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VOORWOORD
Her is de laatste dag van het jaar 1994 als ik de pen op papier zet voor
de introductie van dit jubileumboekje. Nummer 25, gelijklopend met ons
12½-jarig bestaan: gemiddeld twee boekjes per jaar. En we gaan maar
door. De voorbereidingen voor de volgende twee boekjes zijn al weer
gestart, dus we kunnen vooruit.
We koesteren het verleden van onze stad en we hopen, middels onze
activiteiten, te bereiken dat onze leden deze belangstelling overnemen.
In dit nummer bepleiten wij daar er meer zorgvuldigheid gewenst is bij
het aanzien van ons oude stadshart. Er moet gewaakt worden voor het
behoud van de charme en het karakter van onze binnenstad.
Vernieuwend bouwen zal natuurlijk altijd nodig zijn, dat is geen bezwaar. Maar dan wel zodanig dat de harmonie van het geheel niet verstoord wordt. Dat is mogelijk en noodzakelijk.
Een beroep op steun voor deze gedachte gaat in de eerste plaats uit
naar ons gemeentebestuur, maar daarnaast in niet mindere mate naar
onze leden.
Wij weten op het moment van schrijven niet hoe groot de belangstelling zal zijn voor onze reünie ter gelegenheid van ons 12½-jarig jubileum. Uiteraard hopen we op een grote opkomst. Onze verwachtingen
zijn hoog gespannen omdat de belangstelling voor bijvoorbeeld onze
dia-avonden sterk stijgende is. De laatst gehouden avond was er zelfs
sprake van een massale opkomst, de zaal in de Ark was bomvol. De
sfeer op zon avond is ronduit kostelijk. Veel bezoekers komen zelfs van
ver en oud Maassluizers zijn dan weer samen met hun stadsgenoten.
Het is immer een soort reünie, een ontmoeten van mensen die elkaar
weer terugzien.
Zon avond geeft ons als bestuur ook veel voldoening omdat we dan vóór
ons zien dat we niet voor niets bezig zijn. Een stimulans om door te gaan.
Met de oliebollenlucht van de kelder tot de zolder in de neus wensen wij
u, leden en lezers/lezeressen, een gezond en voorspoedig 1995 toe.
Graag tot ziens bij onze activiteiten!
31 december 1994

Namens het bestuur,
J.H. Steenkist
voorzitter

JUBILEUM-UITGAVE – 18 februari 1995 – 12½ JAAR HVM

1

VERLEDEN TIJD
Moeder en dochter
Een mooie gelegenheid, zo’n jubileumnummer, om aandacht te geven aan
het ontstaan van onze Historische Vereniging Maassluis, kortweg HVM genoemd. Nu is het mijn ervaring, dat zodra je iets gaat schrijven over situaties die zich in het verleden hebben afgespeeld, er door anderen meteen
aanvullingen of verbeteringen worden aangedragen. Het leek om die reden
een goed idee de notulen op te vragen van de vereniging ‘Vrienden van het
Gemeentemuseum’. De vereniging waarvan ik in de periode van oprichting
van de HVM voorzitter was. Het gebeurde namelijk onopvallend, maar de
Historische Vereniging Maassluis zag als volle dochter van de ‘Vrienden’
haar eerste levenslicht.
De aanzet tot oprichting van een vereniging ‘Stadshistorie Maassluis’ was
op voorstel van Joke van Rest. Naast het feit dat Joke veel en goede ideeën
had was ze ook regelmatig afwezig op de vergaderingen van de ‘Vrienden’.
Het is misschien wel om die reden dal haar voorstel van november 1978
pas enige vorm kreeg tijdens een eerste bijeenkomst in het voorjaar van
het daaropvolgende jaar. Belangstelling was er genoeg.
De ‘Vrienden’ stelden daadwerkelijke en financiële begeleiding voor en ook
de Historische Vereniging Maasland bood haar diensten aan. Dat was op
21 mei 1979. Daarna werd het even stil.
Op 16 september 1981 organiseerden de ‘Vrienden’ een historische avond
met vertoning van dia’s. De heer Van Leeuwen uit Maasland vertelde die
avond over de Vlietlanden rond Maassluis. Opnieuw werd de belangstelling
gepeild voor een op te richten historische vereniging.
In het kantoor van het Gemeentemuseum, op de plek waar op dit moment
de meest waardevolle voorwerpen uit de Maassluise historie te zien zijn,
mocht ik de vergadering voorzitten die aanleiding gaf een voorlopig bestuur
voor de nieuwe vereniging samen te stellen. Na enkele maanden van voorbereiding heeft dit voorlopige bestuur een nieuwe samenstelling gekregen.
Tijdens de ‘Vrienden’ vergadering van 18 mei 1983 maakte Joke van Rest
bekend dat de akte van oprichting van de ‘Historische Vereniging Maassluis’ door de notaris was gepasseerd.
Met waardering voor de achterliggende jaren en de constatering dat de
nieuwe vereniging eigenlijk vanaf het begin op eigen benen heeft gestaan,
geeft het een goed gevoel op bescheiden wijze te hebben mogen bijdragen
aan de oprichting van de HVM.
Henk van de Meeberg
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De achtergevel van het Gemeentemuseum, vòòr de laatste verbouwing.
Het geboortehuis van de Historische Vereniging Maassluis.
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Dochter en moeder
Een oproep in ‘De Schakel’ van augustus 1982, om te komen tot een oprichting van een historische vereniging, trok mijn aandacht. Ik was toen 67
jaar en druk doende met de overdracht van het architectenbureau aan mijn
compagnon teneinde meer tijd te kunnen besteden aan reizen en andere
hobby’s. Eén van die interessegebieden betrof (en betreft) het verleden en
meer speciaal dat van Maassluis.
In 1944 had ik daar al contact over met de gemeenteontvanger, de heer
Dienske. We zijn toen begonnen met onderzoek naar de geschiedenis van
deze stad, in het bijzonder naar het verleden van de monumenten. In de
hongerwinter lag dit natuurlijk stil en daarna heeft het werk mij en iedereen
volledig opgeëist.
Terug naar dat artikeltje. Ik was geïnteresseerd, maar verhinderd om op
die avond te komen. Tegen de heer Thijs Geursen heb ik toen gezegd dat
ik graag zou willen meewerken. Dat resulteerde in een voorzitterschap van
het op die avond gevormde voorlopige bestuur. In het begin was het een
open vraag: ‘Wat voor vorm kiezen wij?’ Een onderafdeling van de ‘Vrienden’ of anders? In vrijwel alle plaatsen rondom ons bestond er een Historische Vereniging en na rijp beraad is ook voor die vorm gekozen. Zo werden
we dus een echte vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement.
De akte van oprichting is verleden op 29 maart 1983 voor notaris Ruijs.
Dat neemt niet weg dat op 19 augustus 1982 de vereniging is opgericht. ±
12½ jaar komt uit op 19 februari 1995. Een datum om even bij stil te staan
en om te zien naar de achter ons liggende periode. Voor een Historische
Vereniging past dat zeker!
Met de oprichtingsvergadering werd gestart met 35 leden en het jaar 1994
sluit met het respectabele aantal van rond de 1300 leden. Niemand van ons
heeft kunnen bevroeden dat zoiets mogelijk zou kunnen zijn.
Uiteraard zijn we daar blij mee en trots ook natuurlijk. Het is toch fijn dat het
gelukt is een zo groot aantal mensen voor de geschiedenis van onze stad te
interesseren? Maar hoe is dat te verklaren? In de eerste plaats is gekozen
voor: Waar voor je geld!’ Als lid moet je het gevoel hebben dat je wat krijgt
voor je contributie. Dat betreft de kwaliteit, als ook toch wel de hoeveelheid.
Van stond af aan is gekozen voor een populair wetenschappelijke aanpak.
Prettig om te lezen, te kijken of soms te horen. Maar wel wetenschappelijk
verantwoord natuurlijk, als het even kan ook met voldoende illustraties. Een
plaat zegt soms meer dan een bladzijde met woorden.
Maar in het begin was het toch wel moeilijk. Niemand van ons eerste en
voorlopige bestuur had enige ervaring over de wijze van aanpak om de
geschiedenis van Maassluis onder de aandacht te brengen.
Geld was er niet. Medewerking van de gemeente inzake postkameractiviteit
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en vergaderruimte in het Gemeentemuseum werd door B & W afgewezen.
Gebruik maken van ruimte in het Gildehuisje aan de Zuiddijk, (St. Samenwerking Maassluis had dat in gebruik) werd door dat bestuur geweigerd.
Allemaal bang voor ‘precedentwerking’.
De eerste filmavond werd door de heer Ir. G. Langelaar Gzn. verzorgd. Hij
sprak over de Sleepdienst en vertoonde de film ‘Recht zo die gaat!’ Dat was
op 18 januari 1983. Vergaderen gebeurde bij de bestuursleden thuis, dat
kostte niets. Er moest echter meer gebeuren. Een boekje zou eigenlijk moeten. Maar hoe? Afmeting, schrijvers,
onderwerpen en hoe doe je dat zonder
voldoende geld in kas? Maar toch, het
lukte en het bleek een gouden greep.
Vlak daarop kwam nr.2 uit t.g.v. de 40
jarige herdenking van de bevrijding
van 5 mei 1945.
De klapper in oranje kaft. En de leden
stroomden toe. We hadden de slag te
pakken.
Het gemeentebestuur zag dit succes
met genoegen aan. Burgemeester J.
van Es heette het 500e en 600e lid welkom, maar, zei hij, kun je de frequentie
niet wat groter maken? Anders kom ik
hier een paar maal per jaar. Inderdaad
ging het toen enorm hard, van overal
stroomden de leden toe. Zowel buitenals binnenslands. De waardering werd
ook uitgedrukt in de toekenning van de
erepenning van onze stad aan onze
propagandist L. Stigter Sr. en ondergetekende als voorzitter van de H.V.M.
Boekjes maken deden we helemaal
zelf, eerst het bestuur, daarna de technische commissie. Wat zijn deze mensen bezig geweest, vele, vele dagen.
Lange tafels met stapels blaadjes, er
langslopen en rapen en controleren
32x voor één boekje.
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V.l.n.r. de heer J. van Es, toenmalig burgemeester van Maassluis en voorzitter
J.H. Steenkist bij de verwelkoming van het 500e lid Mevrouw T den Broeder.
Voor 500 boekjes, 1000, 1500 ... Het werd te gek, een dagtaak voor meerdere mensen. Door de enorme aanwas van leden steeg de oplage tot 2000
stuks. Het drukken gebeurde bij de S.S.M., het verzamelen en lijmen ging
nu ook naar een apart bedrijf. Nog blijft er werk genoeg bij het verzendklaar
maken en verzenden. Vlak bovendien het bezorgen in Maassluis door vele
vrijwilligers niet uit.
We hebben echter nooit kunnen denken dat onze boekjes ‘Historische
Schetsen van en over Maassluis’ zo zouden aanslaan. De 1e druk van
boekje nr.1 bedroeg 200 exemplaren, we hadden toen al 65 leden, na ruim
2 jaar! Met dit nummer 25 mee komt dit uit op meer dan 1500 bladzijden,
een heel dik boek dus. Voeg daarbij de kalender die wij al een aantal jaren
aanbieden en de dia-avonden 4x per jaar met een immer groeiende belangstelling. Dan praten we maar niet over de boottochten en de historisch
culturele reizen waarvoor intussen een aparte Stichting ‘H.C.R. Maassluis’
in het leven geroepen is.
We hebben natuurlijk ook een fantastische propagandist in de onvermoeibare Leen Stigter, die zich niet buiten zijn huisdeur begeeft zonder bescheiden bij zich om leden te winnen.
Al met al, we doen er wel wat voor als hardwerkend bestuur, mogen we wel
zeggen. Het gaat nu eenmaal niet vanzelf.
J.H. Steenkist
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De Stierluyden en Boekhouders van de H.V.M. anno 1994/1995.
v.l.n.r.: propagandist L. Stigter Sr., bestuursleden M.G. Luijten en H. van de Meeberg, vice-voorzitter
D. Pons Sr., secretaris E. Broekhart, bestuurslid J. Zon, voorzitter J.H. Steenkist, penningmeester
A. Blanker, bestuurslid M. van de Ree.

(Het originele schilderij hangt in de Buyszaal van het Stadhuis Koningshoek. Uiteraard met andere
koppen en wel die van het College van de Visserij van 1664)

150 JAAR SMIT
Een maritiem feit waar in 1992 uitgebreid bij kon worden stilgestaan tijdens
een speciale tentoonstelling in het Nationaal Sleepvaartmuseum te Maassluis, een geheel door vele vrijwilligers gerunde instelling die al vele jaren
tentoonstellingen presenteert op het gebied van de sleepvaart. Een aparte
tak van de scheepvaart met een rijke historie en een boeiende actualiteit.
(Zie ook het artikel ‘Havenplannen’ in Historische Schetsen nr. 1 blz. 20).
Op 5 november 1992 was
het exact 150
jaar
geleden
dat de familienaam Smit
voor het eerst
in
verband
werd gebracht
met
sleepvaart. Fop Smit
uit Kinderdijk
kwam op die
datum in 1842
met een aantal
in hoofdzaak
Rotterdamse
rederijen
en
assuradeuren
overeen
een
sleepdienst te
gaan
exploiteren ter assistentie aan
schepen
die
Rotterdam
of
Fop Smit.
andere havens
in de buurt als bestemming hadden. De sleepdienst zou de scheepvaart in
de Zuid-Hollandse en Zeeuwse zeearmen een stuk veiliger maken en bovendien zou de bestemming veel sneller bereikt kunnen worden. Er waren
dus belangen van zowel de rederijen als de verzekeraars in het geding,
vandaar de financiële betrokkenheid. Het contract werd gesloten voor de
duur van vijf jaar. Fop Smit, in dat jaar 65 jaar oud, zou als reder voor de
sleepdienst optreden en de andere partijen zouden alleen hun financiën
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ter beschikking stellen om de exploitatie sluitend te maken. Het behalen
van winst werd onmogelijk geacht.
De eerste sleepboot van Fop Smit werd de op zijn eigen werf gebouwde
radersleepboot ‘KINDERDIJK’. Er zijn geen foto’s van dit vaartuig bekend,
maar we weten dat de Engelse stoommachine van 150 NPK veel steenkolen nodig had. Kolen waren erg duur en daarom konden aanvankelijk de
sleeptarieven niet kostendekkend worden vastgesteld. De sleepfaciliteiten
bleken aan te slaan. Het contract met de rederijen werd met regelmaat
verlengd of aangepast en de vloot breidde zich uit.
In 1865, dus 23 jaar na de oprichting, was financiële steun van derden niet
langer noodzakelijk. De sleepdienst bleek een gezonde onderneming. Drie
jaar later overleed pionier Fop Smit op 88-jarige leeftijd. Vier leden van de
Smit familie namen gezamenlijk de directie op zich. De naam van de maatschappij werd gewijzigd in L. Smit & Co. gevestigd te Alblasserdam; pas
later werd verhuisd naar Rotterdam.
De vloot bestond toen uit zeven radersleepboten. In de eerstvolgende drie
jaar werden, met het oog op de te verwachten uitbreiding van de activiteiten ten gevolge van het gereedkomen van de Nieuwe Waterweg, nog
eens twee eenheden, de ‘ZEELAND’ en de ‘ZIERIKZEE’, aan de vloot toegevoegd. Nadat laatstgenoemde sleepboot op 18 juli 1870 de festiviteiten
rond de opening van de Nieuwe Waterweg had ingeluid door een reeks
vissersschepen naar zee te slepen, werd Maassluis gekozen als nieuwe
uitvalsbasis voor de sleepdienst.
De Nieuwe Waterweg was in de eerste jaren weliswaar nog geen succes –
er was sprake van een te snelle verzanding – L. Smit & Co. groeide tegen
de verdrukking in. Door de technische vooruitgang kon worden geëxperimenteerd met een nieuw type vaartuig: de schroefsleepboot. De ‘BAGATEL’, ‘HIT’, de ‘BIJ’ en de ‘VLIEG’ waren kleine bootjes, die voornamelijk
werden ingezet voor havenwerk. De grotere schroefsleper ‘ROTTERDAM’,
nog met een open brug, verrichtte aan het begin van de jaren tachtig van
de vorige eeuw, gezamenlijk met de vertrouwde raderslepers, de eerste
sleepreizen over zee naar bestemmingen zoals Hull, Londen en Boulogne.
Nationaal was er eigenlijk alleen sprake van concurrentie vanuit Amsterdam. De heren Zurmühlen hadden met de Amsterdam Tug & Salvage Company een klinkende naam opgebouwd. In 1874 werd de Stoomsleepdienst
Piet Smit Jr. opgericht. Ook dit bedrijf zou een geduchte concurrent hebben
kunnen zijn. ‘Piet’ Smit zou zich echter meer concentreren op de binnensleepvaart, terwijl ‘Leen’ Smit, zoals L. Smit & Co. vaak werd aangeduid,
meer aandacht besteedde aan de haven- en kustsleepvaart, later uitgegroeid tot de zeesleepvaart.
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Op de voorgrond sleepboot ‘Vlieg’. Daarnaast liggen de ‘Maas’ en de ‘Seine’.
Een winterfoto in de haven van Maassluis.
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Radersleepboot ‘Zierikzee’, eerste schip met averij naar de Nieuwe Waterweg.

Tegen het einde van de 19e eeuw voltrok zich een aantal belangrijke
veranderingen in de samenleving. De industriële revolutie leidde tot een
enorme verhoging van de activiteiten in de Rotterdamse haven. Naast het
toenemen van de nationale betekenis ervan kwam er een functie bij: doorvoerhaven voor Duitsland, België en zelfs Frankrijk. Bovendien was er een
grote trek van emigranten naar Amerika. De rederijen voeren er wel bij en
elk nieuw schip was weer groter dan zijn voorganger.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat directies van grote rederijen met Smit
om de tafel gingen zitten, teneinde nieuwe mogelijkheden in de sleepvaart te bespreken, waarbij de steeds grotere schepen potentiële klanten zouden zijn. Die gesprekken legden de basis voor een nieuw type
sleepboot: de zeegaande schroefsleepboot, geschikt voor het slepen over
lange afstanden. In 1892 kwamen de eerste echte zeeslepers in dienst: de
‘NOORDZEE’ en de ‘OOSTZEE’, die het voor die tijd enorme machinevermogen hadden van 750 PK, twee jaar later gevolgd door de ‘OCEAAN’,
die zelfs over een ongekende 1200 PK beschikte.
De faciliteiten van de boten van Smit bleken aan te slaan. De volgende
stap voorwaarts was in 1898 het bouwen van de twee superslepers
‘ROODE ZEE’ en ‘ZWARTE ZEE’, de eerste met die namen. Ze kregen
een vermogen van 1500 PK. Hoewel deze boten snel naar het buitenland
werden verkocht (er viel winst te behalen), kwamen er spoedig nieuwe,
even sterke voor in de plaats met dezelfde namen. Bijna 30 jaar lang zou
dit machinevermogen voldoende zijn voor zeesleepboten, die intercontinentaal wilden opereren en concurreren. De middenklasse werd niet uit
het oog verloren, want de serie kleinere boten bestaande uit ‘LAUWERZEE’, ‘ZUIDERZEE’ en ‘GOUWZEE’ werd uitgerust met ongeveer 500 PK.
Daarmee werd trouwens ook wel naar bestemmingen als Indië of China
gevaren.
Succes roept altijd concurrentie op, nauwelijks vanuit het buitenland, maar
des te meer vanuit Nederland. In 1897 werd de Sleepdienst Hoek van Holland opgericht, die sterke banden had met de rederij Wm. H. Müller te Rotterdam. Drie jaar later volgde de Internationale Sleepdienst Maatschappij,
die in 1901 de vloot van de Sleepdienst Hoek van Holland overnam. De boten van de ‘Internationale’ kregen de namen van grote rivieren, zoals ‘MAAS’
of ‘SCHELDE’ en hadden een rode band om de schoorsteen, terwijl L. Smit
& Co. herkenbaar was door blauwe banden en de namen van zeeën. Naast
elkaar hebben ‘Leen Smit’ en de ‘Internationale’ meer dan twintig jaar lang
vanuit Maassluis geopereerd, hetgeen weleens leidde tot vermakelijke toestanden als er een boot uitvoer, waarvan de bestemming niet onmiddellijk
duidelijk was. Een boot van de concurrent ging er dan prompt achteraan.
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In de eerste jaren van deze eeuw was er volop werk voor de sleepboten. Met baggermateriaal en steeds grotere droogdokken, met oorlogs- en
vrachtschepen voor de sloop, met kranen en met bakken werd over de
gehele wereld gezeuld en bemanningsleden waren erg lang van huis. Afgelost werd er alleen in de thuishaven. Dat kon dus wel even aanlopen,
zoals bijvoorbeeld in het geval van de recordreis van de ‘SCHELDE’ en de
‘THAMES’, die in 1907 elk een baggermolen van Emden naar Shanghai
brachten.

De ‘Wodan’.
De eerste wereldoorlog remde de economische expansie in het neutrale
Nederland. Enkele Smit slepers gingen verloren doordat ze op een mijn
liepen, t.w, de ‘NOORDZEE’ en de ‘OOSTZEE’(II), terwijl de ‘ZUIDERZEE’
en de ‘GOUWZEE’ werden beschadigd.
Zurmühlen liquideerde in 1919 – er was geen familielid met die naam meer
die de directie op zich kon nemen – en delen van de vloot werden aan de
I.S.M. verkocht. Eén grote boot van de Amsterdamse concurrent ging naar
het pas opgerichte Bureau Wijsmuller.
De periode 1920 tot 1928 kan worden aangeduid als het tijdperk van de
consolidatie. Nieuwe boten werden slechts gebouwd ter vervanging van
verloren gegane eenheden. Argwanend werd gekeken naar de Engelse en
Duitse concurrentie.
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Vooral de laatste had met de 3000 PK sterke sleepboot ‘SEEFALKE’, die
werd aangedreven door twee dieselmotoren oorspronkelijk bestemd voor
onderzeeboten, een troef, die vroeg om bestudering van nieuwe mogelijkheden. Sleepkarweien met een zeker risico werden echter vrijwel altijd
aan een van de twee Nederlandse maatschappijen gegund, vanwege het
uiterst geringe verliespercentage van door hen gesleepte objecten.
Toch bleek de concurrentie door twee maatschappijen vanuit Maassluis
niet langer economisch verantwoord. In 1923 werd er daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend, die het ontstaan van L. Smit & Co’s
Internationale Sleepdienst ten gevolge had. De schoorstenen van de zeeslepers kregen de blauwe band van Smit en de inmiddels zeer uitgebreide
vloot van rivierslepers de rode band van de Internationale. Tussen de bemanningen bleef nog jarenlang een zekere rivaliteit bestaan. Dat verwaterde enigszins toen in 1928 in verband met een op stapel staand groot
transport vier sleepboten van het inmiddels ook met opvolgingsproblemen
kampende Bureau Wijsmuller werden aangekocht. De bemanningen van
die slepers kwamen gemakshalve mee.
Dat grote transport was het verslepen in twee delen van het zgn. Singapore-dok vanuit Engeland via het Suezkanaal naar Singapore. Het werd
een groot succes en de bemanningsleden van de acht betrokken sleepboten werden gehuldigd op het stadhuis te Rotterdam. Het werken met
sleepboten is en blijft mensenwerk, gedegen vakmanschap,en dat mocht
best eens gezegd worden.
De economische crisis aan het einde van de twintiger en het begin van de
dertiger jaren had ook zijn invloed op de sleepdienst. Oudere eenheden,
als de ‘POOLZEE’ uit 1900,werden verkocht en ook twee van de voormalige Wijsmuller slepers moesten bij gebrek aan werk worden overgedaan
aan een nieuwe eigenaar. Als ‘TAIFUN’ en ‘CHERNORMOR’ (dat betekent
ZWARTE ZEE!) gingen ze naar Rusland waar ze nog tientallen jaren hebben dienstgedaan.
Teneinde een doorbraak te bewerkstelligen werd een revolutionair plan
uitgewerkt om alle concurrentie wat betreft machinevermogen en snelheid
op grote achterstand te zetten. Een nieuwe supersleepboot ‘ZWARTE
ZEE’, de derde met die naam, werd ontworpen. In plaats van de tot dan
toe gebruikelijke stoommachine van ongeveer 1500 PK, kreeg ze motoren
van 4200 PK die ongekende mogelijkheden boden. Hoewel er even sprake
was van aarzeling bleek na enige jaren dat dit ontwerp een doorslaand
succes was. Op strategische plaatsen in de wereld, als Queenstown, de
Azoren, New Foundland of Douarnenez, werden sleepboten ‘op station’
gelegd. De nieuwe ‘ZWARTE ZEE’ was letterlijk een vooruitgeschoven
post wat deze tactiek betreft. Voor de dringend noodzakelijke vernieuwing
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en moderniseren van de vloot werd op dit ontwerp voortgeborduurd.
In 1938 werden drie nieuwe motorsleepboten in dienst gesteld: de ‘THAMES’ (3000 PK), de ‘ROODE ZEE’ (1250 PK), en de ‘BLANKENBURG’
(750 PK), terwijl een jaar later nog de ‘HUDSON’ (900 PK) volgde.

De ‘Zwarte Zee’.
Een donkere periode brak aan. De tweede wereldoorlog betekende rampen voor de mensheid, dus ook voor de sleepvaart. Een belangrijk deel van
het materiaal van Smit was in de meidagen van 1940 buitenslands, waaronder bijna alle nieuwe motorsleepboten. Enkele andere eenheden konden
ontsnappen al dan niet met een strategisch belangrijke sleep. Helaas liep
de stoomsleper ‘NOORDZEE’ in Zeeland op een mijn, waarbij op één na
alle opvarenden omkwamen. Ondermeer de ‘HUMBER’, ‘GANGES’, ‘lNDUS’ en de ‘OOSTZEE’ vielen in handen van de Duitse bezetter.
Omdat men aanvankelijk veronderstelde dat de oorlog niet lang zou duren
werden nieuwbouwplannen, zij het met vertraging, gewoon doorgezet.
Het duurde echter wèl lang. De splinternieuwe ‘POOLZEE, ‘TYNE’ en
‘JAVA ZEE’ werden nog op de werf in Kinderdijk in beslag genomen. Zelfs
een nog lang niet afgemaakte ‘WITTE ZEE’ moest eraan geloven. Over de
lotgevallen van de Smit slepers in de geallieerde dienst zijn boeken vol te
schrijven.
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In het Sleepvaartmuseum zijn van bijna alle boten gedetailleerde rapporten over hun belevenissen te vinden. De bemanningsleden functioneerden
onder uiterst moeilijke omstandigheden en speciaal voor de gezagvoerders wogen de verantwoordelijkheden zwaar. De reddingen en bergingen
zijn talrijk en het vakmanschap was zo overduidelijk dat zelfs twee Engelse
marinesleepboten onder Nederlandse vlag werden gebracht en een Hollandse bemanning kregen met kapiteins die van Smit sleepboten kwamen.
Na Wereldoorlog II werd de balans opgemaakt. Veel was verloren gegaan,
waaronder de nog vrijwel nieuwe ‘ROODE ZEE’, die op tragische wijze
onderging, waarbij de gehele bemanning omkwam. De ‘LAUWERZEE’ en
de stoom-‘WITTE ZEE’ waren al aan het begin van de oorlog tot zinken
gebracht, terwijl in Duitse dienst de ‘JAVAZEE’, ‘OOSTZEE’, ‘HUMBER’ en
‘INDUS’ verloren gingen.
De (sleep)draad werd weer opgenomen, want er was werk aan de winkel.
In snel tempo werden nieuwe plannen gemaakt om nieuwe boten te bouwen, maar het duurde in verband met gebrek aan materiaal tot 1948 voor
de eerste in dienst kon worden gesteld. Deze ‘HUMBER’ werd een jaar
later gevolgd door een nieuwe ‘NOORDZEE’ en een ‘RODE ZEE’ (met één
O). Het zal duidelijk zijn dat voor de eerste naoorlogse eenheden werd
gekozen voor de oude bekende namen van de verloren gegane boten. De
‘ZWARTE ZEE’ bleef na een grondige opknapbeurt hèt vlaggenschip van
de vloot.
In de jaren ‘50 en ‘60 maakte de sleepdienst een bloeiperiode door. Voortbouwend op het ontwerp van kort voor de oorlog kwam de ene na de
andere nieuwe sleper zoals ‘LOIRE’, ‘OOSTZEE’, ‘OCEAAN’ en ‘MAAS’
van de helling. Er was voldoende werk, want over de gehele wereld
moesten baggervaartuigen worden versleept, sloopschepen vervoerd of
vrachtschepen met technische problemen worden geholpen. Zelfs in het
buitenland gebouwde sleepboten zoals de houten ‘GOEREE’, of de diesel elektrische ‘GELE ZEE’, werden aangekocht om aan de vraag naar
slepers te kunnen voldoen. Omdat de koopvaardij steeds grotere schepen
in gebruik nam, was er spoedig behoefte aan sterkere eenheden.
In 1957 werd de eerste sleepboot in dienst gesteld, die krachtiger was
dan de roemruchte ‘ZWARTE ZEE’. Deze ‘CLYDE’, 4500 PK sterk, werd
twee jaar later gevolgd door het zusterschip ‘ELBE’. De offshore industrie
maakte een wat aarzelend begin. Voor het verslepen van de eerste grotere boorplatforms bleken nog sterkere sleepboten nodig. Een nieuw vlaggenschip werd op de tekentafel gezet. Deze vierde ‘ZWARTE ZEE’ werd
in 1963 in dienst gesteld. Zij had een vermogen van 9000 PK, meer dan
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twee maal het machinevermogen van haar voorgangster Inmiddels was de
beting door de sleeplier vervangen.
De havendienst heeft, zij het met enige vertraging ten opzichte van de zeedienst, een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ook daar was de motorisering kort voor de oorlog begonnen en wel met het prototype ‘PERNIS’
Met de korte schoorsteen was zij aanvankelijk het lelijke eendje in de Rotterdamse haven, maar het vermogen van 600 PK was voor die tijd indrukwekkend. Na 1945 werd aanvankelijk nog een fors aantal stoomsleepboten
hersteld en gehandhaafd. Halverwege de jaren vijftig kwam een nieuwe generatie havensleepboten van de helling. Voor o.a. de stoom ‘ACHILLES’ en
–‘PHOENIX’ uit de 20-er jaren kwamen nieuwe motorslepers met dezelfde
namen in de plaats, die op hun beurt ook weer goed zouden blijken te zijn
voor ruwweg dertig jaar intensief gebruik.
In 1964 werden de eerste bevoorradingsvaartuigen van Smit-Lloyd te water gelaten. Ze leken erg op sleepboten, maar waren niet als zodanig bedoeld. Het woord ‘bevoorradingsvaartuig’ zegt het al: ze dienden louter om
boorplatforms te bevoorraden. Pas een decennium later bleek het praktischer om twee functies te combineren en werden de boten zodanig aangepast dat slepen ook mogelijk werd. Al halverwege de jaren zestig werd
een ommekeer in de sleepvaart zichtbaar. De oude: vertrouwde kleinere
sleepboten met vermogens ruwweg tot 3000 PK voldeden niet meer voor
het grotere werk. De ‘POOLZEE’, ‘MAAS’, ‘LOIRE’, ‘HUMBER’, ‘TYNE’,
‘NOORDZEE’, ‘HUDSON’, ‘RODE ZEE’, ‘OOSTZEE’, ‘OCEAAN’, ‘THAMES’, ‘GELE ZEE’ en ‘BLANKENBURG’, alle zijn ze in de loop van de
zestiger jaren verdwenen naar kopers o.m. in Griekenland, de Filippijnen,
Joegoslavië en Italië. De ‘IERSE ZEE’ ex- ‘ZWARTE ZEE’ (III) ging zelfs
tot verbijstering van velen naar de sloper. De vervanging bestond uit de
deels al begin zestiger jaren van de helling gekomen genoemde slepers
van de ‘MISSISSIPPI’- klasse (4000 PK), de al genoemde vierde ‘ZWARTE
ZEE’ en zusterschip ‘WITTE: ZEE’ uit 1966. Minder boten dus, maar elk
met meer vermogen. Die lijn zette zich door. Gebaseerd op de ervaringen
met het nieuwe vlaggenschip werd een drietal slepers ontworpen, die met
andere motoren een nog groter vermogen konden ontwikkelen. Opvallend
uiterlijk kenmerk van deze klasse was wel het feit dat er geen schoorsteen
meer achter het stuurhuis te zien was, maar twee rookkanalen. Als eerste
boot uit deze serie werd in 1968 de 11.000 P.K. sterke ‘RODE ZEE’(V)
in dienst gesteld. Spoedig volgen de zusterschepen ‘NOORDZEE’(IV) en
‘POOLZEE’(III). In een latere fase werd het stuurhuis tussen de rookkanalen gesitueerd. Met deze generatie sleepboten dacht Smit de nieuwe
ontwikkelingen, vooral in de offshore, het hoofd te kunnen bieden. Dat lukte
aanvankelijk goed, zo goed zelfs dat aan nieuwe nog sterkere eenheden
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werd gedacht. Uiteindelijk leidde dat in 1975 tot de komst van de ‘SMIT
ROTTERDAM’ en de ‘SMIT LONDEN’ van elk 22.000 PK, met elk twee
motoren van hetzelfde type als er één in de ‘RODE ZEE’-klasse stond.
In 1976 en 1977 volgden nog de ‘SMIT NEW YORK’ en de ‘SMIT HOUSTON’, iets kleiner, maar niettemin met 16.000 paarden onderdeks. De laatste conventionele eenheden konden toen de deur uit.
‘CLYDE’, ‘ELBE’, ‘SCHELDE’, ‘TASMAN ZEE’, ‘BARENTZ ZEE’ en even
later ook de complete ‘MISSISSIPPI’-klasse, alle gingen ze naar buitenlandse dochters of naar verre bestemmingen. Spectaculair werk is er
daarna met deze boten niet meer gebeurd, hetgeen aantoont dat Smit het
bij het rechte eind had. Het was wel even wennen aan de nieuwe onconventionele naamgeving van de superslepers, die verband hield met de inmiddels op vele plaatsen in de wereld gevestigde kantoren en deelneming
van het concern.
De vloot van Smit-Lloyd werd gestadig uitgebreid met een groot aantal
nieuwe bevoorradingsvaartuigen. De aanvankelijk in 1964 geplande vloot
van 10 schepen bleek al snel te beperkt van omvang. In vijf jaar tijd waren
het er al meer dan twintig en dit groeitempo werd vele jaren volgehouden.
De offshore-industrie kreeg een geweldige stimulans aan het begin van de
zeventiger jaren na de oliecrisis. Smit-Lloyd voer er letterlijk wel bij.
Bij het aanbreken van de jaren tachtig werd duidelijk dat de bakens verzet
dienden te worden. De vloot zeeslepers van Smit was in aantal weliswaar
geweldig gekrompen, in kracht was ze toegenomen. Het conventionele
sleepwerk met baggermolens, kranen en bakken was bijna verdwenen omdat veel werk was overgenomen door zelfvarende schepen. Het bergingswerk was eveneens afgenomen doordat schepen in het algemeen minder
technische mankementen vertoonden en elektronische navigatiemiddelen
zoals radar het scheepvaartverkeer een stuk veiliger hadden gemaakt. Het
enige lichtpunt op de sleepvaartmarkt was de offshore-industrie. Hoewel
de eerste, de sleepvaart beconcurrerende zwaar transportschepen al in
de vaart waren gekomen werd in 1983 besloten nog een supersleepboot
van de ‘SMIT ROTTERDAM’-klasse te laten bouwen. Het werd de ‘SMIT
SINGAPORE’, uiterlijk sterk gelijkend op haar voorgangsters, maar technisch veel geavanceerder en bovendien beter toegerust voor offshore
taken. De nog niet versleten, maar technisch achter geraakte ‘ZWARTE
ZEE’ en ‘WITTE ZEE’ konden naar de sloop.
De havendiensten hadden onverwachte ontwikkelingen doorgemaakt.
Weliswaar was qua tonnage de Rotterdamse haven nog steeds de grootste in de wereld, het aantal scheepsbewegingen was echter afgenomen.
Minder schepen groter van afmeting en met meer faciliteiten als bijvoor-
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beeld boegschroeven, waren er de oorzaak van dat de vraag naar havenassistentie was afgenomen. Dit was ook merkbaar voor de scheepswerven,
die er ook eigen sleepdiensten op na hielden. De ontwikkelingen hadden
tot gevolg dat de van oudsher bekende havensleepdiensten begonnen aan
een integratie.
Piet Smit Jr. en de Verenigde Onafhankelijke Sleepdienst werden in 1975
samengevoegd tot SMIT VOS B.V. In 1984 ontstond uiteindelijk Smit Havensleepdiensten B.V., waarin behalve Smit Vos en Smit Internationale ook
de slepers en hun bemanningen van de werf Wilton Fijenoord, de bemanningen van de laatste Van Ommeren sleepboten werden ondergebracht.
De jaren tachtig begonnen niet gelukkig, want de zeesleepvaartmarkt
kwam in een dieper dal terecht doordat uiteindelijk ook de offshore markt
inzakte. De lage olieprijzen remden de verdere uitbouw van deze industrie. Ook Smit-Lloyd voelde een teruggang en voerde het geplande nieuwbouwprogramma vertraagd uit. Bij Smit Internationale, maar zeker niet bij
hen alleen, werden boten ‘uitgevlagd’, dat wil zeggen onder goedkopere
vreemde vlag gebracht. Teneinde de zeeslepers toch in bedrijf te houden
werden grote tankers opgekocht en door de sleepdienst naar sloperijen in
het Verre Oosten gebracht.
De vijandelijkheden in de Perzische Golf aan het einde van de jaren tachtig
zorgden weer voor werk voor de Nederlandse bergers en slepers. Vele
in brand geschoten tankers konden voor zinken worden behoed. Voor het
bergingswerk werden in verband met het risico echter niet de allersterkste
eenheden van de vloot gebruikt. Het offshore werk kreeg een dimensie
meer door het in 1987 in dienst stellen van twee half afzinkbare werkeilanden
Het zorgenkind van de jaren negentig is de havensleepdienst. Weliswaar
varen de haven- en kustsleepboten alweer enkele jaren ook in landen als
Panama, Singapore, Nigeria en de Bahamas, de Rotterdamse situatie blijft
echter moeilijk met name door de concurrentie van de aan het einde van de
jaren tachtig fors uitgebreide sleepdiensten van A. Kooren.
In de zeesleepvaart is weer een opgaande lijn te bespeuren. Om de krachten zo goed mogelijk te verdelen kwam het in 1991 zelfs tot een historische
overeenkomst: Smit en Wijsmuller besloten tot samenwerking in de nieuw
opgerichte maatschappij Smit Wijs Towage. Elk van de maatschappijen
heeft haar sterkste schepen hierin ondergebracht. Het begin is in ieder
geval veelbelovend. Als een der eerste karweien sleepte de ‘SMIT ROTTERDAM’ het Amerikaanse tot de verbeelding sprekende passagiersschip
‘UNITED STATES’, dat al 23 jaar in de VS was opgelegd, in recordtijd naar
Turkije om tot modern cruiseschip te worden verbouwd.
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Sleepboot in volle zee.
Na het bekijken van de collectie van het Nationaal Sleepvaart Museum
te Maassluis zal het een ieder duidelijk zijn dat er veel is veranderd in de
sleepvaartwereld. Geconcludeerd kan worden dat bij calamiteiten en bij
het verplaatsen van grote vaartuigen of constructies sleepboten nodig blijven. Het is echter te kostbaar geworden om in afwachting van calamiteiten
sleepboten werkeloos op station te laten liggen.
Toch wordt verwacht dat ze er zijn als het nodig is. De recentelijk doorgevoerde integratie van de verschillende onderdelen van het Smitconcern
staat in ieder geval garant voor een zo breed mogelijk aanbod: Havensleepdiensten, Offshore, Berging en Zeesleepvaart.
N.J. Ouwehand
Als u nooit eerder het Nationaal Sleepvaart Museum heeft bezocht is in
ieder geval een bezoek warm aanbevolen. Ook als u reeds bent geweest,
want er zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen naast de vaste collectie.
Nationaal Sleepvaart Museum, Hoogstraat 1, 3142 EA Maassluis. Tel. 12474
Openingstijden: woensdag 14-17 uur, zaterdag 11-l7 uur, zondag 13-17 uur.
Toegang f 2,50. kinderen tot 12 jaar en 65+ f 1,-.
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Maassluis, de thuishaven. Een foto uit 1931 met veel sleepboten van L. Smit & Co. in de haven. Vooraan de
‘Ebro’, met de vlag halfstok. Kapitein Van Dijk was tijdens de reis overleden. Aan de overkant ligt de ‘Gele
Zee’. Aan het eind van de haven liggen de ‘Blankenburg’ en de ‘Ganges’.

ODE AAN MAASSLUIS

Het stadje Maassluis
In het stadje Maassluis, waar geen vissers meer zijn
en geen haringvloot ligt, want de plek werd te klein.
Alle boetsters zijn weg en de netten vergaan.
Alleen de Furie die doet de haven nog aan.
In het stadje Maassluis, met de loggers op rij
aan de kade gemeerd, in een tijd lang voorbij.
Vele pakhuizen dicht, alle glorie vergaan.
Ook het mooie hotel toen, ‘De Moriaan’.
In het stadje Maassluis, waar de trekschuit eens voer
en de Kippenbrug lag voor het lopend vervoer.
Sloppen, stegen, de Markt en de Touwslagerij.
Alleen het water beleeft nog hetzelfde getij.
In het stadje Maassluis, de Groote Kerk heel markant
met een orgel zo groot en beroemd in ons land.
Reeds van heinde en ver is de toren te zien.
’t Is de trots van de stad, een symbool bovendien.
Want het stadje Maassluis laat nooit hangen de kop.
Oorlog, watersnoodramp, steeds weer richt het zich op.
Door de jaren gevormd, blijft ’t historisch veel waard.
Wat zich afspeelde hier staat voor altijd in kaart.
Ja het stadje Maassluis blijft een stadje van stand.
Kuyper, Asma en ’t Hart, plus de Kerk staan garant.
Ondanks nieuwbouw en sloop blijf ik trouw aan die stad,
want Maassluis nam voor altijd bezit van mijn hart.

Tekst: Ditta Nicolaï-Molenaar
Muziek: naar Jaques Brel: ‘De stad Amsterdam’
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MIJN JEUGD IN MAASSLUIS (4)
Bijnamen
Bijnamen waren ‘in’. In dit opzicht verschilde Maassluis niet van andere kleine gemeenten. Men had gevoel voor humor en
bovendien had men de tijd. In elk geval had
men niet het krankzinnige gejacht van tegenwoordig. Het was echt niet als scheldnaam bedoeld, al bleken sommigen dit
wel te denken. Veel inwoners waren trots
op die naam, die niet door de Burgerlijke
Stand en de Kerk was gegeven, maar door
de vindingrijkheid van de medeburgers.
Zo had een bakker een dochter, die op
een gegeven moment met de zoon van de
slager in het huwelijksbootje trad. Bijnaam
voor beiden: ‘Broodje rookvlees’.

Maassluis en omstreken.

Een drogist met een verlamd been, die
daarmee een omtrekkende beweging
maakte: ‘Maassluis en omstreken’.
De minnares van een officier, die zeer tot
zijn ongenoegen zijn geliefde niet in het
kleine schanshuisje bij het Jodenkerkhof
trof en uit kwaadheid zijn behoefte niet
in de wc, maar in de koffiepot deed: ‘Koffiesurrogaat’.
‘Jan Pannetje’, een oude man, die met
een pan in de Haven steurkrabben ving
en die als aas bij het vissen gebruikte.
Was zeer vertoornd, toen hij per ongeluk
door de plaatselijke predikant (ik meen
dat het dominee Rietberg was) ook zo
werd genoemd.
- Dat iedereen het zegt, is nog te dragen,
maar nou ook de dominee ... ‘t Is om het
bijltje er bij neer te leggen!’
Een man met appelwangetjes die er niet
al te snugger uitzag: ‘Opgepoetste sufferd’.
‘B.Z.K.’, in die tijd een populaire pruim

23

tabak, bijmam van ‘Brouwer zonder kont’, wat door
meer beschaafde lui in ‘Brouwer zonder billen’
werd veranderd, maar nu pasten de letters niet
meer en heeft men het zo in vredesnaam maar
gelaten Nog een Brouwer, met een uitbreiding van
de tekst op de gevelsteen in de Ankerstraat nr. 18:
‘De mensch die seilt sijn coerse wel,
die Godt neemt tot sijn rnetgesel.’
en nu de toevoeging:
‘De mens hij vaart zijn koerse mis,
die kuiper bij Piet Brouwer is.’
Laatstgenoemde moet de werkgever zijn geweest,
die bij zijn werklieden blijkbaar niet al te hoog stond aangeschreven. Pikante bijzonderheid: Op een gegeven moment bleek de gevelsteen verdwenen te zijn. Na het terugvinden wordt hij op een veiliger plaats bewaard.
De steen die nu in de Ankerstraat is te zien, is een goed gelijkende kopie.
Nog een staaltje Maassluise humor, anoniem, ik hoorde het in mijn jeugd,
maar de herkomst is mij onbekend. Misschien dat een welwillende lezer
mij in dit opzicht helpen kan.
‘Op de dag van Peet en Pau (Petrus en Paulus)
werd mijn dochter weduwvrouw,
door ons allen diep betreurd,
dat ... ’t niet eerder was gebeurd.’
De schoonzoon deugde blijkbaar niet en was dronken van de trap gevallen.
Ook als kind geloofde ik in het wonder. Geen wonder natuurlijk, want je
hoorde er op school van vertellen en de dominee in de kerk deed er nog
een schepje bovenop. Jona heeft een wonderboom gehad en zat drie dagen in een grote vis. Mozes had in Egypte veel wonderen gedaan. Het
was toch wel wat om van stof luizen te maken en van water bloed. Om
alle vissen te laten doodgaan en later, zo bij mens als dier, de eerstgeborenen. Om sprinkhanen en kikvorsen te laten ontstaan. Ziekte onder het
vee. Hagel en enorme regen. En dan later als klap op de vuurpijl nog die
tocht door de drooggevallen zee. En wat zou je van Jericho denken? Zo’n
geweldige muur (ze wisten in die tijd al kolossale muren te bouwen, huizen
stonden er zelfs op) en dan geluid der bazuinen, gejuich van het volk en
de hele muur hoort tot het verleden. We kunnen opgravingen doen als we
daar belangstelling voor hebben en dan zien dat het zo en precies zo is
gebeurd. Waarom in mijn jonge leven dan ook geen wonder?
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Ik was er altijd op uit om er één te ontdekken, maar het lukte natuurlijk
nooit. Het was steeds weer iets wat heel normaal was te verklaren.
Tot ik met dat geval van die pepermunten te doen kreeg. ‘Extra strong’
stond erop. Die kreeg je altijd mee voor in de kerk, uit de grote stopfles van
mijn tante. Eén vóór de preek en één als de tussenzang weer goed en wel
achter de rug was. Men at in die tijd op die gewijde plaats heel wat pepermunten. Nu spaarde ik ze wel op om later in weelde te kunnen zwelgen.
Die werden in één van mijn broekzakken bewaard. Een veiliger plaats was
ondenkbaar. Soms at ik er één als de verleiding te groot was geworden. In
gedachten trok ik die dan af van het totaal.
Op die gedenkwaardige zondag bleek het niet te kloppen. In mijn voordeel
nog al liefst. Bij controle bezat ik er meer dan ik volgens mijn berekening
moest hebben. Ik was de koning te rijk, niet zozeer door die extra traktatie,
maar omdat ik nu eindelijk eens een wonder onder ogen had gekregen.
Zomaar voor niks. Van hogerhand zogezegd. Geen gebeurtenis kon voor
mij dit wonder overtreffen.
Dat ik misschien een rekenfout had gemaakt (in die tijd zonder computers)
kon ik niet geloven. Ik was toch zeker niet gek. Een haartje besjokke. Ik kon
heel goed vijf van zes pepermunten onderscheiden. Helemaal geen kunst.
Op de tast. In mijn broekzak natuurlijk, waar ook mijn zakdoek zat. Maar
hoe het ook zij, de profeet Elia kreeg brood en vlees van de raven bij de
beek Krith en mij was met die pepermunt iets dergelijks overkomen. Door
geen raaf weliswaar, maar zo’n vogel zou ook niet in mijn broekzak passen. Geen denken aan. Ach, ’t is vreemd gesteld met een wonder. ’t Is zo
vluchtig, dat het moeilijk in een net is te vangen. Mijn beste vlindernet was
daarvoor nog te grof. Voor ik het wist kon het nog ontsnappen. Door de mazen van mijn moeders vitragegordijn. ’k Herinner mij een versje, waarover
mijn grootvader het telkens had. Volgens mijn moeder tenminste en ’t heeft
altijd een diepe indruk op me gehad. Ze moest het me steeds weer vertellen en ik kan me niet indenken dat ik het eens vergeet. Voor mij is het één
van de schakels met het verleden.
Er liepen kinderen door de wei.
Daar stonden zeven koeien.
Je hoorde ’t zoemen van een bij.
Eén koe begon te loeien.
De kinderen stonden dicht bijeen,
de jongste in het midden.
Ze waren moederziel alleen.
-We moeten aanstonds bidden.
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Water, riet, koeien … natuur!

Dit was de raad van kleine Frank,
Ze knielden nu tezamen.
-Heer, zegen deze spijs en drank.
En allen zeggen: -Amen.
De Heer die op geen woorden let,
waarmee mensen zich bemoeien,
Hij hoorde ’t kinderlijk gebed,
Weg waren alle koeien.
Ik huilde altijd bij het laatste, volgens mijn moeder althans. Zelf weet ik dat
niet meer, maar ik wilde wel, dat ik nog zo kon huilen. In een wonder geloof
ik nog steeds, maar ’t is toch alles anders geworden.
Prof. Dr. Anthonie Stolk
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NAVIGATIE ROND 1924
De vissers op zee
Om op zee de weg te kunnen vinden zijn er enige attributen nodig. Nl. een
zeekaart, een kompas en een log. Hoewel op zee heb ik nog nooit een
weg gezien, maar we bedoelen hier uiteraard de vaarroute of vaarrichting
mee. Op een zee kaart treffen we de kustlijnen aan en wat er zich aan land
in de buurt van de kust bevindt. Bovendien de lichtschepen, bakens, tonnen, zandbanken, de klippen, de diepten bij laag water en de soort van de
grond.
Op het landgedeelte staan ook nog aangegeven de vuurtorens, kerktorens
en andere herkenbare punten. Wanneer wordt uitgevaren, zet men op de
kaart de koerslijn af, dat is de lijn in de richting van het punt waar de reis
naartoe gaat. Vanuit IJmuiden naar de visgronden zal deze lijn vrijwel in
Noordelijke richting lopen. Buiten de pieren gekomen wordt het roer zo
gedraaid dat de voorsteven naar het Noorden is gericht. Om te weten waar
het Noorden of in andere gevallen de andere hemelstreken zich bevinden
is er een kompas nodig.
De werking van het kompas berust op de eigenschap van de magneetnaald, omdat wanneer zij vrij draaiend is opgehangen, zij zich in de richting
van de magnetische Noordpool stelt. Onder de kompasnaald is een roos
bevestigd waarop alle andere hemelstreken zijn aangebracht, zodat we de
richting onmiddellijk kunnen aflezen. Het schip wordt dus d.m.v. het kompas in de richting gestuurd van de koerslijn die op de kaart werd aangebracht en zal dus de richting van die lijn volgen.
De snelheid waarmee wordt gevaren is ook van belang want dan kan op de
kaart worden aangegeven waar men zich precies bevindt. Om de snelheid
te meten waarmee het schip zich voortbeweegt wordt de log gebruikt. De
log bestaat meestal uit een schroefvormig lichaam, dat aan een lijn achter
het schip wordt gesleept. Middels de schroefvlakken gaat de log draaien,
waardoor ook de lijn een draaiende beweging krijgt. Deze beweging wordt
dan overgebracht op een uurwerk dat op de verschansing is aangebracht.
Hoe harder het schip loopt, hoe sneller de log door het water draait. Dit
uurwerk beweegt weer een wijzer die over een wijzerplaat loopt, zodat men
het aantal in een bepaalde tijd afgelegde zeemijlen (1 zeemijl=1852 meter)
kan aflezen.
Zet men dus op tevoren bepaalde tijden het aantal afgelegde mijlen op de
koerslijn af, dan weet men ongeveer op welke plaats men zich bevindt. Men
noemt dit het gegist bestek, omdat de stroom en de wind het schip doen
afdrijven, zodat het gewenst is deze plaats ook op andere wijze te controleren. Men weet pas de juiste positie waar men zich bevindt als het mogelijk
is de lengte en breedte van die plaats vast te stellen.
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Uit waarnemingen van hemellichamen en hoogte boven de horizon met
bijbehorende tijd in Greenwich kan de zeeman lengte en breedte van zijn
standplaats berekenen. Lengte is de afstand t.o.v. de meridiaan van Greenwich en de breedte de afstand tot de equator. Nu is voor het bepalen van de
lengte een tijdmeter aan boord nodig die altijd Greenwichtijd aangeeft. Op
koopvaardijschepen, maar niet op vissersschepen, wordt deze methode
algemeen toegepast.
De veel eenvoudiger breedtebepaling geschiedde aan boord van vissersschepen door ’s middags om 12 uur met behulp van een hoekmeetinstrument (octant) de hoogte van de zon boven de horizon te meten. Op koopvaardijschepen wordt hiervoor de sextant gebruikt. Over het verschil tussen
sextant en octant zullen wij in een later boekje terugkomen.
Hoe Noordelijker men zich bevindt, zoveel te lager zal de zon blijven, want
nabij de equator staat de zon om twaalf uur vrijwel boven ’t hoofd en nabij
de pool komt de zon nauwelijks te voorschijn. Met behulp van de almanak
en de waarneming wordt de breedte bepaald.
Maar nu is ook de lengte nodig en hierbij komt de kennis die de schippers van
de bodem van de Noordzee hebben goed van pas. Wanneer zij de diepte en
de grondsoort kennen, weten ze ook vrij nauwkeurig op welke lengte zij zich
bevinden. Grondsoorten kunnen zijn: zand, modder, klei, schelpen, rotsen.
Hiervoor gebruiken zij het lood, dat de vorm heeft van een afgeknotte kegel
en aan de onderzijde van een uitholling is voorzien. Daarin wordt een stukje
talkvet gedaan. Aan de bovenzijde van de kegel is de loodlijn bevestigd waarmee men het lood in het water laat zakken tot het op de bodem komt. Hoe
langer de loodlijn dus uitloopt hoe dieper het water is. Om vlug de diepte te
kunnen aflezen is de loodlijn door middel van gekleurde stukjes vlaggendoek
en leertjes in de gebruikelijke maat (vademen van 1,80 meter) verdeeld. Nadat het lood is uitgeworpen en men het aantal vademen uitgelopen lijn heeft
afgelezen wordt het lood weer opgehaald en men kijkt wat voor soort grond
er aan het vet kleeft. Hoe nauwkeurig de plaatsbepaling dan geschiedt blijkt
duidelijk uit het uit de Haagsche Post overgenomen gedichtje:
PLAATSBEPALING OP ZEE
door Mr. A.W. Kamp
(vrij naar The Nantucket Skipper van James T. Fields)
Veendamsche schippers jaren her
op alle wateren bevaren
wisten bij heiig weer precies
hoever ze van Delfzijl af waren.
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De schipper schiet het zonnetje met de octant.

Ze smeerden ’t dieplood in met pek
en lieten ’t naar den bodem zakken
en met de modder, die bleef plakken
maakten de heeren hun bestek.
Zoo kon er een met d’oogen dicht
- na ’t bitt’ren lukte ’t slag op slag
als hij de modder proefde, zeggen
op welke hoogte en breed’ hij lag.
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Om acht uur ’s avonds op zijn kooi
kon men dien braven zeerob vinden,
al brak de storm zijn stengen af
de schipper sliep bij alle winden.
Hij hield zijn geestesoog in ’t zeil
en gaf al slapend zijn bevelen
In Morpheus’ armen bleef hij trouw
de zorg van schip en manschap deelen.
Zoo bracht de wacht hem ieder uur
het lood waarmee hij had gepeild;
de ouwe ontwaakte, proefde en zei
hoever ze waren voortgezeild.
Eens had de koksmaat Piet de wacht
de maan zag toe met lodderoog,
de zee was kalm en Pieter dacht
terwijl hij zwaaiend ’t lood bewoog:
de schipper zegt dat hij kan proeven
de plek waar ’t schip op zee verkeert,
Ik wil de proef er eens van nemen
of hij dit feit met grond beweert.
Hij haalde ’t lood nu door een bak
met kleiaardappels volgeladen
en ging er mee naar den kaptein,
die snurkte zwaar met kanonnaden
‘Waar zijn we baas? Hier is het lood ...’
de schipper gaapt, steekt uit z’n tong,
hij likt, slaat wild de oogen op
en vliegt de kooi uit met een sprong,
hij stormt naar dek en buldert schor
het argelooze scheepsvolk wakker:
‘Delfziel is weg en ligt in zee,
wi voaren boven Kroaimoa’s akker!’
Uit: ‘Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee’
van J.W.J. Baron van Haersolte, 1924.
Bewerkt door: Rien Luijten
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TUINDERIJEN IN EN ROND MAASSLUIS
Volgens mijn vader moeten de oudste tuinderijen in Maassluis gelegen
zijn geweest waar vroeger de Tuinstraat, Reinestraat en het z.g. Groeneveld waren. Wie er tuinde en wat geteeld werd is mij niet bekend, maar de
straatnamen duiden er wel op dat daar groente en/of fruit werd geteeld.
Waar ik wel iets meer van weet zijn de tuinderijen langs de Weverskade. De
meesten met glas- en koude grondteelt. Om bij de Nieuwe Brug, eigenlijke
de 0-e (nulde) brug, te beginnen was daar de woning ‘Koningshoek’ waarin
drie gezinnen waren gehuisvest. Vervolgens begon bij de Tulpstraat de tuin
van Jan Gilbers, die was gelegen naast de oudste touwbaan van de Gebr.
Warnaar. Vlak daarnaast de tuin van Ridder Dijkxhoorn, die daarna in beheer kwam van Arie Vermeulen. Die is een bloemenzaak in de Nieuwstraat
begonnen, die later werd overgenomen door Stigter van de bloemenzaak
op de Markt. Deze tuin nam Van Koppen toen over.

De grote woning ‘Koningshoeve’ die zich onder aan de Weverskade
bij de z .g. ‘Vlugthoek’ bevond en drie gezinnen huisvestte.
Ongeveer 100 meter verder richting Maasdijk van de plaats waar
nu de T-kruising Wagenstraat/Rozenlaan is gesitueerd.
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Dan kwam als volgende het boerderijtje van de drie gebroeders van Eijk
die daar met één zuster woonden. Janus en Willem hadden ieder een
melkwijk en Kees hield zich bezig met de boerderij, overigens erg klein,
een stukje land met een paar koeien. Bij mooi weer hielden ze er een klein
melk schenkerijtje op na. Ze hadden wat bankjes staan, draaiden er ’s
zondags plaatjes op z’n ouderwetse opwindgrammofoon met zo’n grote
hoorn, en je kon er voor drie cent een glas melk of karnemelk drinken.
Dan bij de z.g. 1e brug (nu nabij het Sparrendal) iets verder vanaf de Vliet
was de tuin van Van Roon met het ‘Pannehuis’, later overgenomen door
Jaap (IJs) Doelman. Een kerel met één arm die toch het bedrijf runde.
Daarna volgen twee behoorlijk grote tuinen n1. van Jaap van Staalduinen, later Jo van Staalduinen, en ernaast die van Toon Ommert, later in
tweeën gesplitst voor Anton en Klaas Ommert. Daarna is het weer één tuin
geworden met Anton Ommert als eigenaar, nu is het gemeentekwekerij.
Druiven- en tomatenkassen en gedeeltelijk koude grond. Vervolgens een
bloemen- en tuinplanten kwekerij van de oude Gerrit van Beest, hovenier,
later Anton van Beest, waar nu de volkstuinen liggen.
Bij de 2e brug de tuin van Ridder Dijkxhoorn, een zoon van de eerdergenoemde. Deze teelde onder glas groente en veel fruit, o.a. perziken, druiven en ook de z.g. Ontario pruimen terwijl diens zoon Ridder op hetzelfde
bedrijf een kamerplanten plus cactuskwekerij annex plantenverkoop had.
Deze zoon is later geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland en intussen teruggekeerd. Ernaast was het bedrijf van Adr. Moerman, die lange tijd voorzitter
van de Coöperatieve Tuinbouwveiling in Maasland is geweest. Achter dat
bedrijf (niet aan de Weverskade) lag de tuin van Henk Valkenburg, glas- en
koude grond. Weer iets verder het bedrijf van de Gebr. V.d. Ende eveneens
druiven- en tomatenkassen en koude grond. Dan volgen de boerderijen
van V.d. Sar, Van Berkel, Klaas v.d. Lely, Dirk v.d. Lely en Cor Vreugdenhil. Tussen genoemde boerderijen waren nog een paar tuinbedrijven. o.a.
naast de gebr. V.d. Ende was een glastuinder Adr. v.d. Sar (‘De Ritmeester’) die daar later ook nog een groenten- en fruithal voor particulieren had.
Na Van Berkel had je bij de 4e brug Arie van der Lely, bekend van de
Maaslandse gemeenteraad, met een speciale druivenkwekerij. De zonen
hebben het bedrijf voortgezet met het kweken van rozen en planten. Er
is zelfs een tijd geweest dat ze er een tuincentrum hadden waar je ook
bloemen en kamerplanten kon kopen. Dan volgen de tuinen van Cent v.d.
Ende, Jaap Rensen, Van Geest en de fam. Poot. Tussen de boerderijen
van Klaas v.d. Lely, de ‘vader van Kees en Ary v.d. Lely, landbouwwerktuigenfabriek’ en de Dirkshoeve lag de tuin van Willem Zevenhuizen.
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En na de Dirkshoeve was de tuin van Krijn v.d. Lee, nu Arend Vreugdenhil.
Deze waren na de 5e brug, één brug vóór die van de Westgaag, waar aan
het begin de boerderij ‘Spartelhoeve’ van Oom Klaas Keizer, daarna Jacob
Dijkshoorn, staat.
Om terug te gaan naar Maassluis. Langs de Wipperskade was de tuin van
Moerman later V.d. Berg. Koude grond en veel platglas voor meloenen en
komkommers. In de Westwijk stonden vroeger twee grote boerderijen n1.
de Buis- en de Loggerwoning van resp. Zonneveld en Chardon. Laatstgenoemde was gelegen bij de z.g. Plaats, een kleine tuin waar Valstar, een
groenteboer, zijn handel teelde.
Achter de Lange Boonestraat was ook een tuin, ik meen van Valkenburg;
op deze grond werd later de Verenigde Touwfabriek gebouwd.

Anno 1905. De tuin van Valkenburg met plat glas en op de achtergrond de torens van de Noorderkerk en de Groote Kerk in de Schans.
Op de plaats waar voordien het Van der Lely-park zich bevond. Hier
werd later de Verenigde Touwfabriek gesitueerd.
Aan het einde van de Prinsekade was nog een bloemen- en plantentuin van
hovenier Nicolaï. Om naar de Zuiddijk te gaan: even voorbij de molen was
de spruitenteelt van Bart v.d. Lely. Dit is nu de Algemene Begraafplaats.
Toen deze tuin weg moest i.v.m. met de uitbreiding van de begraafplaats
week Bart v.d. Lely uit naar het Hoge Stort. Daar werd de spruitenteelt weer

33

begonnen. Dat was langs de Vlaardingsche Dijk tot voorbij de 1e bocht.
Tot slot een kleine tuin van de groenteboer Kees Degeling alias Kees Nota.
Deze tuin was aan de overzijde van de Boonervliet. Om er te komen moest
je over het erf van Jan v.d. Vlugt en onder de spoorbrug door. Langs de
Boonervliet vanaf de vuilnisbelt aan de Boonersluis stonden kassen voor
de druiven- en tomatenteelt. De eerste tuin was van ene Noordermeer;
verderop was de tuin van Van der Meulen die daar in een houten huis
woonde. Op het laatste eind, langs de Boonervliet tot aan de Korte Buurt
hadden de Gebr. Doelman tuinen. Tot zover mijn kennis over de tuinderijen
in en om Maassluis.
L. Stigter Sr.
(M.m.v. Ridder Dijkxhoorn, C. Gilbers en Prins)
MAASLAND
De wilgen zijn door ’t najaarslicht verguld
de dag is helder, morgen nog zo’n dag,
dit herfstweer is het zuiverst dat men zag
van ’t jaar, met transparante glans vervuld.
Er staan wat koeien in de najaarswei,
want zonder dit is Maasland Maasland niet,
zo ook de Vliet en ’t wuivend oeverriet,
het gonzen van een verlate honingbij.
’t Water is vlak, verwacht de speelse wind,
voorbode van het brute stormgetij,
nog staan de wilgen keurig op een rij,
en aan de waterkant een eenzaam kind,
dat speelt zoals een kind slechts spelen kan.
’t Gooit scherend steentjes in de vlakke Vliet
en zingt daarbij een vrolijk kinderlied,
waarvan ’k de strekking niet vertellen kan.
Geheimen zijn een voorrecht van het kind.
Prijs je gelukkig als het wat vertelt.
Er is toch in de wereld meer dan geld.
En wij, wij zijn toch blaren in de wind.
Anthonie Stolk
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R.K. PAROCHIE (3)
DE BOUW VAN DE SCHUURKERK
De eerste zorg van het kerkbestuur was het bijeen brengen van geld om
een definitieve kerk te kunnen laten bouwen. De parochianen werden opgeroepen een vrijwillige financiële bijdrage te geven, hetzij ineens, hetzij een jaar lang in maandelijkse termijnen. Diverse personen gaven geld
op lijfrente. Hieronder bevond zich zelfs een protestantse heer die op die
conditie f 3.000,- gaf. De verkoper van de grond, dr. Koole, verleende hypotheek, die echter na verloop van tijd werd opgezegd. Voor het nog ontbrekende bedrag werd een lening gesloten. De bouwkosten van de kerk en
de enige jaren later gebouwde pastorie bedroegen samen circa f 50.000,-.
Volgens Moerings vormden de lijfrenten in de beginjaren een geweldige
financiële belasting, doch dit duurde niet lang daar de betrokken personen
kort na elkaar stierven. Voor de parochie dus een meevaller. Of de betrokkenen er ook zo over dachten vermeldt de historie niet. Twaalf jaar na de
stichting van de parochie bedroegen de schulden in ieder geval nog maar
f 20.000,-.
Op 4 september 1787 legde pastoor Kock, daarin bijgestaan door Maria de
Jong en Catharina Sprinkhuijzen de eerste steen voor de nieuwe kerk en
nog voor de winter werden de muren tot manshoogte opgetrokken.
Ondertussen dreigde het geschil tussen Patriotten en Prinsgezinden
steeds meer de vorm aan te nemen van een burgeroorlog. Op steeds
groter schaal werden de burgers van wapens voorzien en op het Hoofd
plaatste men zelfs een kanon om een eventuele aanval van Prinsgezinde
inwoners van Rozenburg of Brielle af te slaan.
In Oud-Beijerland had een treffen plaats tussen de twee partijen. Hierbij
verloren twee Orangisten het leven. Alsof het een plezierreisje betrof, trokken velen op zondag 29 juli 1787 per boot naar die plaats toe om de dode
Oranjeklanten te zien. Volgens Moerings die met zijn vrouw en oudste
dochtertje ook was gaan kijken, had men de lijken ondersteboven aan de
galg gehangen.
Toen de zaken geheel uit de hand dreigden te lopen, greep de koning van
Pruisen in. Onder het voorwendsel dat hij genoegdoening eiste voor de
aanhouding van zijn zuster Wilhelmina, de echtgenote van Willem V, bij
Goejanverwellesluis, stuurde hij Pruisische troepen naar ons land om orde
op zaken te stellen. Zonder veel tegenstand te ontmoeten wist dit leger binnen een maand alle bolwerken van de Patriotten tot overgave te dwingen.
Maassluis is een bezetting door vreemde troepen bespaard gebleven, hetgeen de Prinsgezinden zeer speet, maar waarover de Patriotten, in het bij-
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Aanhouding van Wilhelmina bij Goejanverwellesluis.
zonder de welgestelden onder hen, erg blij waren, gezien de plunderingen
die de troepen in veel plaatsen aanrichtten.
Met het hijsen van de prinsenvlag op de toren van de Grote Kerk op 18 september 1787 werd het sein gegeven, dat de rollen omgedraaid waren en niet
langer de Patriotten, maar de Oranjegezinden het heft in handen hadden.
De leden van het exercitiegenootschap werden ontwapend en de degens,
sjerpen, mutsen en andere versierselen, alsmede het vaandel vielen aan
de vlammen ten prooi. Het kanon werd van het Hoofd gehaald en naast
het Raadhuis op de Hoogstraat gezet. Gelukkig kon er niet mee geschoten worden want de schout, Pieter Schim, had met vooruitziende blik alle
munitie in de haven laten gooien.
Om de aanhoudende onrust de kop in te drukken, vroeg het dorpsbestuur bijstand in Den Haag. Men stuurde een wachtmeester met een tiental Hollandse
ruiters uit Delft om de orde te helpen handhaven. De inkwartiering van de rui-
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terij was voor de Patriottisch gezinde Maassluizers geen onverdeeld genoegen.
De cavaleristen werden door een deel der bevolking opgestookt de Patriotten een lesje te geven.
De katholieken die, zoals reeds eerder vermeld, vrijwel zonder uitzondering
het Patriottisme een warm hart toedroegen, kregen het eveneens zwaar te
verduren. Op 21 september, de feestdag van de heilige Mattheus, dus 17
dagen na de eerste steenlegging van de kerk, werden hij het uitgaan van de
noodkerk aan de Veerstraat, bijna alle kerkgangers hij de op wacht staande
ruiter gebracht. Zij moesten staande of knielend – naar mate zij minder of
meer bij het Patriottisme betrokken waren geweest –‘Oranje boven’ roepen.
Intussen zwaaide de ruiter met ontblote sabel boven hun hoofd, waarna de
omstanders ‘Hoezee’ riepen.
Ook werd men door middel van dreigementen nog lange tijd gedwongen
oranje linten te dragen, een ereboog aan de deur te bevestigen en geld te
geven voor het oprichten van erepoorten en het aanbrengen van feestverlichting op de verjaardagen van Willem V of leden van zijn gezin.
Op straat werden de roomsen uitgescholden voor paap of kees. Kortom
een niet zo moedgevend begin voor de jonge statie.
Ondanks de aanhoudende ongeregeldheden werd de bouw van de nieuwe kerk na de winter weer energiek ter hand genomen en binnen enkele
maanden voltooid, zodat op 29 juni 1788, de feestdag van de apostelen
Petrus en Paulus, het kerkgebouw ingewijd en in gebruik genomen kon
worden. Met het oog op de gewijzigde politieke verhoudingen en om de
andersdenkenden niet voor het hoofd te stoten, geschiedde de inwijding in
stille zonder enig uiterlijk vertoon.
Het kerkbestuur zond onderstaande uitnodiging aan het dorpsbestuur bij
gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe kerk.
Vergad: Zaterdag 28 Juny 1788
Na resumtie der Notulen van vorige Vergadering Stonden binnen de Kerkmeesters van de Roomsche Kerk en de Gemeente te dezen Plaatse, exhibeerende Copie van een Resolutie van Heeren Gecommitteerde Raden
in dato 20 juny 1788 inhoudende approbatie van de nieuw opgebouwde
Roomsche Kerk en permissie om daar in dienst te doen.
Voorts betuigden Kerkmeesters de Regeering dank, voor ’t accordeeren
der Noodkerk tot heeden, en dat de Nieuwe kerk op Morgen zal worden
ingewijd, waar bij de Leeden der Regeering verzogt wierden te adsisteren.
resum(p)tie = samenvatting
exhibeerende = overleggende
approbatie = goedkeuring (door de overheid)
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Tekst bij de foto hiernaast:
Het interieur van de barokke Schuurkerk. Links de preekstoel met daarachter
een zijaltaar en daarachter de deur van de biechtstoel. In het midden het hoofdaltaar met ervoor, tussen de engelen, de communiebank. Rechts de deur naar
de sacristie en rechts daarvoor het doopvont. De beelden tegen de linker en
rechter zijmuren staan ook nu nog ongewijzigd in de huidige Petrus en Pauluskerk aan de P.C. Hooftlaan. De houten beelden links en rechts van het altaar,
van Maria, Petrus en Paulus en Jozef, kunt u er ook nu aantreffen, echter geheel
van de barokke kleuren ontdaan.

Toen het kerkgebouw eenmaal gereed was werd het tijd aandacht te besteden aan de verdere afwerking van het interieur en de aanschaf van
kerkelijke sieraden en gewaden. Vele parochianen tastten opnieuw diep in
de buidel en deden diverse schenkingen. De een gaf een zilveren plaat op
het tabernakel en een partij hout, waarvan enige timmerlieden gratis een
altaar, communiebank en preekstoel maakten.
Een ander schonk een wierookvat met scheepje en een met zilver beslagen misboek. Een derde gaf een zilveren altaarschel cadeau. Een volgende schonk 2 koperen kronen en een altaarkruis. Ook een kelk, een ciborie,
mis- en vespergewaden behoorden tot de schenkingen.
De jonge parochianen keerden hun spaarpot om en gaven een zilveren
monstrans ten geschenke.
In later jaren werden hieraan nog vele voorwerpen toegevoegd, zoals de
beelden van Maria en Jozef, Petrus en Paulus en 2 grote beelden waarvan
de een Willibrordus en de andere een heilige voorstelt over wiens identiteit
de geleerden het niet eens zijn (er worden namen genoemd van Sint Nicolaas, Martinus en Claudius, bisschop van Besançon).
Het zou te ver voeren hier alle schenkingen op te sommen. We kunnen
echter stellen dat een ieder naar vermogen bijdroeg in de verfraaiing van
het gebouw. De kerk werd ook weldra voorzien van een orgel, hetgeen
de eerste organist van de parochie, Hendrik Moerings, ongetwijfeld deugd
moet hebben gedaan.
Na de eerste moeilijke periode werd de financiële positie van de parochie,
mede als gevolg van de giften door enige bemiddelde parochianen, langzamerhand beter en wanneer de toenmalige welvaart nog enige tijd had
voortgeduurd, zou de kerk binnen korte tijd schuldvrij zijn geweest. Helaas,
de welvaart verminderde, enige gefortuneerde parochianen vertrokken of
stierven en in later jaren volgde de tiërcering (vermindering tot 1/3) van de
staatsschuld.
Hierdoor bleef de parochie toch nog geruime tijd met een behoorlijke
schuld zitten.
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Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Pastoor Kock hield het hier al snel voor gezien. Nog geen 2 jaar na zijn
benoeming in Maassluis vertrok hij op 18 mei 1789 naar Bergen in NoordHolland. Het fenomeen van een pastoorloos tijdperk blijkt zich ook al in de
beginjaren voorgedaan te hebben. De opvolger van pastoor Kock arriveert
pas ruim een jaar later en in die tussenliggende periode is men aangewezen op assistentie van met name kapelaan van der Lidt uit Kralingen. De
nieuwe herder, pastoor Mens, begint zijn laak op 7 juli 1790. Op politiek
gebied is de rust dan inmiddels weergekeerd.
Pastoor Mens blijft in Maassluis tot 1804. Zijn pastoraat valt in een nogal
rumoerige periode in onze vaderlandse geschiedenis. Het land wordt door
Franse troepen veroverd en de Bataafse Republiek wordt uitgeroepen.
Het plaatselijk bestuur wordt vervangen door een gekozen municipaliteit,
waarin voor het eerst ook twee roomsgezinde burgers zitting krijgen. In
een tijd waarin het devies luidt: ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ past
natuurlijk geen discriminatie meer van bepaalde bevolkingsgroepen op
grond van een religieuze overtuiging. Weldra nam de nationale vergadering dan ook het besluit dat er voortaan geen heersende godsdienst meer
zou zijn, waardoor onder anderen de katholieken eindelijk de kans kregen hun godsdienst in vrijheid te belijden. Bovendien kreeg het katholieke
armbestuur recht op een evenredig deel van de ten behoeve van de hervormde armkamer geheven belastingen.
Pastoor Mens was niet alleen actief op godsdienstig, maar ook op politiek
gebied. In 1797 behoort hij tot een van de 9 Maassluise ingezetenen die
afgevaardigd zijn om tijdens de districtsvergadering te Vlaardingen een lid
van het provinciaal bestuur te kiezen. Een inwoner van Vlaardingen wordt
met 12 stemmen gekozen tot provinciaal vertegenwoordiger. De burger
Johannes Henricus Mens, pastoor te Maassluis, komt met 11 stemmen
op een goede tweede plaats en wordt als plaatsvervanger aangewezen.
Over de vervulling van zijn pastoraat is niet zoveel bekend. In ieder geval
wordt in die periode de pastorie gebouwd.
In 1794 kreeg de pauselijke nuntius voor het eerst in 70 jaar toestemming
van de autoriteiten in deze provincie het Vormsel toe te dienen. Op 25 augustus van dat jaar gingen veel katholieke Maassluizers, na hier gebiecht en
gecommuniceerd te hebben, naar Poeldijk waar zij het Vormsel ontvingen.
In de notulen van het kerkbestuur zijn nog wel enkele vermeldenswaardige
punten te vinden. In de vergadering van 8 april 1793 besluit men stutten onder hel altaar te bevestigen om doorzakken te voorkomen, Of dat een gevolg
is van het gewicht van het altaar of van de pastoor is niet te achterhalen.
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R.K. pastorie aan de Zuidvliet. De hoofdingang naar de kerk,
begraafplaats en school was het ijzeren hek links van de pastorie.
Als je daarlangs liep had je niet de indruk dat daarachter nog
zoveel bebouwing was. Echt schuilevinkje dus.
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In 1795 wordt een gordijn voor het raam van de biechtkamer bevestigd om
ongewenste inkijk te voorkomen.
In 1796 worden de beelden van St. Willibrordus en St. Maarten(?) boven
de toegangen van de sacristie en de biechtkamer geplaatst.
De relatie met pastoor Lammers van Maasland blijft te wensen overlaten. In een extra vergadering van kerk- en armbestuur op 24 januari 1797
wordt de doop van het kind van Jan van Vliet, door de Maaslandse pastoor, aan de orde gesteld. Jan van Vliet woont namelijk in een woning bij de
korenmolen die volgens de door het gemeentebestuur verstrekte bewijsstukken binnen de gemeentegrens van Maassluis ligt. Men benoemt een
commissie bestaande uit de heren Jacobus den Brabander en Cornelis
van der Post, respectievelijk kerk- en armbestuurder, met als opdracht aan
de pastoor van Maasland de bewijzen te tonen dat Jan van Vliet geen burger van Maasland, maar van Maassluis is. En hem nogmaals vriendelijk
te verzoeken voortaan geen kerkelijke bedieningen meer te verrichten ten
behoeve van het gezin van Jan van Vliet. Vervolgens zou men graag zien,
dat pastoor Lammers in tegenwoordigheid van de commissie de naam
van het kind in hel doopboek doorhaalt en een briefje geeft waarop hij de
naam van het kind, van de vader, de moeder en de peter en meter schrijft,
zodat inschrijving in het doopboek van Maassluis kan plaatsvinden. Indien
dit gebeurt zal alles vergeven en vergeten zijn en ‘zoo wanneer dat dan de
Maaslandse pastoor blieft van huijs te gaan dat dan de pastoor van Maassluijs altijd voor zijn schapen zal waken of het de sijne waare, alles op zijn
priesterlijk woord, maar indien de pastoor van Maasland het bleef weijgere
en in die zaak maar bleef continueere dat dan de middelen zulle gebruijk
werden om hem daar toe te noodsaken’.
Op 4 februari 1797 brengt de commissie verslag uit van het bezoek aan de
Maaslandse pastoor. Ze hebben hem de bewijzen laten zien dat Jan van
Vliet geen burger is van Maasland en hem verzocht voor dit gezin voortaan geen kerkelijke bedieningen meer te verrichten. Pastoor Lammers trok
zich van dit verzoek echter niets aan en antwoordde, dat ‘indien daar weer
een kind te doop kwam hij het weer als het voorige sou dopen’.
Na dit negatieve antwoord legt pastoor Mens het geschil voor aan de aartspriester die de parochie van Maassluis belooft recht te doen en vervolgens
bewijsstukken toestuurt die de Maaslandse pastoor hem naar aanleiding
van zijn vragen heeft overgelegd. Besloten wordt deze stukken niet als bewijsstukken te aanvaarden. Blijkbaar loopt de zaak met een sisser af, want
de notulen maken er verder geen melding meer van. Het bewijst echter
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wel, dat de verhouding tussen de beide parochies nog verre van ideaal is.
De kerk werd in die tijd met kaarsen verlicht, blijkens een besluit van 6
november 1798 om ’s morgens in de vroegkerk voornamelijk op de zondagen van de eerste zondag na de 15e november tot de laatste zondag in
februari, een licht op alle banken, 4 op iedere kroon en 2 kaarsen op de
communiebank te plaatsen. Die winterse vieringen moeten op deze wijze
wel een sfeervolle aangelegenheid geweest zijn.
Volgens het notulenboek bestaat de parochie begin 1801 uit 525 zielen,
het aantal lichamen staat niet vermeld, maar zal vermoedelijk wel hetzelfde
geweest zijn. Uit de notulen van een gecombineerde vergadering van kerken armbestuur, gehouden op 27 december 1803, blijkt pastoor Mens plotseling vertrokken te zijn. De reden van dit overhaaste vertrek staat niet in
de notulen opgetekend, de bewoordingen wekken echter wel de indruk dat
er tussen de pastoor en het kerkbestuur iets is voorgevallen dat uiteindelijk
tot zijn vertrek heeft geleid.
Een tweetal kerkelijke bestuurders krijgt opdracht bij de aartspriester ‘alle
pogingen aan te wenden en door aandrang van redenen zijn eerwaerde te
permoveeren om spoedig in onze verlegentheijd betreffende zoowel de ziel
als tijdelijke welvaart zal gelieve te voorzien’, met andere woorden er op
aan te dringen zo snel mogelijk een nieuwe pastoor te benoemen.
Op 22 mei 1804 voldeed de aartspriester aan dit verzoek door benoeming
van Conradus Sanders van Well tot derde pastoor van deze parochie. Over
zijn pastoraat, dat grotendeels tijdens de periode van de Franse overheersing valt, is niet veel bekend. Daarom enkele punten uit de notulen van het
kerkbestuur over die jaren. In de vergadering van 7 januari 1806 wordt een
commissie benoemd, bestaande uit 2 leden van het kerkbestuur om maatregelen te nemen tegen de ongeregeldheden die veelvuldig plaats vinden
op het zijkoor naast het orgel. In de volgende vergadering blijkt men de
heren Van Dorp en Waltman bereid gevonden te hebben daar een oogje in
het zeil te houden. Het levert beiden een vrije plaats en 5 stuivers vergoeding per maand op.
Op 2 oktober 1810 bedankt de pastoor, waarschijnlijk om gezondheidsredenen, voor het voorzitterschap van het kerk- en armbestuur. In 1812
krijgt hij wegens ziekte enkele dagen per week assistentie van de priesters
Nieuwendijk en Heijmolen. Pastoor Sanders van Well blijkt een zuinig man
te zijn, want de laatstgenoemde assistent beklaagt zich bij het kerkbestuur
over de geringe vergoeding die hij van de pastoor voor zijn assistentie
krijgt. In 13 weken heeft hij 84 maal de mis gelezen en de andere kerkelijke
bedieningen waargenomen en daarvoor 42 gulden ontvangen.
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Het kerkbestuur is het met hem eens dat dit wel wat weinig is en geeft hem
daarom nog een extra fooitje.
Ofschoon er in Maasland in 1810 een nieuwe pastoor benoemd werd bleef
de verhouding tussen beide parochies te wensen overlaten. Dit keer gaat
het verschil van mening over het veranderen van parochie door een zekere Arij Ham. De aartspriester moet weer eens voor scheidsrechter spelen.
In 1814 kreeg de parochie voor de eerste maal een rijksbijdrage van f
200,-. De helft was voor het kerkbestuur en de andere helft was, onder
aftrek van kosten, bestemd voor de pastoor. Hij heeft echter maar kort
plezier gehad van zijn toelage, want pastoor Sanders van Well geniet de
twijfelachtige eer de eerste pastoor te zijn die in Maassluis overleed en
tevens de eerste en laatste pastoor te zijn die in deze gemeente in een
protestantse kerk begraven werd. De katholieken hadden nog geen eigen
begraafplaats en toen hij op 9 juni 1816 overleed waren er twee mogelijkheden: begraven op het kerkhof naast de Grote Kerk, of begraven in de
kerk zelf. Men koos echter voor het laatste en pastoor van Well kreeg zijn
laatste rustplaats in het koor van de Grote Kerk. Hij werd daarmee waarschijnlijk wel de eerste rustend pastoor in de hervormde kerk.
J.F.J. Vaissier
Maassluis
Wie alles mist heeft altijd nog de Vliet
de Wippersmolen en het Zeemanshuis
en voelt men zich meer bij de haven thuis,
zijn daar de loggers die men aanstonds ziet.
Het najaar is ons welgezind vandaag
nooit had de azuren lucht die vreemde glans,
uitnodiging tot een spontane dans,
zomaar vanzelf of ’n trektocht naar de Gaag.
Wij zullen langs de Goudsteen verder gaan,
de Wegt langs, ’t oude Maasland tegemoet.
Al maakt men brokken, toch is ’t leven goed.
Laat ons die oude wet nu ook verstaan.
Anthonie Stolk
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HERINNERINGEN UIT MIJN VLEGELJAREN!
Was ik een vlegel? Ik was me er niet van bewust. Als ik van meester Bunschoten van de Koningin Wilhelminaschool 32 kletsen met z’n stokje op
m’n achterwerk kreeg en daarover thuis mijn beklag deed, was het antwoord steevast: ‘Die zal je dan wel verdiend hebben!’
Ik was het daar nooit mee eens en ik zag die meester meer als een sadist
die er graag op los sloeg. Evenzo was het met juffrouw Bot op de MULO
van de Minister de Visserschool, die me soms een fel rode koon bezorgde
door me met de vlakke hand een mep op m’n wang te verkopen. Daarom
was het hieronder afgedrukte liedje uit mijn hart gegrepen:
De school is maar een apenhok, hoezee
Daar zitten de apen twee aan twee, hoezee
De grootste aap staat voor de klas
en slaat de kleintjes op hun bast,
Hoezee, hoezee, hoezee!
Hoezee, hoezee, hoezee
Ik heb dan ook prompt nee gezegd toen mij gevraagd werd om tijdens de
viering van het 75 jarig bestaan van de Koningin Wilhelminaschool een
praatje te komen houden.

De Minister de Visserschool nog met de muziektent ervoor.
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Dat ik nog al eens van een geintje genoot wil ik graag toegeven en daar
wist mijn eerste baas Siem Zwaard ook wel van mee te praten. Er werd
heel wat afgelachen in die werkplaats aan de Stadhuiskade onder zijn
winkel aan de Hoogstraat 9.
Het verwonderde me wel dat die baas me nooit de laan uitstuurde. Hij had
een groot gezin en een dienstbode. Die laatste moest ’s maandags altijd
een grote was doen, met borstel en stamper in de kuip. Zij hield ook wel
van een lolletje en er werd nogal eens gestoeid. Zo ook op een zekere
maandag. De was stond in het sop en ze was weer bezig. Op een gegeven
moment pakte ik ze bij kop en kont en zette ze ondersteboven in de kuip
met sop. Juist op dat moment komt de vrouw van de baas de werkplaats
in en ziet haar hulp met de benen omhoog in haar roze broekje in de kuip
staan. Nou toen hebben we het in Keulen horen donderen.

Stadhuiskade. Pand met wasgoed rechts was het pand van Siem Zwaard.
Leen’s werkplek bevond zich achter de was, dus even stiekem zwemmen
in de Havenkom bij warm weer was zeer verleidelijk.
Een andere situatie was het werken met m’n maat Aad, ook een leerlingelektricien. Er kwamen nogal eens grote kisten aan, die schipper Dirk van
de Lee bezorgde. Die zaten vol met verlichtingsartikelen afkomstig van de
firma Bieze uit Amsterdam. Wij moesten die dan uitpakken en alles monteren. Ik herinner me nog dat we een zending porseleinen schemerlampjes
aan het uitpakken waren. Ze werden allemaal op de marmeren vloer gezet
en de kist werd weer dichtgetimmerd.
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Hup, de kist over de kop de deur uit en, ach grote ellende, boven op de
lampjes die we net hadden uitgepakt en ze vielen als tinnen soldaatjes in
stukken op de vloer. Het was toen zo’n grote puinhoop dat m’n maat de
kuiten nam en mij met de brokken liet zitten. Toen hebben we het in Keulen
èn ... Aken horen donderen.
Bij warm weer in de zomer kon ik weleens niet de verleiding weerstaan en
dook stiekem even in de kom van de haven om op te frissen. Juist op dat
moment keek de vrouw van de baas uit het raam en zag me net van de
‘Freyja’ af duiken.
Weer gedonder natuurlijk!
De winter van 1929 was erg streng en de haven was vol met dikke ijsschotsen. Ook dat had voor mij bekoring en voor ik het wist was ik met een
bezem aan het roeien op een flinke schots. Weer werd ik gesnapt, maar
toch niet de laan uitgestuurd.
Ook kreeg ik in de werkplaats nogal eens bezoek van de tweeling van Van
de Meijs die toen in de Wagenstraat woonden. Twee heel ondeugende gasten die zo sprekend op elkaar leken dat ik ze niet uit elkaar kon houden. Ik
zit op een keer op mijn werkbankje vastgekleefd. De zitting was met dikke
verf ingesmeerd en ik wist gelijk wie daarvoor verantwoordelijk was en ik
dacht ‘Ik krijg jou wel!’ En ja hoor, twee dagen later keek een ondeugende
kop naar binnen. Ik wacht tot hij er in is, grijp hem beet en sleep hem in een
stevige greep naar de kraan die er aan de muur zat en laat hem flink genieten van het koude water. Moord en brand natuurlijk en hij schreeuwde:
‘Ik deed het niet, dat was mijn broer.’ Drijfnat droop hij af, maar de volgende
dag volgens mij weer dezelfde smoel: ‘Heb jij even een strop. Ik heb je bank
geverfd en je hebt m’n broer onder de kraan gezet’. En ’n lol dat ie had.
Zoiets kan je ook gebeuren.
In de zomer kwamen er van die zware kolenhaarden binnen. Die moesten
worden uitgepakt en driehoog naar de zolder worden gesjouwd. Wat ’n
baan! Kort geleden werd ik eraan herinnerd door een mevrouw die me uit
Utrecht opbelde. Zij zat de boekjes te lezen van de Historische Vereniging
en die vond ze zo leuk dat ze mij erover belde. Ze was een dochter van
kapper Steenbergen die toen aan de Hoogstraat 11 of 13 zijn zaak had.
Ze vroeg me hoelang het geleden was dat ik die haarden aan het uitpakken
was en ik ze, volgens haar, een muis in de nek stopte. Ik kan het me niet
meer herinneren, maar ze zal wel gelijk hebben.
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IJsschotsen in de Havenkom met op de achtergrond nog de vroegere
bebouwing.
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Bij deze vraag ik de betrokkenen mij die vlegeldaden te willen vergeven,
want ‘ik kon het niet laten’. Ziezo, nu heb ik een keer het boetekleed aan
getrokken en ik vraag me af of de meester en de juffrouw van toen het wel
weten, dat die vroegere kwajongen toch nog redelijk goed terechtgekomen
is in deze maatschappij. Daarvan getuigt onderstaande oorkonde door de
heer J. van Es, onze vroegere burgemeester uitgereikt tezamen met de
‘Erepenning van de gemeente Maassluis’.
september 1994		

L Stigter Sr.
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MYTHE EIGENTIJDSE BOUW
Onderstaande interessante beschouwing troffen wij aan in het tijdschrift
‘Heemschut’ geschreven door de heer W.A.S. van Meel en was zo toepasbaar voor de stad Maassluis, dat wij het plaatsen in deze ‘Historische Schetsen’. Wij willen hiermee graag een lans breken, opdat er in de toekomst
rekening mee wordt gehouden, dat de vervangende bouw in de oude stadskern door de stedenbouwkundige zal worden aangepast aan de bestaande
oude/of historische omgeving.

Eigentijds bouwen is een modebegrip geworden. Onder deze dekmantel
wordt in werkelijkheid vaak ‘eigenmachtig’ gebouwd. Dat wil zeggen: zonder voldoende rekening te houden met de bestaande gebouwde omgeving, waarbij aangesloten zou moeten worden.
De stad is altijd een brandpunt geweest van menselijke activiteit en maatschappelijke ontwikkeling. Die ontwikkeling was daarbij altijd onderhevig
aan veranderingen, al naar gelang de sociale en economische omstandigheden.
Het ligt voor de hand dat ontwikkelingen hun weerslag vonden in de ruimtelijke structuur en de bebouwing van de stad. En even logisch is het dat,
als de maarschappelijke omstandigheden veranderden, ook het aanschijn
van de steden veranderde.
Met het doorwerken van die veranderingen in de verschijningsvorm van
een stad is echter iets bijzonders aan de hand. De ruimtelijke structuur
en de stedelijke bebouwing zijn duurzame elementen. Veranderingen werken daardoor slechts langzaam en met interessante nuances door in het
stadsbeeld. Aldus weerspiegelen met name de historische steden op boeiende wijze het leven van vele generaties. Maar wat er in al die eeuwen
ook gebeurde, het stadsbeeld bleef een eenheid vertonen, een eenheid in
verscheidenheid. Op zichzelf vormt dat al voldoende reden om zorgvuldig
met die steden om te gaan. Ze vormen immers een belangrijk cultureel
erfgoed. Maar er is meer.
De stad van vroeger is van wezen veranderd; hij is in deze eeuw binnenstad geworden, het centrum van een uitgestrekt stedelijk geheel. In tegenstelling tot de grote nieuwe woonwijken er omheen, met hun monocultuur
en uniformiteit, herbergen ze een veelheid aan functies en treffen ze ons
door hun levendigheid.
Het is die combinatie van een geschakeerde en door de geschiedenis
bepaalde verschijningsvorm enerzijds en de multifunctionele geaardheid
anderzijds, die onze historische binnensteden zo waardevol maakt. Een
extra aanleiding dus om dat bijzondere karakter te bewaren en grote zorgvuldigheid te betrachten bij het ruimtelijk ordenen en (her)inrichten.
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De gevaarlijke jaren zestig
In het jongste verleden heeft het aan de gewenste voorzichtigheid nog wel
eens ontbroken. We herinneren ons nog goed de tijd, vooral de jaren zestig, dat de auto niet alleen de toegangswegen naar de stad veroverde,
maar ook de binnensteden ging bezetten.
Voortvarende gemeentebesturen, royaal gesubsidieerd door rijksinstanties, bijgestaan door actieve technische diensten en toegejuicht door de
georganiseerde middenstand begonnen de steden ‘open te gooien’. Plannen met toekomst-visie voorzagen in forse verkeersdoorbraken, ruime parkeerterreinen en niet altijd fraaie bij de bebouwing passende parkeergarages, tot in het hartje van de stad.
In sommige steden leidde dat tot grootscheepse afbraak, want de Nederlandse binnensteden waren klein en hun straten smal. Ze deugden dus
totaal niet voor de vooruitgang en moesten dringend aan de nieuwe tijd
worden ‘aangepast’.
Bezorgde burgers en verenigingen met cultureel-ruimtelijke doelstellingen
verzetten zich heftig tegen wat in hun ogen cultuur vandalisme was. Dat
verzet wekte op zijn beurt bij de radicale vernieuwers wrevel op. Velen voelden zich verhinderd door al die dwarsliggers, die dan ook prompt het etiket
‘actiegroep’ opgeplakt kregen. En zeker in die tijd was een actiegroep iets
heel ergs, bijna hetzelfde als onmaatschappelijkheid.
Maar gelukkig, mede dankzij die verguisde burgers behoort dit alles tot
de verledentijd. Zakenlieden en neringdoenden weten inmiddels wat een
gave historische binnenstad waard is. En bestuurders van steden waar
de dodelijke vooruitgang nog juist op tijd gestopt kon worden, vertonen
met trots aan bezoekers diaseries met stadsgezichten en gebouwen die
hun voortbestaan uitsluitend te danken hebben aan de dwarsliggers van
weleer. Inderdaad, het binnenstadsbeleid van de gemeenten heeft een
wending ten goede genomen. Grote doorbraken zijn niet meer te duchten,
voetgangersgebieden ontstaan op plaatsen waar aanvankelijk asfaltbanen
zouden komen en ruwe kaalslag heeft plaats gemaakt voor weloverwogen
stadsvernieuwing.
Eigenmachtig bouwen
Zijn nu alle dreigingen voor de binnenstad afgewend? Wel, zoals gezegd,
voor een massieve aantasting zoals indertijd zijn we niet meer zo bevreesd.
Maar onze binnensteden zijn en blijven erg kwetsbaar. Eén enkele sloop
en één opvallende schaalfout bij het oprichten van vervangende bebouwing
kunnen een stadsbeeld bederven. Aan het laatste denken we als we het hebben over een nieuw modeverschijnsel, het zogenaamde ‘eigentijds’ bouwen.
Dat wil in dit geval zeggen eigentijds bouwen in een historische omgeving.
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Bestaat er principieel bezwaar tegen eigentijds bouwen? Nee, natuurlijk
niet. Het is zelfs niet goed mogelijk in onze tijd anders dan eigentijds te
bouwen. Hoe zou dat ook kunnen, gelet op de gebruikseisen van de op
drachtgevers, de huidige bouwtechnische voorwaarden en, niet te vergeten, de hoge bouwkosten?
Het woord ‘eigentijds’ is gewoon slecht gekozen, want er wordt iets anders
mee bedoeld dan het lijkt te zeggen.
Als we de voorvechters van ‘eigentijds bouwen’ horen, krijgt men de indruk
dat we te maken hebben met een nieuwe stijl van bouwen, met iets waar
alleen bepaalde architecten toe in staat zijn. Bij nadere beschouwing blijkt
het een kwestie van mentaliteit te zijn. ‘Eigentijdsers’ laten zich bij het bouwen in een historische binnenstad niet alleen leiden door de eisen van de
opdrachtgever, maar vooral ook door de eigen voorkeur met betrekking tot
de vormgeving van ‘hun’ gebouw.
Zo gezien zou men het zogenaamde eigentijds bouwen misschien beter
‘eigenmachtig bouwen’ kunnen noemen. Om misverstand te voorkomen,
het gaat hier niet om ‘de’ architecten, maar om een bepaalde categorie
daarvan. Veel ontwerpers, zeker als ze over stedebouwkundig inzicht beschikken en gevoel hebben voor cultuur-historische waarden, denken daar
heel anders over. Zij slagen er in eigentijds te bouwen zonder de karakteristiek van de omgeving aan te tasten. Het is geen gebrek aan creativiteit als
zij zich laten inspireren door een waardevolle historische omgeving. Integendeel. het vereist grote bekwaamheid en een flinke dosis ervaring. Grote
kunstenaars komen er graag voor uit dat zij inspiratie putten uit beroemde
voorbeelden, zoals Kokoschka, die altijd een groot bewonderaar van Rembrandt is geweest. Waarom zou dat bij architecten anders moeten zijn?
De neiging tot eigenmachtig bouwen in een historische omgeving botst
vaak met de wensen van de bevolking. Daar komen we aan het slot van
deze beschouwing uitvoerig op terug.
Die neiging botst echter ook met het culturele beleid van de overheid. De
monumentenzorg van het Rijk is tegenwoordig niet meer uitsluitend gericht op het beschermen van afzonderlijke gebouwen, maar vooral ook
op het verband met de omgeving. Dat wil zeggen op de samenhang van
straat- en pleinwanden, bouwblokken en stadsdelen. Ook het gemeentelijk
welstandstoezicht verandert van aard. Het gaat ook daar steeds meer om
de vraag of een bouwplan wel of niet harmonieert met de omgeving. Die
vraag krijgt uiteraard vooral prioriteit als een cultuur-historische omgeving
in het geding is.
Aantasting van de omgeving
We zeiden al dat eigenmachtig bouwen een kwestie is van mentaliteit: in
zekere zin een botsing tussen het karakter van de omgeving en het ka-
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rakter van een ontwerper. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat ook
de bouwsituatie zelf een belangrijke rol kan spelen. Als één enkel pand in
een binnenstad vernieuwd of vervangen wordt, hoeft een dissonant niet
altijd noodlottig te zijn voor het karakter van de omgeving. Als echter een
zeker aantal naast elkaar staande panden vervangen wordt door één groot
gebouw, kan dat makkelijk leiden tot aantasting van structuur en schaal
van de omgeving.
Het is van belang hierop te wijzen omdat de huidige financieel-economische situatie het systeem van project-ontwikkeling bevordert en aldus
schaalvergroting in de hand werkt.
Die ontwikkeling hoeft een aanvaardbare stedebouwkundige en architectonische oplossing niet in de weg te staan. Een voorwaarde is echter wel
dat de opdrachtgever zich door een creatief en bekwaam architect laat
adviseren en natuurlijk ook dat de overheid haar zorg voor de omgeving
serieus opvat. Overigens kunnen gemeentebesturen de dreigende stedebouwkundige schaalvergroting tegengaan door de vernieuwingseenheden
klein van omvang te houden, of door te bevorderen dat bij ‘invulling’ meer
dan één architect ingeschakeld wordt. Dat is zelfs mogelijk als het om een
project gaat dat door slechts één aannemer wordt uitgevoerd.
We moeten bij dit alles in aanmerking nemen dat aantasting van een historische omgeving niet alleen betreurenswaardig is, maar ook onherroepelijk.
Gebouwen hebben nu eenmaal een lange levensduur.
Architectonische mislukkingen kunnen ons dus, ook na de verdwijning van
een modeverschijnsel, nog lange tijd blijven aanstaren.
Aantasting van de omgeving kan op diverse manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een bouwmassa zó slecht of zó weinig te geleden, dat het
gebouw de schijn wekt alléén op de wereld te zijn. Of door op een bruuske
manier platte daken toe te passen in een omgeving waar geprononceerde
kappen het stadsbeeld bepalen. Of door het verticaal gerichte ritme van de
vensteropeningen te negeren en daarvoor in de plaats doorgaande glaspanelen te maken. Of door onnodige kleur- en materiaalverschillen aan te
brengen of door ... enzovoort.
Er zijn nogal wal mogelijkheden om het karakter van een historische omgeving aan te tasten, vooral als de kennelijk vereiste dogmatische instelling
aanwezig is. Die dogmatische instelling komt een enkele keer treffend naar
voren. Toen wij eens een fervent voorstander van eigentijds bouwen vroegen waarom hij de dakschilden van een gebouw met zink in plaats van met
pannen wilde afdekken, gaf de man ten antwoord: ‘ach, ik heb niets tegen
pannen, maar zink vind ik eigentijdser’. Het werden tenslotte leien, bij wijze
van compromis, ‘omdat dat er tussen zat’. Raadselachtig zegt u? Voer voor
psychologen? Tjà, die conclusie dringt zich welhaast op als we zien dat
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diezelfde architecten in nieuwe woonwijken, waar een historische binding
uiteraard ontbreekt, de kansen om nu eens echt eigentijds te bouwen helemaal niet aangrijpen. Vaak gebeurt het tegenovergestelde. Gebouwen
die naar hun opzet als betonbouw aan te merken zijn worden namelijk veel
bekleed met … baksteen.
De bevolking
In de praktijk spelen de opvattingen van de burgers, de eigen inwoners,
dikwijls pas een rol als het te laat is. Wij leiden daaruit af dat er in het algemeen een te grote afstand bestaat tussen de bewoners van een stad
enerzijds en de bestuurders met hun deskundigen anderzijds.
Merkwaardigerwijs wordt ook in vakstudies aan dat onderwerp weinig
aandacht besteed, veel minder althans dan aan de stedenbouwkundige,
architectonische en economische aspecten van de stedelijke ontwikkeling.
Slechts af en toe treft men in studies en vaktijdschriften meer sociologisch
gerichte beschouwingen aan.
Eén van de schaarse maar wel interessante voorbeelden vormt in dat opzicht het rapport van een wetenschappelijk instituut, vervaardigd in opdracht van enkele Franse steden, ‘Les images de la ville’ (1973).
Het rapport komt allereerst tot de bevinding dat de burger zeer wel verdraagt dat zijn stad in beweging blijft, echter op voorwaarde dat de stad
niet zijn eigen aard verliest. De meeste burgers, aldus het rapport, hebben
een praktisch-zintuiglijk beeld van hun stad. Ze geven om hun stad op de
manier, waarop men een persoon kan liefhebben. Het rapport maant de
overheid die gevoelens niet te verwarren met nostalgie en het wijst op
de tegenstelling die gemakkelijk kan ontstaan tussen het gevoelsmatige
beeld dat mensen van hun stad hebben en het abstracte beeld dat plannenmakers soms hanteren.
Het eindigt met de opmerking: ‘Het is nogal wat als een kleine groep van
projectontwikkelaars en vormgevers aan een stad sleutelt met een ander
model in hun hoofd dan de meeste inwoners; daar komen ongelukken van.’
De geschiedenis herhaalt zich
Als we het probleem van ‘eigentijds bouwen’ vergelijken met de situatie
van 25 jaar geleden, zien we uiteraard verschillen. Maar ook een paar
duidelijke overeenkomsten. Zeker, de huidige situatie doet zich minder
dramatisch voor dan de vooruitgangs-euphorie van de jaren zestig. Het gif
werkt nu namelijk langzamer, maar op den duur is het even bedreigend.
Er is nog een overeenkomst met de vorige periode, een ietwat koddige
overeenkomst zelfs, want ook nu weer denken de radicale vernieuwers het

54

pleit te winnen door het uitdelen van etiketten aan de tegenstanders. Ook
nu weer horen en lezen we de waarschuwing dat we van de binnenstad
geen museum moeten maken. En evenals vroeger moeten we ook ditmaal
kiezen tussen alles of niets. Want wie niet eigentijds is, is oubollig en op
de terugweg naar de middeleeuwen. Wij vinden dat allemaal wel amusant.
Maar wat moeten we er eigenlijk mee? Wat moeten bestuurders ermee
als ze niet graag voor conservatief uitgemaakt willen worden? Wat moeten
architectvakgenoten er mee als ze niet in de hoek van ‘ouderwetse vormgevers’ gedrukt willen worden? En vooral, wal moeten de burgers ermee?
Wat bijvoorbeeld moeten de bewoners van een buurt antwoorden als ze uitdrukking geven aan hun onvrede met de komst van een omvangrijk glazen
‘Fremdkörper’ in hun omgeving, en dan te horen krijgen dat hun ideeën wat
vreemd zijn omdat ze zichzelf toch ook niet kleden als onze voorouders?
Medestanders
In de meningsvorming rond het verschijnsel ‘eigentijds bouwen’ staan vooren tegenstanders namelijk scherp tegenover elkaar. Aan welke kant wij
staan behoeft niet te worden gevraagd. Dat is, gezien het bovenstaande
wel duidelijk.
In onze strijd voor het behoud van het karakter van de stad staan wij overigens niet alleen. Het doet ons genoegen dat we ook onder jonge architecten en publicisten heel wat gelijkgestemde geesten aantreffen.
Eén zo’n medestander is de bekende schrijver en kunstcriticus Rudy Kousbroek. Ook hij verzet zich tegen het eigenmachtig bouwen in binnensteden onder de valse vlag van eigentijds bouwen. Naar zijn mening leidt dat
meestal tol aantasting van stedelijk cultureel erfgoed.
‘Iemand met een groot oorspronkelijk talent’, aldus Kousbroek, ‘is ongetwijfeld in staat tot het fameuze kunststuk dat leidt tot de uitroep: dit contrast
is mooi! Maar meestal is het lelijk. Het is een vergissing te denken dat
schoonheid vanzelf voortvloeit uit contrast. Een gemiddelde architect is er
niet toe in staat, zomin als een gemiddelde concertpianist kan componeren. Er wordt dan ook niet verwacht dat met elk van hen een grote nieuwe
revolutie in de architectuur begint, maar dat hij het verleden respecteert’.
W.A.S. van Meel

De auteur is voorzitter van de provinciale commissie van Overijssel voor
‘Heemschut’. Dit artikel is, uiteraard met andere illustraties, ook in het jaarverslag 1985 van de ‘Vrienden van de stadskern van Zwolle’ verschenen.
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Naschrift
Het voorgaande artikel is door ons uit het blad ‘Heemschut’ gelicht, omdat
daarin het probleem van bouwen in oudere stads- of dorpsbebouwingen
goed wordt verwoord. Naar onze mening is deze beschouwing ook voor
onze stad nuttig. Maassluis heeft nog een aantal sfeerbepalende locaties,
waaraan de eerste stad aan de Waterweg zijn charme ontleent. Wij zijn van
mening dat er zeer zorgvuldig met dit bezit moet worden omgesprongen.
Een stad die leeft, bouwt aan zijn toekomst. Zeker, we moeten er ook geen
coulissenstad van gaan maken, terecht. Wij pleiten er niet voor om een
bepaalde stijl uit het verleden toe te passen. Wel echter dat de bestaande
kleinschaligheid wordt gerespecteerd en dat de materiaalkeuze en de vormentaal in harmonie moeten zijn met de omgeving.

Het gesloopte voormalige Chr. Gereformeerde Rusthuis
aan de Prinsekade hoek Rusthuisstraat.
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We komen tot deze en de voorgaande beschouwing door een recent gereedgekomen bebouwing aan de Prinsekade/Rusthuisstraat/Groen van
Prinstererkade. Hier is sprake van een voorbeeld van woningbouw waar
vorenstaande gedachten niet zijn gevolgd.
Zowel schaal, vormentaal als materiaalkeuze hebben zich niets aangetrokken van de omgeving. En het resultaat is er dan ook, een dissonant.
We plaatsen hierbij enige foto’s, in dit boekje helaas in zwart/wit, de gekozen en toegestane wit-gele stenen versterken het negatieve effect.
Er zijn in Maassluis meerdere voorbeelden aan te wijzen waarin sprake is
van de zojuist aangegeven onzorgvuldigheid. Hier ligt natuurlijk ook een
taak voor de Welstandscommissie welke meer aandacht aan dit aspect
zou moeten geven.
De doelstelling van onze vereniging is: de belangstelling en daarnaast eerbied voor het verleden te stimuleren. Wij menen dat door dit probleem te
signaleren, wij in het verlengde van onze doelstelling werken. Wij vertrouwen dat onze leden zich hierin kunnen vinden. We zijn benieuwd naar uw
reacties …
J.H. Steenkist
(voorzitter)
Maassluis
’k Heb Oud-Maassluis als moederstad,
de Haven en de Wippersmolen,
de Nieuwstraatbuurt waar men kan dolen,
de Oude kerk en ook de Mart.
De Goudsteen met zijn water zwart,
waarbij men uit zijn bed kon vissen
en dan mocht men de Dijk niet missen,
waar ’k vroeger veel te zoeken had.
Vervolgens gaat het naar de Schans,
waar ’t Jodengraf nu is verdwenen.
Zo is er nog meer te bewenen
en miste men de laatste kans.
Laat mij met één geval volstaan:
’t Verdwijnen van de Moriaan.
Anthonie Stolk
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De nieuwbouw aan de Prinsekade. Weloverwogen stadsvernieuwing of Eigenmachtig bouwen?
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Inkijk in de Rusthuisstraat.
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De nieuwbouw aan de Groen van Prinstererkade.

ZINGEND MAASSLUIS
Op zekere zondagmorgen luidde de dominee zijn preek in met het volgende:
‘Gemeente van Maassluis,
zing met groot gedruis,
en met heldere galm,
de ganse 119e psalm
Amen.’
Dat waren in de berijming van 1773 (die toen algemeen gold) nog 88 verzen van 6 regels.
Over de aanleiding van deze zangopdracht vond ik in het boekje ‘ZuidHolland Monumenteel’ van Karel Janssen en Cees Ippel de volgende geschiedenis die daarvoor een verklaring gaf.
‘Mijn moeder vertelde wel eens over een predikant die lang geleden in
Maassluis heeft gestaan. Deze man had een zwakke blaas en moest de
preek nogal eens onderbreken voor een sanitaire stop. Hij liet om daar
even gelegenheid voor te hebben dan een paar psalmverzen zingen.
Nadat die dominee met emeritaat was gegaan kwam er een jongere predikant die zich hield aan de liturgie die toen in de Hervormde Kerk gebruikelijk was. Hierbij werd slechts 4 of 5 keer een lied gezongen. Dat zinde
de kerkgangers niet zo en er werd bij de predikant op aangedrongen om
wat meer te laten zingen. Ze hebben het geweten, die zanglustige Maassluizers.’
Ik had die geschiedenis al 50 jaar eerder gehoord en wel nogal wat uit de
buurt.
Maassluis werd op 18 maart 1943 hevig gebombardeerd. Ik woonde toen
in de Wagenstraat, die grotendeels door brand- en brisantbommen in de
as werd gelegd. Ons huis was tijdelijk onbewoonbaar en daarom moesten
wij uitzien naar een ander onderkomen. Na de eerste dagen opgevangen
te zijn door de met ons bevriende fam. Qualm aan de Boonersluis kreeg
ik via mijn z.g. 2e vader ‘Oom Bob’, de 2e luitenant Barend Noordanus,
in diensttijd mijn chef bij de luchtvaartafdeling in Soesterberg, een tip om
met vrouw en kinderen naar Putten in Gelderland te komen, waar zij toen
woonden. Naast hen was n.l. een goed pension. Dat aanbod nam ik met
beide handen aan en we verhuisden toen voor tijdelijk naar Putten. We zijn
er gebleven tot ons huis in de Wagenstraat weer bewoonbaar was. Ik was
dan 5 dagen per week voor mijn werk in Maassluis en ging in de weekends
met de trein naar Putten.
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Het door Govert van Wijn in 1732 geschonken Garrels-orgel
in de Grote kerk.
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Zingt men nog met groot gedruis, en met heldere galm, de ganse 119e psalm?

Ik ontmoette daar toen de oude vader van genoemde Noordanus, die zijn
hele leven tuinbaas was geweest op het landgoed ‘Vanenburg’ in Putten.
Hij vroeg me op zijn Gelders: ‘Waar kom oe vandaan?’
Nou, uit Maassluis, antwoordde ik. O, zei de oude baas, waar dat leit weet
ik niet, maar ik weet wel dat ze daar zo goed zingen. En toen noemde hij
die inleiding van die dominee met
‘Gemeente van Maassluis,
zing met groot gedruis,
en met heldere galm,
de ganse 119e psalm.
Amen.’
Waar Maassluis lag was onbekend, maar dat ze konden zingen was tot in
Gelderland bekend.
We hebben daar een goede tijd meegemaakt, maar ook heel veel geluk
gehad. M’n z.g. 2e vader, Barend Noordanus, werd als krijgsgevangene
naar Polen getransporteerd en kwam gelukkig na de bevrijding weer terug.
In Putten werd, toen wij al waren vertrokken, een aanslag op Duitse militairen gepleegd en als straf werden alle mannen van het vrome Putten naar
concentratiekampen overgebracht en is er is zo goed als geen een levend
van teruggekeerd na de oorlog. Alle mannen die ze konden pakken, ook
die er toevallig op bezoek waren, werden het slachtoffer.
We hadden weer eens veel geluk, zoals ik al eens eerder geschreven heb
dankzij ‘beschermengelen’.
Maassluis, juni 1994 		

L. Stigter Sr.

Hemelvee
Langs de oever gingen wij en ’t hoge riet,
hoog boven ons de blanke zomerwolken,
als hemelvee, al wordt er niet gemolken
en heeft het ook geen slachthuis in ’t verschiet.
Anthony Stolk
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