleedhokjes bezet waren maakte je 
met enige gêne gebruik van het grasveld.

Zwemmen in de Waterweg.
Het was een uitdaging om de Waterweg over te zwemmen en met de veer-
boot terug te varen. Als je bij de steiger van Key in de Waterweg sprong 
kwam je met wat geluk en afhankelijk van ‘tij en stroming’ bij de veersteiger 
op Rozenburg terecht. Als de zuigkracht van grote schepen in de Waterweg 
te sterk werd, dan was het geen uitzondering als een paar kilometer verder-
op terecht kwam. Bij terugkomst aan de Maassluise veersteiger moest je 
opnieuw van de veerboot in het water springen om de agenten te ontlopen 
die je aan Maassluise zijde stonden op te wachten voor een pak rammel.
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Haven met sleepboot, de waterboot en de ingang  
van de Joubertstraat aan de overzijde.

Benzinestation hoek Adr. van Heelstraat Burg. de Jonghkade (v.m. Prins).
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Wachthuis
Aan de Burgemeester van der Lelykade was het wachthuis voor de veer-
boot. Bij slecht weer werd daar de komst van de veerboot van en naar 
Rozenburg afgewacht. Deze kade was het gezicht van Maassluis. Hij werd 
voornamelijk bewoond door ‘heren met hogere functies’, zoals men het 
toen noemde. Om zomaar eens een paar namen te noemen; Wagner, Bin-
nenkade, Van der Ploeg, Kreiter en Dr. Ds. Veltenaar.
Het café van Leen Koene, de herbergier met de grote bouvier, was op de 
hoek naar de Burgemeester de Jonghkade.

Vernoemde burgemeesters
De burgemeesters van der Lely en de Jongh hebben veel bijgedragen aan 
de ontwikkeling van Maassluis. De naam Van der Lely was verbonden aan 
de ‘Vereenigde Touwfabrieken Maassluis’ en de Jongh droeg zijn steentje 
bij aan de zeevisserij.
Niet alleen straten werden naar deze belangrijke mensen vernoemd. Reder 
Uitdenboogaart had in 1903 de ‘MA 81’, met schipper Jan van de Meeberg, 
naar Burgemeester de Jongh vernoemd. Deze houten fuiklogger verging in 
de oorlog van 1914-1918 voor de kust van IJmuiden. De burgemeester de 
Jonghkade was bijna zo deftig als de Van der Lelykade.
Belangrijk waren kruidenier Joris van ’t Hof, bakker Boon, kapper Borst en 
de radiozaak van Cees Hillenaar.

Joubertstraat
In de Joubertstraat was Rijwielhandel van Schaik. Later verkocht Jan Bak-
ker zijn groente en fruit in hetzelfde pand terwijl er tegenover Jan Zwaard 
en later Herman van Beest er hun slagerij hadden. De ‘Keur’-slachterij was 
in de Generaal de Wetstraat. De paardenslager was van der Lee op de 
hoek van de Paul Krugerstraat. Daar woonde ook Koos de Koe die een 
groot deel van ’t-Hooft hoofden kaal knipte. Op woensdag hadden de kin-
deren met een stuiver voorrang.

Garen, band en ondergoed was te koop bij de familie Vlag. De dames Vlag 
stuurden broer Gerrit de boer op met textiel en verkochten zelf, hinkelend, 
het garen, knopen en band met een klein pepermuntje als beloning voor elk 
kind dat in de zaak kwam. Schoenmaker Boer woonde in de Paul Kruger-
straat. De heer Boer was niet alleen schoenmaker. Hij was vooral bekend 
als lange afstandzwemmer en verkocht haring.



Havenmeester L. Kleijwegt hijst de vlag halfstok.
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President Steinstraat
Hoofd van de Koningin Wilhelminaschool was eerst de heer Steketee en 
later de heer Binnenkade. Juf waren Rijpsma en Visser en meester was 
mijnheer Teunis, vooral bekend omdat hij dikke spijkers kon buigen.
In waterstokerij de Vries zorgde een ‘Donkey-ketel’ voor warm water dat 
goedkoper was als je het zelf ophaalde, terwijl Bart van Meggelen, de 
groenteman, die een hand miste, bij onweer altijd buiten voor de deur op 
een stoel ging zitten.
Annie van der Engel was samen met haar moeder, de weduwe van der En-
gel, meestal in de kruidenierszaak te vinden. Een andere kruidenierszaak 
was die van de gezusters ’t Hart in het rustieke pand een eindje verderop.

Haven
De Haven was altijd levendig. Sleepboten van Smit, werkplaatsen, kaden, 
loodsboten, coasters, magazijnen en het veer naar Rozenburg gaven kleur 
aan de wijk en zorgden voor vertier.
De Haven en ’t-Hooft hoorden bij elkaar en gaven Maassluis allure. Op de 
bankjes werden stoere zeemansverhalen verteld en aan de kade met een 
fietswiel en een jutezak naar steurkrabben gevist. In de Haven werd bolk 
gevangen en werden de restanten zeekaak verdeeld uit sloepen van de 
zeeslepers als die na maandenlange omzwervingen hun thuishaven aan-
deden voor reparatie en rust. De groenteboten zorgden voor extra groente 
en fruit als er na een ‘ongelukje’ lading overboord in het water terecht kwam.

Historie
Het zal u, na het lezen van dit verhaal, duidelijk zijn dat ik met plezier terug-
kijk naar de tijd dat ik op ’t Hooft woonde.
Dit levendige plekje heeft bijgedragen aan de historie en vorming van de 
stad waaraan ik zoveel goede herinneringen bewaar: Maassluis.

N. Valkenburg
Kallenkoterallee 116
8331 AJ Steenwijk Tel. 05210-13350.

Bewerkt voor Historische Schetsen door
Henk van de Meeberg
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POPPETJE

Munt & penning
Het zal u misschien verbazen, maar onze eigen Nederlandse Maagd is 
niemand anders dan Pallas Athene, de Griekse godin van de wijsheid en 
beschermster van kunst, industrie en landbouw. Haar afbeelding komt heel 
veel voor op antieke munten niet alleen op die van de oude Grieken, maar 
ook op Romeinse, want de Romeinen stelden haar gelijk aan hun godin 
Minerva. In ons land verscheen ze voor het eerst als vrijheidssymbool op 
Hollandse en Zeeuwse duiten en oortjes uit de l6e en 17e eeuw.

In 1680 verscheen ze met lans en helm op onze gulden als personificatie 
van de vrije Republiek der Nederlanden. Ze steunt met haar linkerarm op 
de bijbel en in haar rechterhand houdt ze een lans met daarop een vrij-
heidshoed. Het (Latijnse) omschrift luidt: ‘Deze (de vrijheid) verdedigen wij 
en op deze (het geloof) steunen wij’.

Het publiek had niet direct in de gaten dat het om een godin ging. Vanwege 
haar robuuste figuur zag men haar voor een man aan die door de lans (ook 
wel ‘piek’ genoemd) de oorzaak van was dat de gulden al vlug de naam: 
‘piekelman’ kreeg. Later kortweg afgekort tot ‘piek’
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Toen men later in de gaten kreeg dat het om een vrouw ging (zo werden – 
zoals op de afgedrukte afbeelding te zien is – op de munten van 3 gulden 
haar vrouwelijke vormen wat meer benadrukt), werd de godin aangezien 
voor de Nederlandse vrijheidsmaagd en oneerbiedig aangeduid met ‘pop’ 
of ‘poppetje’. Men koos vermoedelijk voor een vrouw als symbool voor onze 
jonge republiek omdat men dat in andere landen ook had gedaan: denkt u 
maar aan Helvetia, Venetia of Marianne.

Op de afgebeelde munt – een in 1694 in Dordrecht geslagen munt van  
3 gulden – is duidelijk de vrijheidshoed op de lans te zien. Die vrijheidshoed 
is ook al een heel oud symbool en stamt af van de Frygische muts die 
 Romeinse slaven kregen bij hun invrijheidsstelling.

De namen ‘piek’ en ‘pop’ voor gulden leven nog steeds in ons taalgebruik 
voort en dat vindt vermoedelijk ook zijn oorzaak in het feit dat onze Maagd 
later nog vaak op ons papiergeld is afgebeeld. Ze is niet alleen te vinden op 
de 19e eeuwse muntbiljetten van Wilhelmina, maar ook op de bankbiljetten 
die in de jaren twintig van deze eeuw zijn uitgegeven. Daarop was zij echter 
niet meer strijdbaar met een lans afgebeeld, maar eerder als een bedacht-
zame dame. Die biljetten van het model ‘Grietje Seel’ (zo genoemd naar het 
model van de Rijksacademie dat bij deze biljetten als voorbeeld voor onze 
vrijheidsmaagd diende), werden niet met open armen ontvangen. In som-
mige kranten werd ze zelfs ‘een slet in nachtgewaad’ genoemd.

Claire van den Hoek
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HANDGRANAAT

Ondertussen zal het zo’n 25 jaar geleden zijn dat deze gebeurtenis plaats 
vond. Ik was, denk ik, 12 jaar en woonde nog bij moeder thuis in de Patij-
nestraat. Wij hadden achter het huis een plaatsje, een buiten van enkele 
vierkante meters waar net de was te drogen kon worden gehangen en af 
en toe van een paar uurtjes zon kon worden genoten. Via dit plaatsje kon 
je een 2-tal bouwvallige schuurtjes bereiken, die nodig aan vervanging toe 
waren. In de loop der jaren waren ze echter min of meer overbodig gewor-
den, dus werd besloten om ze maar af te breken en niet meer op te bouwen 
zodat het plaatsje wat groter kon worden.

Mijn zwager, timmerman van professie, nam het op zich om het karweitje in 
zijn vrije tijd uit te voeren. De ontmanteling van de schuurtjes bleek op zich 
al een heel karwei, want al het oude hout en andere materiaal moest via de 
keuken, woonkamer en gang afgevoerd worden naar de voorkant van de 
woning, waar het klaargezet moest worden voor de vuilnisman. Daarna pas 
kon met het echte opknapwerk worden begonnen, zoals egaliseren en op-
nieuw bestraten. Op een mooie zaterdag werd het plaveisel opgenomen en 
de grond doorgespit en gelijk gemaakt. Diverse bakstenen en andere troep 
kwamen te voorschijn, niets aan de hand zou je denken. Totdat zwagerlief 
met zijn schop afketste op iets hards dat nog niet aangetroffen was. Toen 
het iets werd blootgelegd, bleek het niets minder te zijn dan een heuselijke 
handgranaat. Door allen werd de handgranaat bewonderd. Een buurman 
over de heining leunend en meekijkend merkte op: ‘dat is geluk hebben, 
voor hetzelfde geld ontploft dat projectiel en is de ravage niet te overzien’.

Ja, wat moet je nou met zo’n ding? Eerst maar koffiedrinken en overleggen 
hoe nu verder te handelen. ‘Thuishouden kan niet en in de vuilnisemmer 
kun je hem ook niet doen’, zei m’n zwager. ‘Stel je voor! Zie je de kranten-
koppen al?’

‘Vuilniswagen ontploft, bewoners doen handgranaat bij vuil’

Nee, dat kon niet. Maar wat dan?
‘Naar de politie brengen, die weten wel wat er mee moet gebeuren’, zei 
m’n moeder.
Dat leek ook de overige koffiedrinkers de beste oplossing.
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De Patijnestraat in vroeger tijden met de Tuinstraat op de achtergrond.
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Bram, sprak m’n moeder: ‘dat is een mooi karweitje voor jou’.
Ik, de eventuele gevolgen niet overziende, achteraf heeft niemand aan de 
mogelijke gevolgen gedacht, vond het wel een spannend gebeuren. Kon ik 
mooi opscheppen, maandag op school.
Aldus gebeurde, de handgranaat werd in een schoenendoos gedaan, ach-
ter op de fiets onder de snelbinders gezet en Bram kon vertrekken. De 
route die ik volgde kan ik mij nog goed herinneren: door de Reinestraat, 
Sluispolderkade, slopje door linksaf over de Zuidvliet naar het politiebureau 
op de Markt. De handgranaat hoorde ik links en rechts door de doos rollen.

De zware deur van het politiebureau met m’n rug openduwend de doos in 
m’n handen, liep ik naar het loket en wachtte tot de dienstdoende agent het 
luikje zou openen.
‘Jongeman, waarmee kan ik je van dienst zijn?’
Schuchter opkijkend naar de agent antwoordde ik: ‘In deze schoenendoos 
zit een handgranaat die mijn zwager heeft opgegraven op het plaatsje ach-
ter ons huis.’
‘Ja, ja, laat maar eens kijken’, zei de agent en liep om, om in het halletje te 
komen waar ik stond en lichtte de deksel van de schoenendoos en schrok 
zichtbaar.
‘’t Is een echte, dat je daar helemaal mee naar het bureau bent gekomen!’
‘Dat had nooit gemogen’, waren de reacties van de agent.
‘Kom maar met me mee’, en we liepen naar een leeg kantoortje.
‘Zet hem daar maar neer, dan laten wij het wel ophalen,’

Nadat hij ons adres had opgeschreven en mij gezegd had dat de explosie-
venopruimingsdienst nog wel langs zou komen, kon ik huiswaarts keren. 
Mijn zwager was daar al druk bezig het plaveisel weer op het plaatsje neer 
te leggen.

Van de politie noch de explosievenopruimingsdienst hebben wij nooit meer 
iets vernomen en ik vraag mij nog steeds af hoe die handgranaat bij ons op 
het plaatsje is terecht gekomen.

april 1991
Bram de Jongste
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HET VERLEDEN VAN DE ‘SCHUTTINGSCHUUR’

Als je het fabrieksterrein van Key & Kramer Asphalt Ruberoid N.V. aan de 
Adriaan van Heelstraat betreedt sta je al spoedig voor het imposante witte 
kantoor.
De steeds toenemende uitbreiding van het bedrijf maakte het echter nood-
zakelijk ook de kantoorruimte te vergroten. Hierin werd voorzien door schuin 
tegenover het bestaande kantoor een nieuw houten kantoor te bouwen.
Hoe dit gebouw nu in de wandeling te noemen? Het vorige kleine hou-
ten hulpgebouw heette ‘Groene keet’. Dit zei iedereen. Om dit gebouw nu 
‘bruine keet’ te gaan noemen, daartegen kwam het gevoel in opstand. Men 
heeft het ook over het ‘Nieuwe Kantoor’ en kwalificeert daarmee het hoofd-
gebouw ‘Het Witte Huis’ als ‘oud’ of men noemt het ‘hulpkantoor’, maar ook 
dit schonk geen bevrediging.
Men heeft nu aan dit gebouw de naam ‘Schuttingschuur’ toebedacht. Aan-
vankelijk was ir. Key van mening dat ‘Taanschuur’ een passende naam was, 
omdat de terreinen en gebouwen, volgens de oude papieren, in de voorma-
lige Taanschuurpolder zouden zijn gelegen.

Taanschuurpolder
Deze polder ontleende zijn naam aan een taanschuur. Deze werd gebruikt 
voor het tanen van visnetten (taan is opgeloste ‘cachou’, bestaande uit looi- 
en lijmstof uit de schors van de cocusboom, afkomstig uit Engels-Indië).
Tijdens een bespreking met de gemeentearchivaris, de heer D. van Baalen, 
is gebleken dat de Taanschuurpolder in gedeelten is ontpolderd en dat de 
eigenlijke polder het langst in tact gebleven is.

Het deel waarop ‘Het Taanhuis’ (de latere naam i.p.v. taanschuur toen het 
een stenen gebouw werd, waarover later meer) heeft gestaan heeft de 
vorm van een weide die in de wandeling ‘het kleine weitje’ wordt genoemd. 
Het deed dienst voor het drogen van getaande visnetten.

De aanleg van de spoorlijn deelde de Taanschuurpolder in twee stukken. 
Het gedeelte dat ten Zuiden van de spoorlijn was gelegen en aan de andere 
zijde begrensd werd door Het Scheur, werd in de loop der jaren opgehoogd 
en zodoende ontpolderd. Daardoor verloor het het aanzien van een polder 
en daar het Taanhuis ver verwijderd van dit gedeelte was gelegen, heeft de 
naam Taanschuurpolder voor dit gedeelte slechts administratieve betekenis.

SCHUTTING-SCHUUR
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Minder passend
De naam Taanschuur was ook minder passend voor dit nieuwe kantoor 
omdat geboren Maassluizers het gebouw van deze naam nog kennen daar 
waar het Taanhuis laatstelijk was gevestigd. Te weten in de Taanstraat nabij 
de Zure Vissteeg, ongeveer op de plaats waar het vroegere badhuis (nu fy-
siotherapiepraktijk ‘Fysico’ op de hoek Taanstraat/Zandpad) werd gebouwd. 
Beide straatnamen houden de Maassluise visserijhistorie in ere.
Het was gewenst even stil te staan bij de geschiedenis van dit in 1945 
gesloopte ‘Taanhuis’. Het raakte al in 1932 buiten gebruik voor het tanen 
vanwege de achteruitgang van de Maassluise visserij. Door de hier voren-
staande toelichting is het beter te begrijpen hoe men bij Key & Kramer via 
‘Taanschuur’ is gekomen op de naamgeving ‘Schuttingschuur’.

De historie
Het gesloopte Taanhuis was oud; het was evenwel niet het eerste gebouw 
in Maassluis waar visnetten werden getaand. Eens werd er dan ook ge-
sproken van het nieuwe Taanhuis, in tegenstelling tot de oude Taanschuur, 
doch toen in 1765 de kapitalisatie van dit bedrijf opnieuw werd bekeken en 
georganiseerd (zie ‘De Geschiedenis van Maassluis’ door S. Blom, bijlage 
6) werd het gebouw kortweg ‘Taanhuys’ genoemd.

De oude Taanschuur was gelegen bij de Boonersluis, waar ook andere 
bedrijven, zoals o.a. een traankokerij en het ‘leverhuis’ (bekend om zijn min-
der welriekende geuren), waren gevestigd. Wanneer de oude houten taan-
schuur, in 1765 vervangen door het Taanhuis, in gebruik werd genomen is 
niet bekend, doch zeker is dat het gebied rond Boonersluis een zeer oud 
bedrijvencentrum was. De namen Aalkeetbinnen- en -buitenpolder herin-
neren thans nog aan een bepaalde tak van visserij die daar al meer dan 6 
eeuwen lang werd uitgeoefend.

In het begin van de 15e eeuw was de landeigenaar daar een zekere Koert 
Boon Vranckensz. Van Koudenhoven, die de grond vermoedelijk door erf-
opvolging had verkregen.
De naam Van Koudenhoven vinden wij in verband met Boonersluis weer 
terug in het begin der 17e eeuw, wanneer melding wordt gemaakt van de 
weduwe van Pieter Allaertszoon Van Koudenhoven als aandeelhoudster 
van de oude Taanschuur, terwijl een van haar zoons als boekhouder (thans 
zouden wij zeggen directeur) optreedt.
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‘Schuttingman’
Een andere zoon was penningmeester van de zalmvisserij. Beiden had-
den volgens de oorkonde het beroep van ‘Schuttingman’. Dat wil zeggen 
dat zij de zalmvisserij uitoefenden met behulp van tenen fuiken. Ook hun 
vader was bij de zalmvisserij betrokken; hij was namelijk eigenaar van drie 
‘Schuttingschuiten’.
De naam Van Koudenhoven verbond men dus niet alleen met het Taanhuis 
doch ook met de zalmvisserij en de daarbij behorende Schuur en dit laatste 
vermoedelijk wel in de eerste plaats.

De oudste oorkonde die betrekking heeft op het latere Maassluis dateert 
van 1357. Uit dit stuk blijkt dat de familie Van Koudenhoven toen reeds bij 
de zalmvisserij was betrokken en dat zij in verhouding stonden tot het ge-
slacht Hodenpijl.
Twee eeuwen later, anno 1555, was de vader van de eerdergenoemde Pie-
ter Allaertszoon van Koudenhoven, die Allaert Engelbrechtsz. heette, ook 
nog leenman van Hodenpijl. Hij had de persoonlijke titel van Meester, hoe-
wel hij onder meer het beroep van herbergier uitoefende. Verder pachtte 
hij de uiterwaarden van het Onze Lieve Vrouwe gilde van Maasland. De 
zalmvisserij werd van de Grafelijkheid van Holland gepacht.
Ook Mr. Allaert Engelbrechtsz. heeft zich met deze visserij ingelaten. De 
uiterwaarden waren uitermate belangrijk voor de zalmvissers, daar zij wer-
den benut om schuren op te bouwen tot berging van het materiaal in ge-
bruik bij hun visserij.

‘Prikkengat’
Zulk een ‘Schuttingschuur’ stond nu eens op of vlak bij de terreinen van Key 
& Kramer. Om precies te zijn op het talud van het oude ‘Prikkengat’ (een 
waterreservoir waarin de ‘prikken’ – visjes – zwommen die als aas dienden 
voor de beugvisserij).
Daar waar zich nu de veersteiger bevindt werd anno 1887 het nieuwe ‘Prik-
kengat’ aangelegd, terwijl het oude prikkengat met de daarbij behorende 
grond gedeeltelijk gebruikt werd voor een drinkwatervoorziening met wa-
tertoren en de rest partieel in andere percelen opging. Een deel daarvan 
kwam tenslotte in het bezit van Key & Kramer.

Zalmvisserij
De zalmvisserij staat in zo innig verband met de geschiedenis van Maas-
sluis omdat deze visserij voor de economische groei van Maassluis eens 
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van het grootste belang is geweest. Het onderhavige gebied speelde daar-
bij een grote rol en daarom meende men dat het juister was aan het nieu-
we kantoorgebouw de naam ‘Schuttingschuur’ te verbinden en dus niet die 
van de aanvankelijke gedachte als ‘Taanschuur’.
In dit verband is het wel aardig om te vermelden, dat dit geslacht Van Kou-
denhoven op blauw een zilveren kruis als wapen voerde. Een wapen dat 
als volgt kan worden beschreven:
‘In blauw een zilveren kruis, in elk van de kwartieren I en II vergezeld van 
een zilveren zalm, toegewend geplaatst’.
Als herinnering hieraan werd op het naambord, dat over de volle breedte 
van de dubbele toegangsdeur is aangebracht, ook dit wapen aangebracht.
Met de naam ‘Schuttingschuur’ en het aangebrachte wapen hield het be-
drijf een belangrijk stuk historie uit de opgang van Maeslantsluys (Maas-
sluis) levend.

De echte ‘Schuttingschuur’, waarvan laatstelijk opstalhouder was de zalm-
visser G. Kalkman – de grond was eigendom van de Vereniging voor de 
Belangen der Zeevisserij – werd in 1891 afgebroken.

Het Taanhuis was toen reeds lang in gebruik. Thans is de zalmvisserij zo 
bescheiden van omvang dat deze nog slechts in de behoefte van een en-
kele zalmvisser voorziet, hoewel er nu weer enige tekenen van verbetering 
schijnen te zijn.

De achteruitgang van de zalmvisserij kan het best worden aangetoond 
door onderstaande cijfers:

In 1610-1611 werden in Dordt tussen 15 april en 28 februari niet minder 
dan 8.921 zalmen ter markt gebracht.
1749: van 1 mei tot 10 juni 952 zalmen aan de markt te Schoonhoven.
1882-1887: Jaarlijks ruim 83.000 zalmen aan de markt te Kralingseveer.
1900-1911: Jaarlijkse aanvoer aan dezelfde markt 24.000 à 25 .000 stuks.
1955: Van zalmvisserij op onze grote rivieren is nauwelijks meer sprake. 
Het verdwijnen van de zalm uit de grote rivieren Rijn en Maas heeft ver-
scheidene oorzaken o.a. de vervuiling van het water door afvalstoffen van 
chemische bedrijven, die het water ter plaatse volkomen vergiftigen.
Het zou te ver voeren over de andere oorzaken uit te wijden.
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Kapitalen
In 1955 is er dus nauwelijks meer sprake van zalmvisserij en dan te weten 
dat een bekende Maassluise weldoener, de heer Govert van Wijn en diens 
vader in deze visserij kapitalen hebben verdiend.
Toen senior in 1666 overleed bedroeg zijn belastbaar vermogen voor de 
belasting van de 200ste penning f 30.000,--.
De zoon deed het nog royaler n.l. f 350,-- tot f 400.000,--. Bij zijn overlijden, 
21 januari 1738, stonden in diens woning op zolder, netjes in het gelid, 26 
zakken elk inhoudende 600 zilveren guldens (1 gulden was toen 20 stui-
vers = 16 penningen).
De oude Maassluizers rijmden niet voor niets:

‘om een spierinkie begonnen, een zalmpje gewonnen’.

Sinds 1955 sprak men dus bij Key & Kramer van ‘Schuttingschuur’ en ‘Witte 
Huis’.

In 1958 vond er opnieuw een kantooruitbreiding plaats n.l. het 2e hulpkan-
toor, eveneens een houten gebouw en dat kreeg alsnog de naam ‘Taan-
schuur’ eveneens om de historie levend te houden. Deze ‘Taanschuur’ is 
ook van die plek weer verdreven en heeft nog een tijdlang dienst gedaan 
aan het andere eind van het terrein met behoud van de naam.
Helaas zijn nu beide gebouwen intussen alweer gesloopt en resten ons 
nog slechts de verhalen en de hierbij geplaatste foto’s om ons aan het 
Maassluise visserijverleden met ‘Taan- en Schuttingschuur’ te herinneren.
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Luchtfoto Aalkeetbuitenpolder, terrein Key & Kramer, waarop de situering 
van Schuttingschuur en Taanschuur is te bepalen.



Bovendien zijn we in afwachting van wat er met dit, laatste grote vanouds 
bekende, Maassluise bedrijf gaat gebeuren.
Wordt het ook verleden tijd?

augustus 1993
Bewerking: Rien Luijten

Aangepast en aangevuld artikel uit:
Het Nieuwe Dagblad van Maandag, 7 november 1955.
oorspronkelijk auteur: D.M.A. Groote 

Met dank voor nadere informatie en foto’s aan:
Stichting ‘Het Butimineus Museum’ te Maassluis
Aerocamera - Bart Hofmeester, Rotterdam
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VOOR DE REFORMATIE

Vóór de reformatie maakten de Maassluise gelovigen deel uit van de pa-
rochie van Maasland. Vanaf het jaar 1500 beschikte men hier over een 
houten kapel, die volgens overlevering aan de heilige Martinus gewijd was 
en gestaan moet hebben aan de Hoogstraat op de plaats waar later de 
zogenaamde Kleine Kerk werd gebouwd. Dus naast de brede trappen en 
schuin tegenover het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van 
Delfland.
In die kapel werden op zon- en feestdagen vieringen gehouden onder 
leiding van een geestelijke van de moederkerk in Maasland.
Dit kerkgebouw heeft echter de oorlogshandelingen tussen Geuzen en 
Spanjaarden 1573 en 1574 niet overleefd. Vrijwel het hele dorp, in die tijd 
nog slechts bestaande uit een aantal huizen op of aan de voet van de dijk 
gebouwd, ging als gevolg van gevechten en door toedoen van muitende 
Spanjaarden in 1573 vlammen op. Een lot dat ongetwijfeld ook de kapel 
moet hebben ondergaan.
Toen men begon met de wederopbouw was inmiddels ook de hervorming 
in Maassluis een feit geworden. In 1596 werd op de plaats waar de voor-
malige houten kapel gestaan had een hervormde kerk gebouwd. De Klei-
ne Kerk werd in 1598 in gebruik genomen.

De volgende twee eeuwen
Evenals dat in vele plaatsen het geval was, werd ook in Maasland de kerk 
aan de katholieken ontnomen en aan de aanhangers van de nieuwe religie 
overgedragen.
Voor degenen die zich niet bij de reformatie aansloten en het oude geloof 
trouw bleven, braken moeilijke tijden aan.
Er was geen kerkgebouw en geen pastoor meer en de openbare uitoefe-
ning van de katholieke eredienst was verboden. In het begin onder leiding 
van enige priesters uit Delft en later van paters Jezuïeten uit diezelfde stad 
en uit Schipluiden, werden op verschillende plaatsen in Maasland in het 
geheim kerkelijke vieringen gehouden.

Bijna 100 jaar na de reformatie richtte de apostolisch vicaris Joannes van 
Neercassel de statie Maasland op. Tot aan het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie in 1853 sprak men namelijk niet van parochie, maar van 
statie.
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Kaart van Floris Balthasars anno 1611.



Als eerste pastoor van Maasland en Maassluis werd benoemd Adrianus 
van der Goes.

Hoewel Maassluis sinds 1614 een zelfstandig ambacht was met een eigen 
burgerlijk bestuur, bleven de weinige katholieken kerkelijk tot de Maas-
landse statie behoren.

De oprichting ging met nogal wat problemen gepaard. De paters Jezuïe-
ten die hier lange tijd missionaire arbeid verricht hadden, lieten zich niet 
zonder slag of stoot verdrijven en de katholieken waren waarschijnlijk zo-
zeer aan hun missionarissen gehecht, dat ze de eerste pastoors het werk 
onmogelijk maakten.
Adrianus van der Goes en zijn opvolger Wilhelmus van Dijck zagen bij 
nader inzien in ieder geval van hun benoeming af. Ook de derde en vierde 
pastoor beklaagden zich tot omstreeks 1700 nog over het door hen als 
oneerlijke concurrentie beschouwde optreden van de paters Jezuïeten.
Bij nader inzien blijkt het evenwel ook een financieel probleem te zijn. We-
gens het kleine aantal parochianen zijn de inkomsten van de pastoor be-
scheiden. Wanneer er dan ook nog kapers op de kust verschijnen in de 
vorm van paters, valt er als pastoor helemaal geen droog brood meer te 
verdienen.

Bovendien speelt in die tijd ook nog een binnenkerkelijk verschil van me-
ning over de uitleg van bepaalde leerstellingen, het Jansenisme, hetgeen 
in later jaren heeft geleid tot de oprichting van de oud katholieke kerk in 
Nederland. De vierde pastoor van Maasland Alardus van Haeften was zelf 
een aanhanger van het Jansenisme. Kortom een in vele opzichten woelige 
periode op kerkelijk gebied.

In die tijd kostte het de katholieken grote financiële offers om een priester 
in hun midden te hebben. Hoewel de openbare uitoefening van de katho-
lieke godsdienst in feite verboden was, werd dit tegen betaling echter oog-
luikend toegestaan. De baljuw van Delfland (het hoofd van de rechterlijke 
macht in dit gebied) voer er wel bij. Jaarlijks kreeg hij van de Maaslandse 
katholieken een bedrag van f 168,-- en 10 stuivers. Als er een nieuwe 
pastoor of kapelaan kwam, kostte dat de lieve som van f 500, --. Kwam er 
een nieuwe baljuw, dan moesten er onder de naam van ‘de gouden hand-
schoenen’ enige dukaten op tafel komen.
Wanneer er wegens ziekte of afwezigheid van de pastoor een andere 
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Kleine Kerk 1598,  
torentje 1612. Kopie 
van een tekening door 
A. van der Leeuw 
1833. 
(Archief Herv.  
Gemeente Maassluis, 
foto H. Tulp)

Kleine Kerk 1966 
gezien vanaf de 
Noorddijk 
(fotocollectie 
Mastenbroek).



priester de viering verzorgde, dan pikte de baljuw daar ook een graantje 
van mee. Ook van verbouwingen aan de buitenkant van de kerk streek de 
baljuw het nodige op. Een leuke bijverdienste en bovendien nog zwart ook, 
want de baljuw weigerde categorisch hiervoor een kwitantie af te geven, 
hoewel algemeen bekend was dat hij dat geld ontving.

We zouden nu zeggen, dat deze betalingen een soort door de staat ge-
tolereerde vorm van steekpenningen waren. Ofschoon de kleine groep 
Maassluise katholieken ongetwijfeld blij was dat ze in Maasland naar de 
kerk konden gaan, was deze wandeling niet altijd een pretje, vooral in de 
winter.

Een parochiaan uit die tijd Hendrik Moerings, later de eerste organist van 
de Maassluise parochie, schrijft in zijn dagboek, dat zijn moeder in de 
winter van 1767 op 47-jarige leeftijd stierf, nadat ze bij het ter kerke gaan 
ontzettend geschrokken was toen er een visser door het ijs van de Zuid-
vliet zakte.
Bij een andere gelegenheid woei een meisje van de weg af de Noordvliet 
in en kon zij slechts met grote moeite gered worden.
Dergelijke verhalen komen ons in dit gemotoriseerde tijdperk wellicht wat 
overdreven voor. De wegen vanuit Maassluis richting Maasland bestonden 
in die tijd uit een over het algemeen slecht onderhouden en onverlicht kar-
renspoor langs de Noordvliet en langs de Zuidvliet uit een smal voetpad. 
Wanneer we bedenken, dat de tocht wegens het ontbreken van andere 
vervoermiddelen door weer en wind te voet moest worden afgelegd was 
een dergelijke tocht niet altijd even plezierig.

Voorts vermeldt het dagboek, dat in 1768 een verschil van mening ont-
stond tussen de pastoor, Henricus Antonius Beijnen, en een aantal zan-
gers. Onder andere over het feit, dat de pastoor in het openbaar in de kerk 
aanwijzingen gaf wanneer er gezongen moest worden en wanneer niet. 
Dit schoot enige zangers zozeer in het verkeerde keelgat, dat zij jarenlang 
geen bek meer opendeden en zelfs niet meer in de eigen parochie wilden 
biechten. Uitsluitend de paascommunie wilden ze dan wel uit handen van 
hun eigen pastoor ontvangen.

In diezelfde tijd ontstonden er problemen tussen de pastoor en enige pa-
rochianen over het niet nakomen van een overeenkomst tot het lezen van 
missen.
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Eeuwigdurend 
strijdtoneel?

Stadhouder Willem V.



Zoals we ook nu ruim 200 jaar later ervaren, blijft de kerk tenslotte men-
senwerk.
Dat laatste zien we ook bij onze hervormde plaatsgenoten wanneer in 
1776 een opstand uitbreekt over de wijze waarop de psalmen gezongen 
moeten worden, op de langzame manier zoals men al sinds mensenheu-
genis gewend was, of op een nieuwe verkorte wijze. Dit conflict loopt zo 
hoog op, dat men bij enige voorstanders van de nieuwe zangwijze de rui-
ten ingooit, de huizen plundert en sommigen van hen zelfs zwaar mishan-
delt.

Hoewel dit oproer de katholieken ongemoeid liet, geeft het toch een beeld 
van de toen heersende onverdraagzaamheid, zeker op godsdienstig ge-
bied. Als men er al niet tegenop zag de eigen geloofsgenoten te moleste-
ren, dan moet de verdraagzaamheid jegens andersdenkenden helemaal 
niet bijster groot geweest zijn.

Op 20 december 1780 breekt de 4e Engelse Oorlog uit. Hiermee komt 
een eind aan een periode van economische bloei voor Maassluis, vooral 
ontstaan door de hoge prijs van de vis in die jaren. De Staten-Generaal 
verbieden namelijk begin 1781 vrijwel alle scheepvaart om te voorkomen, 
dat schepen en bemanning in Engelse handen vallen.
Voor Maassluis, dat vrijwel geheel van de visvangst met de daarbij beho-
rende nevenbedrijven leeft, betekent dit een regelrechte catastrofe. Veel 
gezinnen zijn aangewezen op de armenzorg en tot overmaat van ramp 
worden hier ook nog bijna 400 militairen ingekwartierd, hetgeen groten-
deels ten laste komt van de dorpskas.
Voor de bevolking ongetwijfeld een moeilijke tijd die ruim drie jaar duurde. 
Dank zij Franse hulp werd op 20 mei 1784 te Parijs de vrede getekend.

Wanneer u echter denkt dat daarmee de rust eindelijk terugkeerde, dan 
hebt u het mis.
Reeds vóór de 4e Engels Oorlog ontstond in een aantal gewesten de zoge-
naamde Patriottenbeweging, bestaande uit democratisch ingestelde regen-
ten en burgers die kritisch stonden tegenover de bestuursvorm van de repu-
bliek in het algemeen en het bewind van stadhouder Willem V in het bijzonder.
De Patriotten streefden naar meer invloed van de burgerij op de regering, 
vrijheid van drukpers en burgerbewapening. Als gevolg van het voor ons 
land slechte verloop van die oorlog en onder invloed van nieuwe demo-
cratische denkbeelden uit met name Frankrijk, groeide de aanhang van 
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deze partij. In vele plaatsen, waaronder ook Maassluis, begonnen de bur-
gers zich te bewapenen en te organiseren in zogenaamde vrijkorpsen. 
De Patriotten gaven de stadhouderlijke regering de schuld van de voor 
de republiek weinig gelukkige afloop van de oorlog en begonnen, onder 
bedreiging met gewapend geweld, volksinvloed in de regering te eisen.
Stadhouder Willem V vertrok na onenigheid met de staten van Holland, 
die hem het commando over zijn Haags Garnizoen in 1784 ontnamen, 
na zich achtereenvolgens in Breda en op Het Loo gevestigd te hebben, in 
september 1785 naar Nijmegen hetgeen de Patriotten als een overwinning 
beschouwden.

De verdediging van de nieuw verworven rechten liet ook de Maassluizers 
niet onberoerd en een 100-tal inwoners, verenigd in het exercitiegezel-
schap ‘Vrij en Getrouw’ oefende zich wekelijks onder leiding van een dril-
meester duchtig in het hanteren van de wapens.
In een pand aan de Haven werd een Vaderlandse Burger Sociëteit op-
gericht waar de leden, onder het genot van een al dan niet alcoholische 
versnapering, met elkaar konden discussiëren over politieke zaken, een 
echt praathuis dus. Ook maakte men plannen tot het aanstellen van afge-
vaardigden uit de burgerij in de verschillende bestuurscolleges.

In het Patriottisch weekblad ‘Den Post van den Neder-Rhijn’ dat in deze 
contreien verscheen en dat de toen heersende misstanden aan de kaak 
stelde, werden de roomsen aangespoord een smeekschrift tot de Staten 
van Holland te richten om hun godsdienst vrij te mogen uitoefenen en 
tevens daarmede een eind te maken aan de onrechtmatige betalingen 
die de baljuws van hen eisten. De Staten besloten daarop dit gebruik te 
verbieden wegens het in strijd zijn met een vrije en verlichte regering en 
op grond van de verdiensten van de roomsen bij de verdediging van de 
vrijheid van het vaderland.
De baljuws werden wegens derving van inkomsten schadeloos gesteld. 
Ook ruim 200 jaar geleden moest men terdege rekening houden met ver-
worven rechten. Door dit decreet werd ook de kerk te Maasland ontheven 
van de verplichting tot het doen van betalingen aan de baljuw van Delf-
land, hetgeen voor de parochie een hele financiële verlichting geweest 
moet zijn.

Geen wonder dat de katholieken de Patriottenbeweging een warm hart 
toedroegen.
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Volgens Hendrik Moerings waren er in Maassluis maar twee roomsgezin-
den, die geen aanhanger waren van dit Patriottisme. Dit waren, merkt hij 
vervolgens fijntjes op, echter geen geboren Maassluizers, de een kwam 
uit Brabant en de ander, die nog niet eens lezen en schrijven kon, uit de 
Generaliteitslanden (gebieden die rechtstreeks onder de Staten-Generaal 
stonden, m.n. Staats-Brabant, het Land van Overmaze, Staats-Opper-Gel-
re, Staats-Vlaanderen, Westerwolde en Wedde).

De katholieken mochten dan, evenals het gemeentebestuur, vrijwel una-
niem voorstander zijn van de patriottenbeweging, de meerderheid van de 
Maassluise bevolking was echter Prinsgezind.
Dit leidde herhaaldelijk tot relletjes veelal naar aanleiding van de meest on-
benullige dingen. Het zingen van Oranjeliederen of het dragen van oranje 
linten werd aangegrepen om de baljuw te verzoeken de onverlaten op te 
sporen en te straffen.
De Oranjegezinden op hun beurt gingen er eveneens toe over een sociëteit 
te stichten en zij riepen de mensen op een verklaring te ondertekenen ten 
gunste van Willem V.
Al deze activiteiten voerden de spanning in het dorp hoog op in het jaar 
1787, het stichtingsjaar van een eigen parochie in Maassluis.

J.F.J. Vaissier

Extra Vergad. 3 Febr. 1787

Requireerenden Haar Hoog Ed van den Regeering alhier hunne 
consideratien de reflexien - waar op gedelibereert zijnde, is goed-
gevonden te verscribeeren, dat de Regeering hier op geen conside-
ratien heeft, dan alleenlijk, dat er behoort zorg gedragen te worden, 
dat uit den stigting van een Roomsen Kerk de gemeente alhier, in 
’t vervolg geen argument getrokken word, dat de Roomsen armen 
meer tot lasten van deze plaats off burgerij zouden komen dan te-
genwoordig, terwijl zij met Maasland gecombineert zijnde van de 
hunne eigen gemeentens onderhouden worden -
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Waar blijft de tijd!
In november 1993 vierden we een jubileum. Het was n.l. 60 jaar geleden 
dat ik één tientje te leen kreeg om een zaak te beginnen.
Vanwege dat feit wil ik toch nog eens terugkomen op die moeilijke beginpe-
riode van november 1933. Mijn eerste werkplaats was op de zolder boven 
de waterstokerij van m’n vader en dat was dus boven de Donkeywaterke-
tel. Zodoende was het daar dus nooit koud. In de hoek een werkbankje 
gemaakt en er boven in een kooi drie aapjes. Die aapjes had ik gekregen 
van sleepbootgasten, die na binnenkomst met hun sleepboot alleen bij 
moeders mochten binnenkomen – zonder aap. Breng dat beest maar naar 
Leen Stigter, was het dan. Ze zijn niet lang daar gebleven, want toen een 
van die aapjes m’n vader met een drol bekogelde moest ik ze wegdoen.
Heel kort daarna kwam baas Wagner (de vader van onze bekende Mr. 
Gerrit Wagner) met een voorstel om de winkel naast kleermaker de Lange 
in de Wagenstraat te huren voor f 2,50 per week. Ik greep dit aanbod met 
beide handen aan. Het was een klein winkeltje maar er achter was geluk-
kig een werkplaats. Voorheen rijwielhandel annex fietsenmaker de fa. van 
der Meijs, die in de crisisjaren failliet waren gegaan. Baas Wagner had 
beide genoemde panden gekocht. Achter de werkplaats was een buiten-
plaatsje met een ouderwetse regenput. Op die regenput kom ik later in dit 
verhaal nog terug. Verder was er een stukje tuin, een kippenren en een 
‘plons’-W.C. boven de vliet ofwel het Goudsteenwater.
De zaak was leeg en toen kreeg ik van boekhandel Govers van de Dr. Kuy-
perkade een grote winkelkast met glazen schuifdeuren met onderin 6 of 8 
grote laden. Met groot lef liet ik een schilder op de etalageruit schilderen:

‘Electra Technisch Bureau L. STIGTER’
en ik heb later toen het kon lijden erbij laten zetten:

‘Telefoon No. 155’

’s Morgens om 8 uur opende ik de zaak en bleef tot ’s avonds 8 uur open 
en op zaterdag zelfs tot 10 uur ’s avonds. De eerste zaterdag dat ik daar 
14 uur had gestaan was de omzet:
2 platte ‘Witte Kat’-batterijen, een omzet van 25 cent en m’n winst was die 
dag 5 cent.
Ik was verloofd met Marie Smoor en die zou de tent wel schoonhouden. 
De zaak sluiten om te gaan eten was er niet bij en dus werd mijn brood 
van thuis uit daar gebracht.
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Aan de overzijde van het genoemde vlietje was een grote rots formatie van 
de oude Gerrit van Beest. Een mooi gezicht, maar het wemelde er van de 
ratten en als er ’s avonds niet veel mens en in de winkel kwamen kortte ik 
de tijd door met een zaklantaarn op mijn buks op die ratten te schieten. Dat 
lukte meestal aardig, maar één keer ging het goed fout, want ik schoot het 
wc-raampje bij Van Beest in diggelen.

Het was dus in de beginjaren nog geen vetpot, maar met mijn drang om 
zelfstandig te worden zette ik door. Hier een lichtpunt bijmaken, daar weer 
een stopcontact. Het enige elektrische apparaat wat de meeste huishou-
dens wel hadden was een elektrisch strijkijzer. Ik had maar één klant die 
een stofzuiger had en dat was de apotheker de Jong. Dat ding heb ik, 
geloof ik, 20 jaar in de reparatie gehad. Een ‘waschmachien’ was nog een 
zeldzaamheid en pas na de oorlog van ’45 ging dat lopen. Een machine 
met houten kuip kwam op f 52,-- en die verkocht je dan voor f 1, -- per 
week, tel uit je winst. Met hangen en wurgen hield ik de zaak draaiende. 
Het arbeidsloon was f 0,50 per uur en het nachttarief was f 1, -- en dat 
kwam wel eens voor als Gijs v.d. Veer ’s nachts belde dat de deegmachine 
het niet meer deed. Dat betekende midden in de nacht je bed uit en lopen 
naar de Dr. Kuyperkade en dan later de nota uitschrijven van f 1,--.

Toen ik een poosje aan de gang was kon ik bij Siem de Haas een transport-
fiets kopen voor ± f 25,--. Dat was al een hele vooruitgang, want toen kon 
ik ook ‘boerenwerk’ doen in Maasland en aan de Maasdijk.

In 1936 waagden we de stap om in het huwelijksbootje te gaan. Wij hadden 
hiervoor f 500,-- gespaard, het huis ingericht en een bruiloft gegeven in 
gebouw ‘Varia’ waar ’s avonds de Harmonievereniging ‘Sursum Corda’ nog 
een serenade kwam brengen. Totale kosten van het feest f 100,-- en dus 
f 400,-- aan meubilair en inrichting besteed. Zo draaiden we zachtjes aan 
door tot in 1939 want toen werd ik opgeroepen om onder militaire dienst 
te komen, voormobilisatie. Ik dus weg, en moeders runde het winkeltje zo 
goed en zo kwaad als het ging. M’n weeksalaris onder dienst was per week 
f 16, --. Zegge: zestien gulden nul cent.

In dat werkplaatsje heeft zich in de oorlog ook nog wel het een en ander af-
gespeeld. Ik had toen clandestien een radio-ontvanger in een sigarenkistje 
gemaakt en diverse bekende Maassluizers kwamen bij mij naar de Engelse 
zender (Radio Oranje) luisteren.
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De Wagenstraat met het parkeerterrein in voorbereiding.
Het pand met het gordijn voor het raam is het voormalige  

eerste winkelpand van Stigter.
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Een romantisch plaatje van het Goudsteenwater,  
achterzijde van het pand van Stigter.

Eerste topgevel van links. Situatie omstreeks 1930.



Op zekere morgen zaten we met een heel stel te luisteren o.a. Jan v.d. 
Boogaard en ‘de Kaas’ (was vaste klant) toen Willem Oranje, de organist 
van de Grote Kerk, binnenkwam. Hij zag al dat volk zitten en zei: 
- Zondag laat ik in de kerk zingen: ‘Kaffer, Moor en Indiaan, zie je naar 
Leen Stigter gaan’.
Als variant op of van een bekende psalm.
Ik heb wel eens een vette kip geslacht, zo’n Rode Islander. Ik liet ’m ’s 
nachts op de aanrecht om te bestervenen de volgende morgen …m’n kip 
verdwenen! Ik naar beneden en ik vond toen in de werkplaats alleen nog 
een vleugel van m’n geslachte kip. Ik zei: Die komt terug om de rest te 
halen. En ja hoor ’s avonds hoorde ik iets en ik vloog naar beneden. Een 
heel grote kater had mijn kip geroofd en opgevreten. Hoe het met de kater 
afliep? Dat verhaal zal ik u besparen.

In de woonkamer boven de winkel hadden we een prachtig groot tropisch 
aquarium staan waaraan we veel plezier beleefden. Toen mijn broer Arie 
trouwde kwamen ze me uit de Kleine Kerk aan de Hoogstraat halen. Ik moest 
direct thuiskomen. Er was watersnood in de winkel. Zo’n 300 liter water was er 
naar beneden gekomen doordat een ruit van die bak was gesprongen. Einde 
van m’n tropische vissen en die grote kater kwam die dag natuurlijk niet langs.

O, ja, die regenput, daar zou ik nog op terug komen. Ik zou het bijna ver-
geten. We hebben in Maassluis een periode gekend dat het drinkwater 
erg naar chloor smaakte. In die tijd kwamen diverse buren regenwater bij 
ons halen om koffie en/of thee van te zetten. Dat smaakte stukken beter. 
Wij zelf gebruikten het uiteraard ook. Op zekere dag besloot ik om die put 
eens leeg te maken. Wie weet wat ik er zou vinden? Toen ik hem bijna 
leeg had heb ik er een ladder in gezet en ben erin gegaan om schatten te 
verzamelen. Het bleek een wit betegeld gewelf dat helemaal door liep tot 
bij de vliet. Evenals het huis meer dan 300 jaar oud. Maar wat ik dacht te 
vinden ging mooi niet door, want er was niets anders te vinden dan veel 
botjes van ratten die in die put verdronken waren. Na die tijd zette men 
maar weer thee van de naar chloor smakende gemeentepils.

Zo maar wat memoires uit de 60-jarige periode van m’n vroegere bedrijf, 
eigenlijk een mensenleeftijd. 
Nu zijn er nog twee winkels waarin m’n kinderen hun brood verdienen. 
Achteraf denk je waar is de tijd gebleven.
Die goeie ouwe tijd?                 Leen Stigter Sr.
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