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EEN WOORD VOORAF
De afgelopen maanden stonden in het teken van de ‘oude Brievenbus’. Reeds
voor er in ‘De Schakel’ gedichtjes verschenen over het verdwijnen van de brievenbus aan de Hoogstraat besloten wij actie te ondernemen om dit ‘straatmeubel’ terug te krijgen. Ons bestuur heeft daar veel tijd en energie in gestoken,
maar het is gelukt: Er staat weer een oude brievenbus.
Elders in dit nummer leest u daar meer over. Als onderdeel van Open Monumentendag heeft onze burgemeester Mevr. Drs. J. Sterkenburg-Versluis ter plaatse
de oude brievenbus onthuld. Het is zelfs een ‘oudere’ oude geworden. De bus die
er stond was er een uit de dertiger jaren en de nu geplaatste bus is veel ouder,
gegoten in 1874.
Maar verder terug in de tijd: Zo’n zelfde bus heeft er vanaf 1907 heel lang gestaan.
Er staan in Nederland zo’n 18.000 brievenbussen, maar er zijn er nog slechts
10 van het model van 1850, de Koning der brievenbussen. Wij zijn er trots op dat
onze brievenbus tot deze zeldzaamheden behoort.
Naast vorengenoemde activiteit hebben wij gereageerd op een artikel in ‘De
Schakel’ over voorgenomen bebouwing aan de Haven en zeer recent onze verontwaardiging geuit over de gedachte om een deel van de Zuidvliet te overkluizen. Te gek voorwoorden!
Het blijkt dus wel dat er voor onze vereniging een taak ligt die verder reikt dan in
woord en beeld verhalen van de geschiedenis van Maassluis.
Dat velen ons steunen in onze activiteiten is duidelijk uit de nog immer doorgaande groei van onze vereniging. Op het moment van schrijven is het ledental
gestegen tot 1338. Voorwaar geen sinecure. Het toenemende takenpakket noopt
het bestuur tot bezinning over reorganisatie van onze vereniging. U hoort daar
meer over.
Ondergetekende heeft in het bestuur de wens geuit aan het eind van dit verenigingsjaar zijn taak te mogen beëindigen. In verband met zijn leeftijd en wens
tot meer ruimte voor andere aktiviteiten, wordt het tijd om er een punt achter te
zetten. Het is mooi geweest.
11 oktober 1995		

Uw voorzitter
J.H. Steenkist
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DE OUDE BRIEVENBUS
Hij staat er al zo lang
dat iedereen hem kent,
hij hoort bij Oud-Maassluis
en alle mensen zijn gewend
aan die mooie oude brievenbus
daar boven aan de Wip;
In al die lange jaren
zag de haven menig schip
en hoorde onze oude bus
vervlogen vissersdromen
van alle mannen die steeds weer
op ’t hoekje bleven komen.
Hij staat er al zo lang
dat hij de tijd nog heeft gekend
waarin soms op de dijk
niet werd gereden of gerend
omdat die smalle doorgang
vol met mensen was gestouwd
als op de trap een paartje stond
dat boven was getrouwd,
en dat er achter het stadhuis
steeds na het hoge water
veel wrakhout op de kade lag;
de sluis die kwam pas later.
Hij stond er al zo lang,
die oude grote rode vriend,
Die sinds een ver verleden
ons Maassluizers heeft gediend,
en die naast alle foto’s
een leeg plekje achterliet,
daar tussen Wip en Haven
met het uitzicht op de vliet.
Hoelang heeft hij zijn klep gebruikt
Om brieven te vergaren?
Ik wou dat hij vertellen kon
van al die lange jaren …
Martine Geusebroek
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DE BRIEVENBUS IS TERUG
Het zal velen van u zijn opgevallen dat enkele maanden geleden de brievenbus
die sinds jaar en dag tegen de zijgevel van het oude stadhuis stond opeens was
verdwenen.
De Historische Vereniging Maassluis heeft de brievenbus opgespoord en in samenwerking met de PTT en de Gemeente is de bus nu gerestaureerd en 9
september, Monumentendag, is de bus weer op zijn oude plaats onthuld door
de burgemeester Mevr. J. Sterkenburg-Versluis. Drs H.G.J. Geerinck, Manager
Klantenservice PTT, rayon Rotterdam heeft de brievenbus via de burgemeester
overgedragen aan de Historische Vereniging Maassluis, die voor het beheer en
onderhoud zal zorgdragen.

Postmonument is terug. Op Monumentendag, 9 september 1995 werd de
brievenbus onthuld door de burgemeester Mevr. Drs. J. Sterkenburg-Versluis
in tegenwoordigheid van ons bestuur en enkele genodigden.
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Dit op zichzelf heugelijke feit is voor de HVM aanleiding om eens wat dieper in
de geschiedenis van brievenbussen en van de postkantoren te duiken en in het
bijzonder in de ‘postgeschiedenis’ van Maassluis.
Eerst de brievenbussen
We beginnen ons verhaal in 1850 op een moment dat er reeds lang postdiensten
bestonden. Brievenbussen waren er reeds in de zeventiende eeuw. Het inzamelen van brieven geschiedde en geschiedt door middel van verspreid staande
brievenbussen in de steden en dorpen, alsmede op het platteland. Boden en
postmeesters plaatsten houten bussen bij hun kantoren. Ook op de afvaartplaatsen van beurt- en trekschippers werden bussen opgehangen. De houten bussen
hebben dienst gedaan tot 1850, in dat jaar is men begonnen met het vervaardigen van bussen in serie op basis van een ontwerp. Plaatsing geschied thans
door de PTT. Ter oriëntatie; wereldwijd gezien verscheen de eerste postzegel in
1842. In Nederland werd in 1852 de eerste postzegel in gebruik genomen.
De eerste serie-brievenbus werd in 1850 gemaakt van gietijzer en het ontwerp
kreeg de naam ‘Standaardbrievenbus’, de naam van de ontwerper is niet bekend. De eerste 70 bussen zijn vervaardigd door ijzergieterij L.I. Enthoven te Den
Haag. Deze brievenbus had één opening, ‘inwerpgleuf’, voor brieven.
In 1869 werd deze standaardbrievenbus voorzien van een tweede opening. De
bovenste inwerpgleuf was voorzien van het opschrift BRIEVEN en de onderste
inwerpgleuf droeg het opschrift DRUKWERK. Tot 1914 waren deze standaardbrievenbussen bronsgroen geschilderd, daarna werd de standaardkleur rood.
Een zo’n bus heeft tegen de zijgevel van ons oude stadhuis gestaan vermoedelijk eerst bronsgroen en later rood geschilderd. De Standaardbrievenbussen werden gefabriceerd tot 1930. Vóór 1930 hadden echter reeds andere ontwerpen
het licht gezien maar daarover later.
Terug naar de geschiedenis van de brievenbussen in Maassluis. Veel is er over
brievenbussen niet terug te vinden. De eerste postkantoren op de Dijk en op de
Markt waar nu de apotheek is gevestigd zullen geen brievenbussen hebben gehad want in het boek van meester Blom staat te lezen dat de brieven ten kantore
moesten worden afgegeven.
Op oude foto’s kunnen we zien dat het volgende postkantoor op de Markt, in gebruik genomen 1881, een z.g. brievenbusfrontstuk in gebruik had. Dit pand fungeerde vanaf 1907 als bureau van politie en is thans in gebruik als bedrijfspand en
eigendom van de Ver. Hendrick de Keyser. In de loop der jaren is dit frontstuk gewijzigd. Deze frontplaten werden ontworpen door C.H. Peters. Het postkantoor op de
Noordvliet, daar gevestigd in 1907 was voorzien van een gemetselde brievenbus
met horizontale en verticale inwerpgleuf, respectievelijk voor drukwerk en brieven.
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Het is niet volledig na te gaan op welk tijdstip er in Maassluis op andere plaatsen
dan het postkantoor brievenbussen zijn geplaatst.
In 1940 waren er in Maassluis 5 brievenbussen t.w. op ’t Hoofd, het NS-Station,
Mackayplein, de Hoogstraat en het Damplein.
Er was echter maar één standaardbus en die stond tegen de zijgevel van het
oude stadhuis. Deze bus werd vervaardigd in 1874 door de reeds genoemde
ijzergieterij L.I. Enthoven hetgeen op de zijkant van de bus is ingegoten.
Het was een Standaardbrieven bus met twee inwerpgleuven en aan de voorzijde
met drie panelen, ‘spiegels’ geheten. De bovenste spiegel was voorzien van het
rijkswapen in reliëf. De twee andere spiegels waren voorzien van een rozet. Het
opschrift ‘DE LICHTING No .. IS GESCHIED’ was aangebracht tussen de bovenste spiegel en de middelste spiegel, hetgeen bepalend is voor de ouderdom van
dit type. Er heeft ook een zgn. ‘lichtingsbord’ boven gehangen. Dit alles is te zien
op een foto genomen in 1924.
De PTT heeft geen aantekening gehouden van het plaatsen en verwijderen van
de brievenbussen, maar omdat onze bus reeds in 1874 is vervaardigd zou men
mogen veronderstellen dat de bus toen ook in Maassluis is geplaatst. Uit de geschiedenis van de ‘Postkantoren van Maassluis’ zou kunnen worden opgemaakt
dat de standaardbrievenbus bij het oude stadhuis er vóór 1881 nog niet stond.
Toen het tweede postkantoor op de Markt in gebruik is genomen, in 1881, zou
men de bus geplaatst kunnen hebben. Echter uit een bericht in de Maassluise
Courant blijkt dat in 1907 ook een bus tegen de zijgevel van het oude stadhuis
is geplaatst.
Op de andere reeds genoemde plaatsen hebben verschillende ‘hangbrievenbussen’ gehangen van verschillende ontwerpers. De zgn. Hollandbussen en Verblifabussen ontworpen door de kunstenaar A. Kurvers.
In 1954 kreeg de binnenhuisarchitect N.P. de Koo opdracht om een nieuw type
brievenbus te ontwerpen. Korte tijd later werden de grote en de kleine DEKOObussen in gebruik genomen. In het begin van de jaren 60 constateerde de PTT
dat 40% van de post uit ‘streekpost’ bestond en kwam men op de gedachte om
‘tweelingbussen’ te ontwerpen. De eerste tweelingbus werd ontworpen door de
adviseurs voor industriële vormgeving Parry en Truyen en in 1962 in gebruik
genomen. De eerste jaren waren deze bussen grijs geschilderd met rode biezen.
Thans zijn ze rood geschilderd en nog steeds in gebruik. Een noviteit was dat
de ene helft van de bus is voorzien van een reliëf van ronde putjes, zodat op de
tast de inwerpgleuven kunnen worden onderscheiden. Hiervan staan er thans
tientallen in Maassluis.
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De geschiedenis van de ‘brievenbus’ kent vele ontwerpen die niet zijn uitgevoerd
want een nieuw ontwerp werd niet zomaar geaccepteerd. Ellenlange verhandelingen zijn er te vinden of de brieven aan de zijkant dan wel aan de voorkant
moeten worden ingeworpen. Hoe belanden langwerpige enveloppen en hoe belanden vierkante enveloppen in de bus. Hoe lang moet de klep zijn om de regen
te weren. Het ontwerp van die klep moet artistiek verantwoord zijn. Waar komt
het glaasje voor het cijfer van de lichting. Wat is vandaalveilig? Van de laatste tijd
is de eis dat de onderste brieven niet te veel gewicht op zich mogen krijgen om te
voorkomen dat ze kreuken zodat ze niet meer door de sorteermachine kunnen.
Terug naar onze standaardbus bij het oude stadhuis. In 1966 werd de standaardbus verwijderd om plaats te maken voor een tweelingbus. Er werd echter geen
‘tweelingbus’ geplaatst maar er kwam een Grote DEKOO, een enkelvoudige bus
dus, die er tot 1969 heeft gehangen.
Een actie van de PTT en wellicht anderen heeft erin 1969 voor gezorgd dat de
standaardbus terugkwam. Echter de bus die werd geplaatst was niet onze eigen
bus maar één van jongere datum. De bus die er vanaf 1969 stond was wel een
standaardbus met drie spiegels maar zonder het reliëf van het rijkswapen. Op
die plaats was een vitrine met de lichtingstijden. Bovendien was het opschrift ‘DE
LICHTING NO .. IS GESCHIED’ een spiegel lager aangebracht, nl. tussen de
middelste en de onderste spiegel. Deze bus zal tot één van de laatste in 1930
vervaardigde standaardbussen behoren.
Het goede nieuws is nu dat onze standaardbus uit 1874, in de oorspronkelijke
staat teruggebracht, terug is.
In een volgende aflevering meer over brievenbussen, posthuizen en postkantoren van Maassluis.
Rinus van de Ree
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DE MAASSLUISE OORLOG 1775-1776
KORT OF LANG?
Dit artikel is niet zo’n vrolijk verhaal maar het is echt gebeurd. Het gaat namelijk
over de ‘oorlog’ tussen de Maassluise korte en lange psalmzangers in de jaren
1775 en 1776. Er ligt een lange weg van enige eeuwen tussen zondag 8 november 1598, toen de eerste dienst gehouden werd in de nieuw gebouwde Kleine
Kerk op de Hoogstraat door dominee Cornelis Adriaansz, en de gemeente de
psalmen zong in de berijming van Datheen, en het jaar 1773, toen er een nieuwe
psalmberijming kwam. Hebt u ze wel eens gelezen, die Datheense psalmen?
Moest u toch eens doen. Er zijn nog gemeenten van een bepaalde signatuur,
waar ze gezongen worden. U kunt ze nog altijd kopen. In 1977, dus nog niet zo
erg lang geleden, verscheen er nog een nieuwe druk bij drukkerij van der Peyl in
Kruiningen. Op taal en stijl was wel wat aan te merken. Zo dacht Prins Willem V
er ook over toen hij omstreeks 1770 eens kerkte in de Kloosterkerk in Den Haag
en de predikant liet zingen: Psalm 78 vers 33.
In de berijming van Datheen luidt dat vers aldus:
Maer gelijck een dronkigh mensch hem opmaket
Als de wijn wel verteert is en ontwaket
Die seer luyd’tiert, en maekt een seltsaem wesen:
Also is oock onse Godt opgeresen
En sloegh ’t achterdeel der vyanden quat
’t Welk hen een eeuwige schand’ is en smaet.
Wel er kon wat taal en zo betreft, heel wat mee door in die tijd, maar dit vond de
prins toch te bar. God te vergelijken met een ‘dronkigh mensch’ ging te ver. Hij
sloeg met een flinke klap zijn kerkboek dicht en deed er verder demonstratief het
zwijgen aan toe.
Die berijming van Datheen had trouwens al langer de aandacht van kerk en staat
gehad en er was een nieuwe berijming in de maak. Kerk en staat? Ja, inderdaad.
Als u nog een psalmboek van vóór 1938 bij de hand hebt kunt u het lezen:
‘Het boek der Psalmen bij de Hervormde Kerk van Nederland in
gebruik door last van de hoogmogende heeren Staten Generaal uit
drie berijmingen in het jaar 1773 gekozen’.
Het oordeel van deze heren over Datheen was niet mis.
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In hun proclamatie van 1 oktober 1773 spraken ze over ‘de alleszins gebrekkige
en verouderde rijmpsalmen’, en ordonneerden dat de gekozen nieuwe berijming
zo spoedig mogelijk moest worden ingevoerd. De hoge kerkelijke autoriteiten waren van dezelfde mening en ook in Maassluis kwamen de besprekingen over de
invoering op gang. Schout, Burgemeesters en Schepenen deden het hunne om
aan het voorschrift van de Staten van Holland gevolg te geven en na overleg met
kerkenraad en kerkmeesters werd er bepaald dat hier in Maassluis de nieuwe
psalmberijming op zondag 4 september 1774 in gebruik zou worden genomen.
Dat gebeurt dan ook. Het zal een heel ding geweest zijn voor de Maassluizers uit
die tijd. Als het over nieuwe dingen ging, een beetje behoudend. Men zong dus,
in het begin misschien niet zo van harte, de nieuwe berijming, maar men bleef
het doen op de oude wijs, dat wil zeggen: geweldig langzaam, met veel uithalen
en alle regels liet men in elkander vloeien.
Maassluis en Vlaardingen met hun vissersbevolking moeten in dat uithalen erg
sterk geweest zijn. Maar uitersten heb je altijd en er waren mensen voor wie het
eigenlijk nog te vlug ging, die deden het dan nog wat langzamer, zodat ze regelmatig achterliepen. U kunt zich nu misschien een beetje voorstellen hoe het in
die tijd met het kerkgezang gesteld was.
Als het nu maar bij de invoering van de nieuwe berijming gebleven was, dan
was het misschien wel losgelopen. Maar daar hoorde men in mei 1775 op een
goede – of kwade – dag, dat er in Rotterdam, behalve een nieuwe berijming, ook
een nieuwe wijze van zingen was ingevoerd, die als ‘byzonder fraay en stigtelijk’
werd betiteld, en daar wou men ook in Maassluis wel wat meer van weten. En
dat was het begin van alle ellende, en het voorspel van de ‘oorlog’ waar ik in het
begin over sprak.
Ja, was het nu maar bij die nieuwe berijming gebleven, dan was het misschien
nog wel gegaan. Hoewel je daar nooit zeker van kunt zijn. Van Datheen naar
1773 was een hele stap, net zoals het een hele stap was van de bundel van 1938
naar het Liedboek der Kerken. En bij de laatste stap vragen velen zich nog altijd
af of al die veranderingen nu zo helemaal nodig waren. Best te begrijpen; elke
verandering in de berijming raakt nu eenmaal verschillende generaties en opvattingen veranderen gestadig. Oudere mensen begrijpen maar moeilijk waarom er
nu bijvoorbeeld in een hele melodie één of twee noten persé veranderd moesten
worden. Op de duur went het wel en dat zal ook de Maassluise kerkenraad in
1775 gedacht hebben toen ze vernamen dat er in Rotterdam, behalve een nieuwe berijming ook een nieuwe manier van zingen in gebruik was gekomen. En
omdat er op het zingen van het Maassluise kerkpubliek wel wat aan te merken
was wilde men daar, om in de visserstaal te blijven, haring of kuit van hebben.
Aan de fraaiheid en stichtelijkheid van het kerkgezang was, zo vonden ze, toch
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wel wat te verbeteren. Zo begaf zich op zondagmorgen 14 mei 1775 een heel
gezelschap Maassluizers naar de kerk in Rotterdam om zich daar op de hoogte
te stellen van de ‘nieuwe zangtrant’. Het waren dominee Van Sprang, de ouderling De Hoest van Holy, de diaken Zonneveld, de kerkmeesters van Dorp, Schim
en Kooy, de organist Bruininkhuysen en de voorzanger Ouboter. Op één van de
volgende dagen doen de heren in een gecombineerde vergadering van kerkenraad en kerkmeesters verslag van hun bevindingen. Eén en al lof; ze zeggen
met veel genoegen de nieuwe zangwijze gehoord te hebben en de woorden
waarmee ze het verschil tussen de oude en de nieuwe zangwijze duidelijk maken zijn interessant genoeg. Ze zeggen dan dat de nieuwe zangwijze ‘op deze
manier is ingevoerd, dat de woorden niet meer sleepende en draaijende, maar
ras afgebroken worden gezongen; dat voordat het gezang begint het orgel eerst
een korte praeludium of aanslag maakt en bij het eindigen van iedere regel een
kleine rusting plaats heeft gedurende welke rusting het orgel weder door een
zacht movement, of tussenspel de gemeente tot de volgende regel overbrengt’.
Het was de commissie dus best bevallen in Rotterdam en de vergadering was
eenparig van oordeel dat voor Maassluis de nieuwe zangtrant een grote verbetering zou zijn. Het besluit wordt dan ook genomen om in Maassluis op de
nieuwe wijs te gaan zingen. Maar het was of men aanvoelde dat hier of daar wel
een angeltje zou kunnen zitten en ergens was men bang, dat de Maassluise visserlui zich toch niet zo gemakkelijk zouden laten overhalen de oude zangtrant
over boord te zetten en de nieuwe te aanvaarden. Die visserlui van Maassluis
waren nou niet zulke erg volgzame mannetjes, dat had de geschiedenis al meer
bewezen. Voorzichtigheid was daarom wel geboden en men dacht daarom dat
het het beste zou zijn met de invoering te beginnen ‘als de meeste zeelieden op
zee, en de kerken dus het ledigst zijn’. Handige lui wel, die kerkeraadsleden en
kerkmeesters van 1775. En om helemaal geen risico te nemen wordt ook besloten van te voren een ‘gezelschap van liefhebbers van de zangkunst’ bijeen te
brengen, die, voordat tot officiële invoering in de godsdienstoefeningen zou worden overgegaan, zich enige tijd in de nieuwe manier van zingen zouden oefenen
onder leiding van de voorzanger Ouboter en de schoolmeesters.
Als dat gezelschap dan voldoende maatvast zou zijn, zodat men niet bang behoefde te zijn door eventuele tegenstrevers uit de maat gezongen te worden, zou
men ook de gemeente op de nieuwe manier laten zingen.
Als de inmiddels thuisgevaren visserlui bemerkten, dat de gemeente er al zo’n
beetje aan gewend was zouden die zich ook wel niet meer verzetten. Wat men
graag wil gelooft men nu eenmaal gauw maar helaas zouden de schone berekeningen blijken te falen, omdat men buiten de waard, in dit geval de kelen van de
Maassluise vissers had gerekend. Die zouden dan zo krachtig blijken te zijn dat
zelfs het orgel het er tegen moest afleggen.
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Het gezelschap liefhebbers van de zangkunst, waarover ik vertelde, had blijkbaar
veel tijd. Vier dagen in de week oefende men van zeven tot acht uur ’s avonds,
zes weken lang, en de mensen, die zo de Grote Kerk kwamen binnenlopen om te
luisteren, begonnen al gauw mee te zingen. Het leek dus allemaal nogal in pais
en vree te verlopen; het leek de kerkenraad toe, dat ze nu de stap wel konden
wagen en zondag 25 juni 1775 moest het dan maar gebeuren. Dominee Van
Sprang preekt die zondag; de tekst was aangepast: Colossenzen 3:16.
‘Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen,
zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart’.

Interieur Kleine Kerk anno 1935.
De nazang in deze dienst zou voor het eerst gezongen worden ‘niet sleepende
en draayende’, maar ‘ras afgebroken’. Het was een pak van het hart dat alles
zonder stoornis verliep, en men dacht niet anders of de zaak was gezond.
Maar zo was het toch niet. Hier en daar begon een ontevredene de kop op te
steken en er kwamen hoe langer hoe meer bezwaarden, die maar niet aan het
nieuwe gedoe konden – of wilden – wennen. In het laatst van augustus 1775,
dus maar een paar maanden na de invoering, barste de bom en komt het verzet
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tegen de nieuwe zangwijze voor het eerst openlijk tot uiting. Het begon er mee
dat in de Kleine Kerk (daar werd toen ’s zondags ook nog geregeld dienst gehouden) sommigen probeerden de orde te verstoren door op eigen houtje weer
de oude wijs te zingen.
In de dienst op 30 augustus was het meer dan bar, een vijftal vissers met wat
sympathisanten hadden blijkens berichten uit die tijd eerst ‘al bulkende en tierende’ geprobeerd de voorzanger van de wijs te brengen en toen het vers uit was,
bleven ze nog maar wat doorschreeuwen. De dominee Kornelis van Waenen
was door deze stoornis zo van zijn stuk geraakt, dat hij niet verder kon preken en
de gemeente naar huis stuurde. Als zoiets begint is het net een lawine: het ging
van kwaad tot erger.

Interieur van de Groote kerk, schilderij van Johannes Bosboom 1817-1891.
De voorstanders van de oude wijs stuurden herhaaldelijk de boel in de war, maar
de ‘korte-zangers’ lieten het er ook niet bij zitten en zo had nu eens de ene dan
weer de andere partij de overhand, al naar de ‘ligging’ van de kerkbezoekers. De
lange zangers kwamen meestal in de Kleine Kerk, daar dachten ze de anderen
het gemakkelijkste te overschreeuwen maar ook in de Grote Kerk lieten ze zich
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niet onbetuigd. In een dienst van dominee Van Sprang gebeurde het eens, dat
een oude visserman, op zijn gemak tegen het koorhek geleund, een paar psalmverzen van Datheen, en natuurlijk op de oude wijs, in zijn eentje stond te zingen.
Na de dienst was het dikwijls een heel spektakel en de goedbedoelde pogingen
van de organist Bruininkhuyzen om door ‘gebruik van de zwaarste orgeltonen’
het lawaai te overstemmen mislukten jammerlijk.
Na de dienst ging de herrie op straat door en de onenigheden en baldadigheden namen hand over hand toe. Soms moest de baljuw van Delft er aan te pas
komen om de orde te herstellen. De voorstanders van de oude wijs, de ‘lange
zang’, zetten er alles op om de nieuwlichterij weer weg te krijgen. In het Waaggebouw, dat vroeger in de Wagenstraat stond, lagen lijsten ter tekening om aan
de kerkenraad te vragen de ‘nieuwe zang’ weer af te schaffen en dergelijke verzoekschriften werden ook gericht aan de ambachtsvrouw van Maassluis Anna
Arnoldina van Boetzelaer en aan Schout en Schepenen van Maassluis.
Toch hielden de voorstanders van de ‘korte zang’ ook hun been stijf. Ze hadden in de Nieuwstraat een huis gehuurd waar ze geregeld samenkwamen om
onder leiding van de voorzanger Bartholomeus Ouboter verder te oefenen in de
‘nieuwe zangtrant’. Eens kwam er een troep jonge zeelui op af en ‘als het nu niet
uit was’, zouden ze Ouboter wel eens in het water smijten.
De stichtelijkheid, die de kerkenraad voor ogen had gestaan bij het invoeren van
de nieuwe zangwijs was ver te zoeken. De gemoederen raakten hoe langer hoe
meer verhit en de afmeting van het conflict werd hoe langer hoe dreigender.
De ‘lange zangers’ dreigden de pijpen uit het orgel te breken als de kerkenraad
niet op zijn besluit terugkwam. Ter wille van de lieve vrede besloot de kerkenraad
dat dan maar te doen. En zo gebeurde het dat men op 24 september 1775 opnieuw de ‘oude wijs’ ging zingen, even langdradig, langgerekt en ‘sleepende en
draayende’ als voorheen.
Men had gehoopt hiermede de rust te doen wederkeren, maar weer faalde de
berekening. De ‘lange zangers’ waren tevreden, maar het was zeer ten ongenoegen van de ‘korte zangers’. Nu kreeg men het weer met hen aan de stok.
Overwinning dus voor de ‘lange zangers’. De oude manier van zingen was in ere
hersteld. Het was wel niet zó gemakkelijk gegaan; zelfs de schout was er aan
te pas gekomen en er was heel wat gepraat aan voorafgegaan. Toen het dan
zo ver was werden de ergste opposanten tegen de korte zang door schout en
schepenen wel te verstaan gegeven dat ze nu ze dan hun zin hadden gekregen
er ook maar voor moesten zorgen, dat het uit was met de onrust in de gemeente.
Dat beloofden Robbert van Nijn en Leendert Verschoor, de ergste raddraaiers,
en nadat de organist en de voorzangers hun instructies hadden gekregen, zong
Maassluis weer ‘lang’.
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Toch wilde het nog niet boteren tussen de partijen. De stap terug. waarmee men
de vrede had trachten te herstellen leverde niet het gewenste resultaat. Een
deel van de gemeente had zich nu eenmaal gewend aan de korte zang en men
wilde of kon maar niet direct terugschakelen. Bruininkhuyzen, de organist, zag
maar moeilijk kans, de gemeente weer in het oude gareel terug te krijgen. Zelfs
de Ambachtsvrouw van Maassluis bemoeide zich er mee, en maakte aanmerkingen. Ze vond dat Bruininkhuyzen nog langzamer speelde dan voorheen. Hij
verontschuldigde zich door te zeggen dat hij dat wel moest doen omdat hij anders helemaal uit de maat raakte met het zingende kerkvolk. Niks mee te maken
vond de Schout Samuel Prijn, die namens de Ambachtsvrouw met de organist
ging praten. Men verlangde simpel weg van Bruininkhuyzen de verzekering dat
het niet meer zou gebeuren. Toen werd de organist weer kwaad en zei tegen de
Schout ‘dat hij als goed inwoonder van Maassluis veel veneratie (eerbied) voor
de Ambachtsvrouwe had, maar dat hij, wat zijn dienst aanging geen andere orders kon afwachten dan die welke hem gegeven werden door de kerkmeesters
die hem hadden aangesteld’.
Nou, daar kon de Schout het weer mee doen en de organist gaat voor alle zekerheid het verhaal maar vertellen aan zijn ‘aanstellers’, de kerkmeesters. Die
vonden op hun beurt weer dat de Schout niet naar de organist had moeten gaan,
maar bij hen had moeten komen. Toch besluiten ze er iets aan te doen en ze herhalen aan Bruininkhuyzen de opdracht om precies in het zelfde tempo te spelen
als voor de invoering van de nieuwe zangtrant.
De organist kon weinig anders doen dan aan zijn superieuren beterschap beloven en nu er dan een aantal grieven waren weggenomen hoopte men maar
dat het wat rustig zou blijven. Helaas, niets er van. Een paar maanden gaat het
behoorlijk maar dan begint het lieve leventje opnieuw. Er broeide wat bij de ‘korte
zangers’, die zich door de terugkeer tot de oude zang wel wat genomen voelden.
Het aantal ‘korten’ bleek toch niet onaanzienlijk te zijn en ze bleven van mening
dat de ‘korte zang’ toch wel degelijk een verbetering was. En nu gingen zij in de
oppositie want ze waren toch niet van plan zich zo maar bij de terugkeer naar de
‘lange zang’ neer te leggen.
Dat willen ze de kerkenraad wel laten weten en ze vaardigen Ary Luyendijk, metselaar, Pieter van der Stolk, horlogemaker en Maarten van Bommel, koper- en
blikslager af naar een kerkenraadsvergadering. De heren namen geen blad voor
de mond. Het was geen manier van doen zeiden ze om uit vrees voor de lange
zangers de korte zang, die in Maassluis toch ook heel wat aanhangers had weer
af te schaffen.
Een dreigement erbij: als de lange zang bleef dan zouden de ‘korte zangers’
onmogelijk langer in bedwang gehouden kunnen worden en dan moest de kerkenraad maar ondervinden wat er zou gebeuren.
De kerkenraad beraadslaagt en komt tot de conclusie dat er gestreefd moet
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worden naar een oplossing die beide partijen bevredigt. Maar dan moeten alle
partijen om de tafel gaan zitten en zo begint opnieuw het geconfereer en geredeneer met Robbert van Nijn en Leendert Verschoor, als voormannen van de
‘lange zang’, en Ary Luyendijk en Pieter van der Stolk, die namens de ‘korte
zangers’ hun mening ten beste gaven.
Veel gepraat door kerkenraad en kerkmeesters met de ‘korten’ en de ‘langen’ en
het hielp allemaal niets. De partijen staan zo onverzoenlijk tegenover elkaar dat
alle vriendelijke verzoeken van de kerkenraad om toch de vrede te bewaren en
met elkaar tot een oplossing te komen, niets uithaalden.
De kerkenraad zocht naar een compromis, maar besloot eindelijk tot een noodsprong: Een beroep op beide partijen, om wat toe te geven, en in te stemmen
met een tussenoplossing. Vanaf 11 februari 1776 zal dan gezongen worden ‘op
een zangmaet, die wegens langwijligheid aan de ene kant, en rasheid aan de
andere kant, niet aanstotelijk is’. Je zou kunnen zeggen half lang, half kort. Met
deze ongetwijfeld goedbedoelde maatregel tracht men de kool en de geit te sparen, maar het werd een jammerlijke mislukking. De uitwerking was averechts,
want nu geen van de partijen haar zin had gekregen, kwamen zowel de ‘korten’
als de ‘langen’ in het geweer tegen de kerkenraad.
Op zaterdag 30 maart raakt de bal weer aan het rollen. Tegen de avond gaat
een troep ‘lange zangers’ langs de huizen van de dominees, de schout (Samuel
Prijn was intussen opgevolgd door Pieter Schim) en de president-kerkmeester
en verlangen met veel dreigementen, dat ‘s zondags daarop de oude zangtrant
weer zal worden gebezigd.
Uit vrees voor te wachten baldadigheden geeft men in vredesnaam maar toe,
maar zelfs deze tegemoetkoming aan de ‘langen’ en ten ongenoegen van de
‘korten’ is niet meer in staat de gemoederen te bedaren. De lange zangers slaan
het hardste toe en nu ze een succesje hebben behaald willen ze maar voor eens
en voor altijd aan dat ‘korte gedoe’ een eind maken. Ze zagen nu de kans met
hun ‘korte’ tegenstanders op een afdoende manier af te rekenen en het verhaal
van de gebeurtenissen in de eerstvolgende dagen na die dertigste maart is wel
in staat om iemand de schrik op het lijf te jagen.
Op maandag 1 april staat heel Maassluis op stelten. Een grote troep lange zangers trok langs de huizen van dominees, ouderlingen, diakenen en kerkmeesters
en dwongen deze met de nodige hardhandigheid te verklaren, dat ze voortaan
de ‘oude toon’ zouden laten zingen. De blinde organist Bruininkhuyzen (hij was,
van jongs af aan, aan beide ogen blind) kreeg op straat een pak slaag. Bij aanhangers van de ‘korte zang’ werden ruiten ingegooid, en wie niet wilde beloven,
voortaan ‘lang’ te zingen werd met moord- en doodslag bedreigd. Een bende
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van een paar honderd mannen en opgeschoten jongens onder aanvoering van
Jan van der Tuyn, Gideon van der Kraan, Ary Wouterse en een zekere juffrouw
Kaat Persoons haalden allerlei baldadigheid uit en bedreef die dag straatschenderij op grote schaal. Tot laat in de avond duurde het onverkwikkelijke toneel. De
korte zangers voelden zich hiertegen niet opgewassen en een aantal zocht zijn
heil in de vlucht. Bijzonder schandalig maakte de troep het bij de voorzanger
Bartholomeus Ouboter. Zoals ze daar huishielden was verschrikkelijk. Als de
man het niet zelf had verteld in een later tot de kerkmeesters gericht verzoek
om vergoeding voor de geleden schade zouden we het maar nauwelijks hebben
kunnen geloven.
Op de eerste april, zo licht hij zijn verzoek toe ‘verstoutten zich eenige lieden met
geweld in zijn huis binnen te dringen en aldaar genoegzaam alle zijne meubelen
en huissieraden in stukken te slaan, zijn zilverwerk en andere goederen te roven,
mitsgaders in zijn glazemakerswinkel (hij was van zijn beroep schilder en glazenmaker) een menigte glas te verbrijzelen, de verf en olie door de winkel te werpen
en aldaar de linnen en wollen kleederen van hemzelf en zijn vrouw en kinderen
in te wentelen en te bederven en hen allen in een zoodanigen toestand te brengen, dat het hem gedurende geruime tijd onmogelijk was, iets tot onderhoud van
zijn talrijk gezin te verdienen en zelfs daarenboven vele kosten heeft moeten
maken tot het bekomen van doktoren, chirurgijns en de nodige medicamenten’.
Nu kunt u zich een beetje voorstellen, hoe het er in de woning en de winkel
van Ouboter uitgezien zal hebben, maar er waren nog meer slachtoffers. Een
oud-ouderling, Jacob van der Gaag werd in zijn nachtgoed de straat opgejaagd,
de vrouw van de schoenmaker Pieter Fool werd bij de haren langs de straat
gesleurd, bij de metselaar Ary Luyendijk werd de deur opengerammeld, en toen
die open was werd een zware steen naar binnen gesmeten, waardoor een kind,
dat lag te slapen bijna werd geraakt. Luyendijk kon er slechts met veel moeite in
slagen zichzelf en de zijnen in veiligheid te brengen. Hij ging nog ‘s nachts op de
vlucht naar Delft om daar een veilige schuilplaats te zoeken. Dat kon natuurlijk
zo niet blijven en harde maatregelen bleven dan ook niet uit.
Nee, zo kon het inderdaad niet blijven. Straatschenderij, baldadigheid op grote
schaal, wraakacties tegen medeburgers, een compleet stadsoproer.
Dat kon de overheid niet over zijn kant laten gaan. ’s Nachts werd er niet ingegrepen uit vrees voor verdere escalatie zoals men dat tegenwoordig noemt.
Wat dat betreft is er in 200 jaar niet veel veranderd. Toch zat men niet stil. Dinsdagmorgen vroeg gingen Schout Pieter Schim, Burgemeester Zwanenburg en
Schepen Van der Lely naar Delft om te spreken met de Baljuw van Delfland. Tot
goed begrip: burgemeester toen was iets anders als burgemeester nu. Zoals nu
burgemeester, wethouders en raadsleden het stadsbestuur vormen, lag tot de
revolutie van 1795 de stadsregering in handen van schout, burgemeesters en
schepenen. Vroeg waren ze op stap gegaan want al voor het aanbreken van
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de dag waren ze in Delft en tijdens het wachten op de baljuw ontmoetten ze
een paar vluchtelingen uit Maassluis. Onder andere Luyendijk en de voorzanger
Ouboter. Het ging alles nogal gemakkelijk in die dagen. Luyendijk hoorde in de
loop van de morgen, dat de Prins van Oranje ook juist in Delft was. In alle haast
werd een smeekschrift opgesteld en Luyendijk slaagde er in tot Zijne Hoogheid
toegelaten te worden en hem het smeekschrift te overhandigen. Intussen had
de deputatie uit Maassluis een bespreking met de Baljuw van Delfland. Je zou
zijn functie enigszins kunnen vergelijken met die van Officier van Justitie en het
gesprek ging natuurlijk over de maatregelen, die genomen moesten worden om
rust en orde te herstellen. En die waren niet mis, zoals dadelijk zal blijken.
In Maassluis ging op die dinsdagmorgen al gauw het geruchtenspook de kop
opsteken. Natuurlijk was de reis van de Schout naar Delft uitgelekt, en men
voelde de strafmaatregelen al aankomen. Wilde geruchten deden de ronde, o.a.
dat er krijgsvolk naar Maassluis onderweg was om de schuldigen te straffen. De
belhamels, die gisteren nog de dolste dingen uithaalden kropen in hun schulp.
Het gerucht bleek spoedig vals, maar de vrees zat er danig in. De straf hing in
de lucht, voelde men, en zou zeker komen. De korte zangers kregen intussen
weer moed en verspreidden anonieme pamfletten en toen dat terwille van de
rust verboden werd, liepen de korte zangers weer te hoop. Daartegen kwamen
de lange zangers weer in het geweer en even leek het of de strijd weer zou ontbranden. Met een grote troep trokken ze naar het Raadhuis en zagen kans van
het stadsbestuur de belofte af te persen dat er voortaan alleen op de oude wijs
gezongen zou worden, ‘hetgeen ook geschiedde’, tekent het verslag hierbij aan.
Door geweld hadden de lange zangers dan hun zin gekregen, maar de straffen
voor de belhamels waren niet mis.
Kaat Persoons, die ik eerder noemde werd in Delft gevangen gezet en de gerechtsdienaars uit Delft waren bekende verschijningen in Maassluis in die dagen.
Regelmatig vonden er arrestaties plaats en de schrik kwam er zo in dat een
zeventig inwoners van Maassluis, die aan de rellen hadden meegedaan, op de
vlucht gingen.
Als dat zo doorgaat, dacht de Ambachtsvrouw van Maassluis, dan loopt het mis
en raakt heel Maassluis nog ontvolkt. Daarom diende ze bij de Heren Staten
van Holland en Westvriesland een verzoek in om amnestie ‘voor haar schuldige
burgers en ingezetenen, die zo menigvuldig in getal waren, dat als ze allen naar
recht vervolgd wierden, Maassluis van vele harer ingezetenen berooft zoude
worden en ten ondergaan’.
Sombere gedachten, en zo ver moest het dan ook maar niet komen, vonden de
Heren Staten na inwinnen van het ‘hoogwijs advies van Zijn Hoogheid den Heer
Prince van Oranje en Nassau’, en zo verleenden zij in hun Publicatie van 26 juli
1776 goedgunstig de gevraagde amnestie, behalve voor de ergste raddraaiers
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Kaat Persoons en Jan van der Thuyn, die voor twaalf jaar, en Gideon van der
Kraan en Ary Woutersz., die voor 6 jaar verbannen werden en met een ernstige
waarschuwing aan de anderen zich van verdere wandaden te onthouden, want
dan zouden ze ‘op het rigoureuste na exigentie van saaken worden gestraft’.
Na dit gerechtelijk ingrijpen bleef het een poos rustig maar het was wel een
bedriegelijke rust want begin 1778 laaide de strijd weer op. De Heren Baljuw
en Welgebooren mannen van den Hoge, Vierschaar, van Delfland vonden het
tenminste nodig op 14 mei 1778 een waarschuwing te doen uitgaan waarbij ‘elk
en een ieder, wie hij zou mogen zijn, gelast werd zich voortaan in de kerk onder
het Psalmgezang alzints betamelijk te gedragen, in het zingen het orgel en de
voorzangers na te volgen, en niet voort te gaan met hun gezang, nadat het orgel
en de voorzangers reeds hadden opgehouden’.
‘Voorts werd iedereen gelast zig te onthouden van alle samenrottingen en oproerige bewegingen zo in de kerk als daarbuiten’. Uit dit laatste kan men afleiden dat
de waarschuwing kennelijk gericht was tot de lange zangers en dat men dus toch
van lieverlede was overgegaan tot de ‘korte en ras afgebroken’ zang. En zo zal
het dan wel gebleven zijn, want de archieven zwijgen verder over de kwestie die
zoveel hoofden had verhit en zoveel harten koud gemaakt had. En dit is dan het
slot van het verhaal van de herrie in kerkelijk Maassluis in de jaren 1715 tot 1778.
T. Mastenbroek

Bronnen:
De kerkelijke archieven van Maassluis en het boekwerk ‘Kerkelijke Historie van het Psalmgezang der
Christenen’ door Josua van Iperen, uitgegeven te Amsterdam 1777/1778.

In H.S. nr.21blz. 22 schetste de heer L. Stigter Sr. heel in het kort deze psalmoproer. Van de heer C.
Loekemijer ontvingen wij knipsels van een aantal artikelen van de heer T. Mastenbroek die wij tot één
geheel hebben samengesmeed. In het boek ‘De Grote Kerk Maassluis ‘ van de heer T. Mastenbroek
en J.J. Bosman komt dit verhaal voor. Ook het boek van Meester S. Blom over de geschiedenis van
Maassluis besteedt veel aandacht aan deze gebeurtenissen.

KERKSTRAATBOMEN
Ik heb ze lief, die oude kerkstraatbomen,
dromend sinds jaar en dag van de Oude Kerk.
Ze zijn de tands des tijds glansrijk ontkomen
en voelen zich nog steeds door eendracht sterk.
Ik zie in zondagse kledij de mensen,
de Kerkstraat door om naar God’s Huis te gaan,
het kerkvolk met zijn vragen en zijn wensen
om ’t Bijbelwoord naar waarde te verstaan.
Anthonie Stolk
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LIED VAN MAASSLUIS
Als ik bij de pont op ’t Havenhoofd
de schepen langs zie gaan
en ’k draai me om en zie de oude toren voor me staan …
Met de zeewind in mijn haren
loop ik naar de Koe-paard-brug
over Schanseiland in het oude hart terug.
Maassluis mijn thuis aan de … Waterweg
Denk het … water weg en Maassluis is nergens
Maassluis mijn thuis aan de … Waterweg
Zonder … Waterweg geen Maassluis
De Furie en de Rigel
liggen aan de kaai gemeerd.
Daarna wordt het stadhuisje met een trotse blik geëerd.
De Wip, de Markt, de Goudsteen
zijn het hart van oud Maassluis
en met de vlietjes vormen zij ons aller thuis.
Maassluis mijn thuis aan de … Waterweg
Denk het … water weg en Maassluis is nergens
Maassluis mijn thuis aan de … Waterweg
Zonder … Waterweg geen Maassluis
Van Boonervliet tot Steenen Dijck,
wil ik zingen in dit lied
van flats en nieuwe wijken in een langgerekt gebied.
Maar altijd zal het water
en de toren van de stad
ons hart verwarmen want zij zijn de bakermat.
Maassluis mijn thuis aan de … Waterweg
Denk het … water weg en Maassluis is nergens
Maassluis mijn thuis aan de … Waterweg
Zonder … Waterweg geen Maassluis
A.G. van Es-Hamoen
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KADO NAAR HATVAN
De reisclub HCR (Historisch Culturele Reizen) Maassluis is een dochter, ontstaan uit de HVM (Historische Vereniging Maassluis). Na hun succesvolle reis
naar de Cotswolds in Engeland in 1994 vatten ze het plan op om in 1995 naar
Boedapest in Hongarije te gaan. Ze vonden dat een klein bezoek aan Hatvan,
onze partnerstad, daarbij niet mocht ontbreken en trokken daar een halve dag
voor uit in combinatie met Eger.
Op 17 maart 1995 vond er contact plaats met Hatvan’s beminnelijke Burgemeester András Szinyei en die verzekerde dat een halve dag veel en veel te kort was.
Het besluit viel: het werd een hele dag Hatvan en een hele dag Eger. Daar zouden we geen spijt van krijgen verzekerde mij de burgemeester. Nu, dat is ook wel
gebleken en wij zijn heel dankbaar voor zijn adviezen en uiteraard de uitnodiging
om met leden van de ‘Vrienden van het Hatvany Lajos Muzeum’, ‘De TKM-Club
van Landschappen, Tijdperken en Muzea’ en de ‘Vereniging van het Grassalkovich Kasteel’ kennis te maken en uiteraard ook met de geliefde stad Hatvan en
haar bezienswaardigheden.
Uiteraard moest er een presentje voor Hatvan worden meegenomen. Het zoeken naar zo iets verliep echter niet probleemloos. Wat moest dat worden? Er
werd uitgekeken naar een schilderstukje waarop iets van het oude Maassluis
stond afgebeeld en bij de speurtocht bij één van onze Maassluise kunstenaars,
werd zoiets gevonden. Een nogal groot schilderstuk, waarop was afgebeeld het
sfeervol nog hedendaags bestaand pand Dr. Kuyperkade nr. 25 (dat onder Monumentenzorg valt), vervaardigd door de 68-jarige Maassluise kunstenaar Jan
Ouwenbroek.
*

*

*

MONUMENTENPAND OP HET SCHILDERIJ
DR. KUYPERKADE 25 TE MAASSSLUIS
***************************
De geschiedenis van het pand op dit schilderij gaat vermoedelijk terug tot in de
17e eeuw. De juiste bouwdatum is niet bekend maar het zal waarschijnlijk tussen 1574 en 1628 zijn gebouwd. In 1573 werd heel Maassluis verwoest door de
Spanjaarden vóór hun terugtrekken uit de Schans die zij eerder veroverd hadden
op de Geuzen.
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Overhandiging van het schilderij mede namens de H.V.M. aan de Burgemeester van Hatvan, Andras Szinyei.
Naast de burgemeester HCR-voorzitter Rien Luijten, secretaris Rinus van de Ree en de heer K. van Noort.

De mooie oude gevel lijkt op de fraaie trapgevels die in Amsterdam onder invloed
van Hendrick de Keyser zijn ontstaan. De topgevel verschilt met de vroegere
trapgevels omdat de trappen hier minder in aantal zijn (slechts drie) en ze zijn
hoger dan de eerder gebouwde.
In de hoeken van de treden zijn zogenaamde ‘klauwstukken’ aangebracht die
bestaan uit een tegen de trapflank opgaande lijst die van onderen eindigt in een
krul of een ander ornament. Er is een goede raam indeling. Er zijn mooie strekken boven de bovenramen aangebracht en er zijn negen sierlijke muurankers.
Het ruime huis doet vermoeden dat de opdrachtgever voor de bouw een aanzienlijk man geweest moet zijn. Vele burgemeesters en wethouders hebben in de
loop der eeuwen in dit voorname pand gewoond.
Het archief vermeldt in 1628 als eigenaar, bewoner Jan Corn. ’t Fool aan de
toenmalige Wateringsche vliet. Later vonden naamswijzigingen plaats in resp.
Zuidvliet en Dr. Kuyperkade. Van’t Fool is verder niets bekend, behalve dat hij in
1653 overleed en het huis toen op de naam van de weduwe werd gesteld.
Vanaf 1659 was het pand in eigendom van Constantijn van der Wolf die er bleef
wonen tot in 1674.
Op 6 september 1674 werd het pand in de verpondingregisters ingeschreven
op naam van Jan van (der) Straeten. Er is slechts van hem bekend dat hij het
beroep van ‘backer’ uitoefende. Zijn zoon Gilles volgde hem op in 1695.
In 1689 kocht Jan Palesteyn de molen ‘De Hoop’ aan de Zuiddijk. Hij was ‘corenmolenaar’ van beroep en moet wel een vermogend man zijn geweest. Hij kocht in
1702 dit voorname pand. Ook was hij actief in het Stadsbestuur van Maassluis,
want in de jaren 1715-1717 en 1720-1722 was hij één van de Burgemeesteren
en in de jaren 1723-1725 en 1733-1734 één van de Schepenen.
Na zijn overlijden in 1742 ging de molen aan zijn zoon over en het huis werd
verkocht aan Huybregt Hoogwerff, ‘rentenier’, die er tot 1763 in woonde. Deze
had van 1750 tot 1752 zitting in de Schepenbank.
In 1764 wordt als eigenaar vermeld Ary van der Lely, reder, regerend-Burgemeester en oud-Schepen, die het had gekocht voor bewoning door zijn zoon
Jacob. Jacob van der Lely werd genoemd ‘Mr. Lojer’ en was eigenaar van een
leerlooierij aan de Zuidvliet. Ook hij had zitting in het Stadsbestuur en was Schepen van 1768 tot 1780 en in de jaren 1781-1783 en 1785-1787 Burgemeester.
Omdat hij patriottisch gezind was kwam hij daarna niet meer in aanmerking. Hij
vertrok in 1795 naar Maasland en deed de zaken over aan zijn zoon Cornelis.
22

Cornelis van der Lely eveneens leerlooier woonde hier 52 jaar. Ook hij scheen
aanvankelijk bestemd voor de plaatselijke politiek. Hij werd lid van de Vaderlandsche Sociëteit onder het motto ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. Dit
genootschap heeft bij de revolutie in 1795 een grote rol gespeeld in Maassluis. In
februari van dat jaar werd hij lid van het (voorlopige) gemeentebestuur, dat voor
de eerste keer door stemming werd aangewezen.
Bij de definitieve verkiezingen in april d.a.v. werd hij echter niet verkozen. Wel
werd hij bij een open gekomen vacature tot Schepen benoemd in mei van datzelfde jaar. De Schepenen hadden echter geen invloed meer op het bestuur
van de gemeente. Hij bleef Schepen tot december 1797 en bleef nog lange tijd
daarna zonder publieke functie. In 1824 werd hij lid van de gemeenteraad en dat
is hij tot aan zijn dood in 1847 gebleven.
De heer D. Groeneveld, schoolhoofd van de school onder toezicht van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, Afdeling Maassluis (later Gemeentelijke MULOschool) werd de nieuwe eigenaar van het pand en bewoonde slechts een deel
van het huis en verhuurde tot in 1857 de rest aan derden.
Dan volgt de periode dat het pand als school in gebruik kwam. Vermoedelijk na
een of ander voorval of onenigheid met het bestuur kreeg hij in 1857 zijn ontslag.
Nadat hij een ministeriële machtiging had aangevraagd en verkregen richtte hij
nu in zijn woning een particuliere school op. Tot grote bloei heeft dit nimmer
geleid want zijn school telde slechts 30 leerlingen. In december 1859 werd de
school op-geheven en hij verkocht zijn opstallen aan Dirk van Dalen.
‘Mesjeu’ van Dalen, onderwijzer aan de gemeentelijke Armen- en Tussenschool,
had er grote plannen mee. Na de afkondiging van de Onderwijswet van 1859, die
de vrijheid in het oprichten van bijzondere (niet-gemeentelijke) scholen bracht,
wilde hij voor eigen rekening een Christelijke school openen. Op zijn verzoek
kreeg hij m.i.v. 31 december 1859 eervol ontslag van de Armen- en Tussenschool en opende m.i.v. 2 januari 1860 de eerste Christelijke school in Maassluis
en startte er met 63 leerlingen. Ook hij woonde zelf in het pand. Later moest de
ruimte worden vergroot en er werden achter het huis schoollokalen bijgebouwd.
In 1892 werd de school overgenomen door de in 1879 opgerichte Vereniging
voor Christelijk onderwijs. Op de avond van 17 februari 1888 vond in de school
de oprichting plaats van de plaatselijke kiesvereniging op christelijk-historische
grondslag ‘de Anti-Revolutionaire Partij’. Tijdens de doleantie is de school ook
nog even als kerkruimte in gebruik geweest van maart tot mei 1888.
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Tot in 1906 bleef de school in gebruik met als schoolhoofden:
1860-1892 D. van Dalen
1892-1901 J. Teygeler
1901-1906 A. Kuyper Boone
Op 28 maart 1906 ging de school over naar de Lange Boonestraat als de bekende Dr. A. Kuyperschool. In de volksmond, naar het schoolhoofd, de Kuyper
Booneschool genoemd.
Vanaf 1906 werd het pand verhuurd en in Wereldoorlog I is het een tijdlang in
gebruik geweest om Belgische vluchtelingen te huisvesten. Intussen was het gebouw aan een uitgebreide onderhoudsbeurt toe en daarom besloot de eigenaar
in 1915 het metselwerk te laten herstellen.
De familie Van der Heuvel was vele jaren huurder van dit pand met Karel Poortman als eigenaar. Deze heeft het in die periode verkocht aan Touwfabriek Van
der Lely en later weer teruggekocht.
In 1935 huurde, de werkloze 46-jarige typograaf, Pieter de Groot het pand van
Karel Poortman zowel voor bewoning als voor het starten van een drukkerij. In
deze crisis-periode met veel werkeloosheid kwam de allereerste ‘Schakel’ uit en
wel op 21 september 1935 en verschijnt nog steeds.
12jaar later in 1947 overleed hij en werd opgevolgd door Arie de Groot, die met
z’n twee zoons Piet en Kees de drukkerij, uitgeverij voortzette en enorm uitbreidde. In 1981 kwam de restauratie van de panden gereed en vond tegelijkertijd
modernisatie van de drukkerij met grote uitbreidingen en een nieuwe rotatiepers,
‘achter de oude gevel’, plaats.
*

*

*

(Grotendeels overgenomen uit ‘De Schakel’ van 19 sept. 1985)
Bij de ontvangst in Hatvan op maandag 28 augustus 1995 werd dit mooie schilderij aan Hatvan’s burgemeester aangeboden. Het bevindt zich nu aan de wand
van de Raadszaal in het Gemeentehuis van Hatvan.
Het is niet alleen een cadeau van de reisgroep HCR, ook de Historische Vereniging Maassluis heeft hierin geparticipeerd. Het is een gebaar van vriendschap
en ook een blijk van dank voor de ontvangst in Hatvan. Mogelijk zullen in de
toekomst vele Maassluizers de weg naar Hatvan en/of Hongarije, ook voor hun
vakantie, vinden.
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Na de aanbieding werd door alle deelnemers dank betuigd met een driewerf:
Köszönöm szépen - Köszönöm szépen - Köszönöm szépen.
(Heel veel dank - Heel veel dank - Heel veel dank)
Aan burgemeester András Szinyei werden vervolgens nog persoonlijke attenties aangeboden in de vorm van een stropdas waarop kant in de tricolore van
Hongarije, rood wit en groen en bovendien een alcoholische versnapering in de
vorm van een kruikje ‘OUD-MAASSLUIS’. De overige medewerkende kregen
een kleine gedachtenis aan ons bezoek.
augustus 1995		

Rien Luijten

Autobiografie Maassluise kunstschilder Jan Ouwenbroek
Jan Ouwenbroek, geboren te Maassluis 7 juli 1927, nu 68 jaar en ook in Maassluis
woonachtig, is een figuratief en non-figuratief kunstschilder, bekend in Maassluis en
ook daarbuiten.
Reeds als 10-jarige leerde hij schilderen van juffrouw M. v.d. Doll die naast hem
woonde aan de Noordvliet, in ruil waarvoor hij vaak boodschapjes deed.
Later volgde hij de 5-jarige opleiding aan de Nijverheids Avond Tekenschool in Maassluis. Eén van de leraren was de bekende in Oostenrijk geboren Johann Oberreiter,
van wie hij verschillende teken- en schildertechnieken leerde.
Nu hij met pensioen is kan hij zich volledig uitleven in de schilderkunst. Geliefde onderwerpen zijn oude gevels, muren, deuren of details daarvan. Hij schildert ook graag
in de vrije natuur. Hij gebruikt verschillende technieken en werkt met uiteenlopende
materialen.
Tijdens zijn vakanties in Frankrijk en Italië ontstaan prachtige landschappen en
dorpsgezichten. Ook heeft hij aandacht voor details daarvan.
Hij schildert omdat hij het niet kan laten en heeft nog nooit tweemaal eenzelfde onderwerp geschilderd. Het moet iedere keer weer een uitdaging voor hem zijn.
Jan Ouwenbroek heeft meerdere malen geëxposeerd zowel in als buiten Maassluis.
Ook in de zustergemeente van Maassluis, Hatvan in Hongarije, is nu een schilderij
van zijn hand aanwezig.
Bij de Kunstuitleen in Maassluis zijn diverse werken van hem in bruikleen te bekomen, die eventueel kunnen worden aangekocht.
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ZIJ DEDEN HET NIET!!
Oppervlakkig gezien veranderde er in het Maassluise verenigingsleven weinig
tijdens de oorlogsjaren. Toch zijn er gebeurtenissen die, in het beeld van die tijd,
getuigen van moed. Het nu volgende verhaal gaat over zo’n kleine gebeurtenis.
Een protest van eenvoudige mensen tegen hun bezetter.
De N.V. Vereenigde Touwfabrieken in Maassluis (VT) was een bedrijf dat het
Maassluise verenigingsleven stimuleerde. De muziek vereniging van deze fabriek had dezelfde naam als het bedrijf. Muziekvereniging N.V. Verenigde Touwfabrieken. Later is die naam veranderd in Kunst Na Arbeid (KNA). In het voorjaar
van 1942 werd het bestuur van deze muziekvereniging ontboden in de directiekamer van de VT.
Verschillende directieleden zaten aan een groot bureau. Naast dat bureau stonden vertegenwoordigers van het Nederlands Arbeiders Front (NAF) in de in die
tijd bekende, en gehate, zwarte uniformen.
Zonder veel omhaal van woorden werd aan de bestuursleden van de muziekvereniging duidelijk gemaakt dat Kunst Na Arbeid medewerking moest geven
aan het komende 1 Mei feest dat plaats zou vinden in het Feijenoord Stadion
in Rotterdam. Consternatie was het gevolg maar niet van invloed op de standvastigheid van het verenigingsbestuur. Ter plaatse deelden zij aan de vertegenwoordigers van het NAF mede dat Kunst Na Arbeid als bedrijfsvereniging nog
nooit aan politieke manifestaties had meegewerkt en dat bezwaren daartegen
ook voor dit verzoek van kracht waren. De weigering werd niet geaccepteerd.
Het bestuur kreeg als antwoord dat verwacht werd dat zij zouden handelen in de
geest van de nieuwe tijd. Tegelijkertijd liet men doorschemeren dat weigering wel
eens nare consequenties zou kunnen hebben. Veertien dagen bedenktijd was
het resultaat. Koortsachtig overleg volgde. Zowel in bestuursvergaderingen als in
de speciaal voor dit onderwerp belegde ledenvergadering. Niemand voelde voor
medewerking aan een nazi-manifestatie. Daarbij was iedereen zich goed bewust
van en bang voor mogelijke Duitse represailles. Onderzoek maakte al snel duidelijk dat meedogenloos zou worden gereageerd bij tegenwerking. Het verzoek
drukte zwaar op de schou-ders van het verenigingsbestuur. Zeker nadat steeds
nadrukkelijker werd gesproken over mogelijke gevolgen.
In het begin van de bezetting leek de Duitse druk op burgers mee te vallen.
Ogenschijnlijk werd het alledaagse, gewone leven al snel weer opgepakt.
Alles leek zo z’n gangetje te gaan tot al snel het ware gezicht van de bezetter
naar voren kwam. Vooral duidelijk werd dit bij het afdwingen van leiding door
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nationaal-socialistische figuren over bestaande organisaties. Het argument dat
dit in het belang was van de zogenaamde gelijkschakeling, op z’n Duits ‘Gleichschaltung’, werd al snel doorzien. Dat was eerder merkbaar geweest bij door de
Duitsers uitgevoerde ‘aanpassingen’ van de vakbonden in november 1940. Eerst
werd daarin de leiding vervangen en later werden veranderingen ingevoerd die
waren geschoeid op Duitse leest. Het linksgerichte NVV kwam als eerste in aanmerking voor deze vorm van aanpassing. Het bestuur van die vereniging werd
weggestuurd en vertegenwoordigers van het Nederlands Arbeids Front namen
hun plaats in. Daarna kwamen al snel de protestantse CNV en rooms-katholieke
RKWV aan de beurt. Naar Duits voorbeeld werden die bonden in 1941 samengebracht tot het Nederlands Arbeiders Front de NAF.
Nu was het in die tijd niet zo, dat iedereen alles wat gezegd en verteld werd
maar voor zoete koek slikte, integendeel. Op grond van de daarvoor uitgegeven
parolen bedankten verreweg de meeste leden voor hun bondslidmaatschap na
dergelijke ingrepen. Van de 650.000 waren er na enkele weken nog 125.000
over. Het NAF had weliswaar gebrek aan leden maar niet aan geld. Met flinke
subsidies van de Duitsers kon het NAF al snel pronken met door de bezetters
ingevoerde sociale zekerheden. Deze waren voor de werknemers, of arbeiders,
belangrijk omdat al van ver voor de oorlog strijd was geleverd om die voorzieningen in Nederland te verkrijgen. Overigens zonder succes.
Zo kwam er een voor velen toen nog onbekende wettelijk voorgeschreven vakantie van een week, in 1941 kwam er een ziekenfondsen besluit en de uitkering
bij ziekte werd wettelijk geregeld. Daarnaast was er de organisatie Vreugde en
Arbeid, die vakanties en uitstapjes organiseerde voor (grote) groepen Nederlanders die in de voorafgaande crisisjaren door armoedige omstandigheden daaraan nooit waren toegekomen. De meerderheid van die werknemers liet zich niet
om de tuin leiden door deze sociale verworvenheden en zegde niettemin, zoals
reeds gezegd, massaal het lidmaatschap van vakbonden op. Ook in het Maassluise bedrijf van de Vereenigde Touwfabrieken speelden deze zaken en waren
werknemers, als gevolg van bondsactiviteiten, goed geïnformeerd. Het innemen
van principiële
standpunten, zoals de weigering om muziek te spelen voor de nazi’s, getuigde
van een afwijzende houding tegenover de bezetter.
Het bestuur van Kunst Na Arbeid werd door de directie van N.V. Vereenigde
Touwfabrieken onder grote druk gezet om niet halsstarrig te weigeren. ‘Denk
om het bedrijf’ en ook ‘breng jullie collega’s niet onnodig in gevaar’ waren de
argumenten, die telkens met nadruk onder de aandacht van het bestuur werden
gebracht. Kunst Na Arbeid bleef echter bij haar eerder ingenomen standpunt
en weigerde. Zij handhaafde het argument dat een bedrijfsvereniging leden van
diverse geestelijke stromingen kent en daarom nooit op zondag speelde. (1 mei
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viel in 1942 op een zondag). Dit argument zou niet voldoende zijn geweest als
onverhoopt medewerking zou worden gevraagd voor een dergelijke aktiviteit in
1943. Om die reden besloten de leden van Kunst Na Arbeid klare wijn te schenken en maar gelijk te zeggen dat zij niets voelde voor de NSB en verwante organisaties. Na 14 dagen ging het dagelijks bestuur met knikkende knieën naar
de directiekamer, waar tot hun schrik, de NAF vertegenwoordigers vergezeld
werden door een geüniformeerde functionaris van het Duitse Arbeidsfront. Zij
maakten hun beslissing bekend, waarop een stilte viel. Na enige tijd werd hun
medegedeeld dat zij de consequenties van hun houding zelf maar moesten dragen. Daarop volgden enkele weken van grote spanning en angst. Want, wat zou
er gebeuren? Gevangenis, concentratiekamp of erger!
Achteraf viel het gelukkig mee, omdat de represaille zich beperkte tot inbeslagname van enkele muziekinstrumenten, die in de Koepel (het repetitielokaal van
de vereniging in de Lange Boonestraat) waren opgeslagen. Onder de instrumenten die werden gevorderd was een prachtige contrabas met een waarde van 800
vooroorlogse guldens. Dit instrument had voor de vereniging extra waarde omdat
het was aangekocht van geld van een bazar tijdens het twintigjarig bestaan van
de vereniging in 1938. De weggehaalde instrumenten zijn bespeeld door leden
van een Duits militair orkest dat o.a. enkele z.g. Platzkonzerte gaf voor de in de
Maassluise haven gelegerde Duitse Marine. Na de oorlog zijn deze instrumenten
in zwaar verwaarloosde toestand teruggevonden in de school achter de RoomsKatholieke kerk aan de Zuidvliet, (Schuurkerk) waar de Duitse soldaten waren
gelegerd.
De standvastige en ferme houding maakte van de bestuursleden van Kunst Na
Arbeid geen helden. Maar wel getuigde het van moed waaruit anderen kracht
vonden weerstand te bieden aan de bezetter. Het is een voorval dat in de Maassluise geschiedschrijving niet voorkomt. Toch is het van belang omdat het een
weergave is van een houding die model staat voor minder spectaculaire maar
daarom niet minder moedig gedrag van gewone mensen in oorlogstijd.
De vereniging van een Rotterdams bedrijf die in plaats van Kunst Na Arbeid
aan de betreffende nazi-manifestatie heeft meegewerkt kreeg na de oorlog een
speelverbod opgelegd van 5 jaar.
Dit verhaal is aan mij bekend gemaakt in januari 1995. Het is opgeschreven om
niet te worden vergeten. Niet omdat het beeldvormend is voor een manier van
denken in de oorlogsjaren. En niet om eenvoudige zaken tot heidendom te verheffen, dat zeker niet. De belangrijkste waarde ontleende het aan eenvoud en
protest van gewone mensen tegen haar bezetters.
Henk van de Meeberg
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t HOOFD & GEUREN
LUCHTJES EN GEURTJES
Tijdens de bijzonder gezellige- en prima verzorgde- meeting ter gelegenheid van
het 12½-jarig bestaan van de H.V.M. kwam ook de waardering voor de Historische Schetsen verschillende keren ter sprake. Dit geeft mij aanleiding om mij
ook nog eens op het terrein van de publiciteit te begeven. Ik heb gemeend veel
oude zaken nog eens boven water te halen en daarbij gebruik te maken van mijn
herinnering aan de vele ‘luchtjes en geurtjes’ uit mijn leefwereld van 60-65 jaar
geleden.
Dat ik via mijn neus herinneringen kan oproepen, kan ik waarschijnlijk als volgt
verklaren: de heer L. Stigter Sr. vermeldt op blz. 45 van Historische Schetsen
no. 25 dat meester Bunschoten van de Kon. Wilhelminaschool voor hem geen
onbekende is geweest. Deze onderwijzer heeft ongeveer 65 jaar geleden mijn
moeder-zaliger tot in haar hart getroffen toen hij haar tijdens zijn bezoek aan
onze groentewinkel zei:
‘Dat haar oudste zoon best een aardig kereltje was, maar dat zijn lichaamsverhoudingen niet juist waren. Zijn hoofd was te groot en in het bijzonder zijn neus.’
Ik herinner me mijn moeder’s boosheid nog als de dag van gisteren.
Gebruikmakend van mijn bovenvermeld reukorgaan blijf ik dicht bij mijn ouderlijke woning en maak alleen maar ‘een blokje om’ zoals wij dat vroeger noemden.
Dat wil zeggen: mij beperken tot onze ouderlijke woning, onze groentewinkel,
een heel klein stukje van de Generaal de Wetstraat, de Cronjéstraat, een kort
stukje van de President Steynstraat, waarin ook de K.W. school was en nog een
klein stukje van de Adriaan van Heelstraat. In totaal een oppervlakte van zo’n
100 x 100 meter. Een leefwereldje waarin wij het grootste deel van onze prille
jeugd doorbrachten. De luchtjes en geurtjes uit die tijd en in die kleine leefwereld
hebben blijkbaar zo’n grote indruk achtergelaten dat zij nog kersvers een groot
aantal historische feiten kunnen oproepen.
Wij woonden in het pand Generaal de Wetstraat no.1. Het was eerst een z.g.
postkantoor dat door mijn ouders betrokken kon worden en gedeeltelijk kon dienen als woning en gedeeltelijk als groentewinkel. Ik ben er geboren en heb er
mijn jeugd doorgebracht. Het pand is nu niet meer terug te vinden want het is afgebroken en op die plaats bevindt zich nu de Deltadijk in aansluiting op de keersluis in de haven. Dat is duidelijk geen overbodige luxe want bij ons was ‘hoog
water’ geen vreemd verschijnsel en deed op 1 februari 1953 ‘de maat overlopen’.
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Vanuit de Adriaan van Heelstraat een kijkje in de Pres. Steijnstraat. Links op de
hoek de reeds ontruimde winkel van bakker Jol. De Koningin Wilhelminaschool
staat er nog in volle glorie en rechts op de hoek de sigarenwinkel van Speijer.
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Bij ons thuis kon je altijd ruiken welke dag van de week het was, We hadden wel
een scheurkalender (Honingdroppels), maar die diende alleen voor de verhaaltjes en de datum, De dag wisten we zo wel.
’s Maandags was het altijd ‘wasdag’, Dan ging de hele inventaris uit het kleine
keukentje en moest plaats maken voor een grote waskuip, een wastobbe, een
grote zinken teil en de zaken, die we nu wellicht de ‘software’ zouden noemen,
zoals het wasbord, de borstels en in het bijzonder de grote houten stamper. Vervolgens de groene zeep, de soda en het z.g. zakje Reckitts blauw.
Mijn vader haalde ’s morgens vroeg bij Jan de Vries een paar vaatjes warm water
en maakte de zaak bedrijfsklaar. Eerst werd het wasgoed in de grote waskuip
gedaan, daarna werden het warme water en de zeep er ook bij gedaan en mijn
vader gaf de voorzet door zelf eerst ‘honderd stampies’ te doen. Dan werd de
waskuip met een laken afgedekt om de was te laten uittrekken, M’n moeder kon
daarna de hele verdere dag de rest van het wassen doen. Waterdamp, zeep- en
sodaluchtjes en later op de dag de geur van de drogende was aan het droogrekje dat om de kachel in de huiskamer stond typeerden dat het ‘Maandag’ was.
De Dinsdag kenmerkte zich door een ‘stoflucht’ in de kamers en een ‘fornuislucht’
in de keuken waar de geur van eierkolen, briketten en hout de dag van de week
bepaalde, evenals de lucht van de ‘peterolie-stellen’ die dan ook een beurt kregen. Vervolgens werd in de kamers van alle lampen, vazen enz. door middel van
een plumeau het stof verjaagd, Daarna werden alle vloeren bewerkt met stoffer
en blik (er was nog geen stofzuiger), toen ‘vloervarken en vuilblik’ genoemd. Er
werd dan, zo stel Ik mij nu voor, evenveel stof verplaatst als verwijderd.
’s Woendags was het ‘strijkdag’. Er werden ijzeren strijkbouten op de kachel en
het fornuis gewarmd en je kon ruiken dat er gestreken werd. De ‘peterolielampen’
werden ’s middags bijgevuld en dat was het eindritueel van de Woensdag.
De Donderdag werd bepaald door de geur die er die dag uit de keuken kwam.
Dan was het altijd stevige kost geblazen. Haché, zuurkool, peen-en-uien of iets
der gelijks. De lucht daarvan bleef de hele Donderdag in huis hangen.
Vrijdag was de z.g. ‘werkdag’ (of ze op die andere dagen niets deden). Dan
kwam tante Cor uit Rozenburg bij ons altijd ‘vrijdaggen’, Dat was elke week bijna
grote schoonmaak. Alle stoelen en alles wat maar los of vast op te pakken was
werd op de tafels gelegd of gezet en dan werden de mouwen door m’n moeder
en tante Cor opgestroopt. De bekende Vrijdagluchtjes waren dan naast de weerkerende stoflucht ook de geuren van ‘boenwas, koperpoets en kachelzwart’.
’s Avonds vond het vrijdagavondritueel plaats. Alle kinderen moesten om de
32

beurt in de teil, zodat de keuken, die als badkamer dienst deed dan een geur
verspreidde van groene- en Sunlight-zeep. Daarna de ‘schone’ pyjama’s aan, die
ook weer eens een frisse lucht uitademden.
De Zaterdag werd getypeerd door de luchtjes van vleesbraden op de ‘peteroliestellen’ en etensluchtjes zoals van sperciebonen enz.
’s Zondags was het altijd na de kerkdienst ‘koffie drinken’. Dat vond bij ons
meestal plaats in de huiskamer. Familie, vriendjes of kennissen maakten vaak
ook deel uit van het koffiegezelschap. De geur van de ‘pruttelkoffie’ vermengd
met de ‘sigarenlucht’ die vader produceerde gaf aan dat het Zondag was. Door
de week rookte hij uitsluitend pijptabak van het merk ‘Faam’.
Huishoudelijke bezigheden die wel te zien maar niet te ruiken waren vonden
bijna dagelijks plaats. O.a. kolen scheppen, asladen ledigen en houtjes hakken
voor het aanmaken van de kachels.
In de laatste jaren van oorlog 1940-1945 waren er in ons huis heel andere luchtjes op te snuiven. In die periode waren de dagen niet meer door geuren uit elkaar
te houden en bijna altijd hetzelfde. De geuren van het koken van tulpebollen die
wij aten en die van de suikerbieten waarvan stroop werd gemaakt liggen nog
steeds verankerd in mijn geurgeheugen evenals die van het bakken van de koekjes van de z.g. suikerbietenpulp die overbleef na het stroop maken.
Ik ruik nog het hout dat door ons werd verstookt voor het koken en verwarmen
en dat bestond uit deurposten, kozijnen, drempels, plinten en spoorbiels. Ook
de stank van de stookolie waarop door middel van z.g. ‘drijvertjes’ met een lontje
een klein beetje verlichting werd verkregen. Daarnaast kwamen er tijdens die
noodsituatie nog vele andere luchtjes en geurtjes voor zoals die van paraffine,
die gesmolten werd om kaarsen van te maken. De geur van ‘Pitto’, een koffiesurrogaat, Belgische shag, aardappelloof dat werd gedroogd en als tabak werd
gebruikt en niet te vergeten de lysollucht tegen het ‘ongedierte’.
De winkel
Dit deel van de woning is waarschijnlijk het ‘echte’ postkantoor geweest. De sporen van loketten e.d. waren nog zichtbaar in de muren en op de houten vloer. We
konden daar niet bepaald de dagen van de week vaststellen die door luchtjes
gekenmerkt werden maar wel wisten wij welke grossier er was geweest.
De ietwat muffe lucht van aardappelen in jutezakken was het bewijs dat ‘Janus
de Bruijn’ een bezoek had gebracht aan vaders ‘bedrijf’.
Zuurkool werd geleverd door de firma Lamers. Vader was voor hem ook, zoals
hij dat noemde ‘grossier’ in zuurkool. Lamers bracht meestal een vrij groot aantal
vaten zuurkool die in het pakhuis werden opgeslagen. Eén van die vaten was
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voor ons bestemd, de andere voor de collega’s die als afnemers werden betiteld.
‘Ons’ vat ging naar de winkel en werd daar opengemaakt. De pekellucht betekende dat Lamers was geweest.
Het ‘inmaken van bonen’ verzorgde mijn vader zelf. Schoongemaakte bonen
werden in houten vaten in de pekel gelegd, waarop een plank met een hele grote
steen daarop die de zaak blijkbaar onder druk moest houden. Het vat bonen had
ook een apart luchtje.
Van der Horst, ook een leverancier, kenmerkte zich door een sinaasappelgeur.
Hij leverde grote kisten met die vruchten, die een aangename geur verspreidden
als er een kist geopend werd.
Op Vrijdag kwam de firma Bijloo en die leverde een half mud ‘olienoten’ (pinda’s)
af, die meestal nog warm in een heel groot blik gestort werden. Om af te koelen
bleef dat nog enige tijd openstaan en dan dacht je: Zo, Bijloo is weer geweest.
Vrijdagavond ging vader met een schone winkel het weekend in. Hij schrobde
dan de hele houten vloer met zeep en een schuurmiddel waardoor het weekend
werd ingeluid.
In het Pakhuis, achter onze woning rook je, boven de lucht van de opgeslagen
aardappelen en zuurkool uit, de lucht van onze ‘trekhond’ die in het pakhuis op
een stel jute zakken zijn plaatsje had.
Voor de deur nam je altijd de bitumen lucht van de Asphaltfabriek waar en de
lucht van de voorbijrijdende stoomtreinen, die veel rook en stoom afbliezen.
In het ‘spoorland’, waar wij eigenlijk niet mochten komen, konden we ons best
vermaken. (Wij mochten vooral niet op de rails komen). In het land stond hoog
gras en de geur daarvan, evenals die van de vele bloemen, is me tot op vandaag
heel goed bijgebleven.
Het café van Jan Zeegers was tegenover onze winkel, Generaal de Wetstraat 2.
Dit kenmerkte zich door de ‘bierlucht’ en de walm van sigaretten en pijptabak.
De toen bekende merken pijptabak waren ‘Faam’ en ‘Baai’, van sigaretten ‘Miss
Blanche’ en de duurdere ‘Chief Whipp’ (op ieders lip) 17 cent per pakje met 20
stuks. ‘Flag’ in pakjes van 5 stuks waren de goedkopere. Shag was hoofdzakelijk
‘Sterling’.
Een paar huizen verder aan de overkant, ik meen op no. 14 of 16 was de
sigarenmaker Van der Linden elke dag werkzaam. Een man met een houten
been en altijd heel aardig en vriendelijk voor de jeugd. Wij kwamen daar dan
ook vaak eens binnenlopen en de geur van tabak en tabaksbladeren doet me
opnieuw denken aan de aromatische geur van dat kleine kamertje waar ook een
speciaal sfeertje hing.
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Bravenboer, de snoepwinkel, lag op het hoekje van de Cronjéstraat. Voor een
halve cent kon je daar al iets kopen en voor een cent kon je je geluk beproeven
op het draaibord. De geuren van drop, zoethout, zuurstokken, duimpielik en andere heerlijkheden vermengd met de lucht van ‘peterolie’, die z.g. ‘los’ verkrijgbaar was bepaalden de lucht en geur bij de firma Bravenboer.
Halverwege het Cronjéstraatje had Nelemans zijn schilders-atelier. In het voorkamertje heb ik verscheidene uurtjes bij hem doorgebracht. Hij hield net zo veel
van praten als van schilderen heb ik achteraf begrepen. Hij was heel vriendelijk,
hoewel een ‘pietsie voornaam’. Het voorkamertje was uit vele herkenbaar door
de verf-, lijnolie- en bijkomende geurtjes.
De Vries had twee zaken, t. w. één op het hoekje van de President Steynstraat,
‘de kruidenierswinkel’ waar een mengelmoes van geurtjes op je af kwam zodra je
de winkel binnenkwam, waar Mevrouw de Vries de scepter zwaaide.
In het pand ernaast in de President Steynstraat zorgde Jan de Vries zelf voor
de ‘waterstokerij’, waar in de z.g. Donkey-ketel het water werd warm gestookt.
Deze installatie verspreidde een echte ‘vuurlucht’. Ook de stoom en damp van
het warme water dat in de vaatjes werd getapt was van een speciaal luchtje voorzien. De waspoeders en de ‘peterolie’ in de losse verkoop gaven met de overige
geuren een speciale melange aan het geheel.
Bakker Jol, op het hoekje van de Pres. Steynstraat en de Adriaan van Heelstraat,
in een latere tijd gevestigd dan eerdergenoemde zaken, zorgde voor een heerlijke lucht van vers brood en banket, waar je altijd hongerig van werd.
Tot slot nog een aantal luchtjes en geurtjes, die onlosmakelijk aan de school
verbonden waren die wij dagelijks bezochten. De Koningin WilhelminaschooI in
de Pres. Steynstraat. De heer Steketee was het toenmalige schoolhoofd. Meester
Bunschoten, reeds eerdergenoemd bezat een verzameling angstaanjagende eigenschappen en was niet bepaald geliefd. Met de ‘juffrouws’ was het echter wat
beter gesteld. Juffrouw Rijpsma, een rustige, wat statige maar zeer vriendelijke
vrouw, die herkenbaar was aan een geurtje wat mij nu nog doet denken aan
‘4711’. Juffrouw den Hoed, die naar ik onlangs heb vernomen maar 36 jaar oud is
geworden, was streng en rook nergens naar. Juffrouw Visscher daarentegen was
een lieve vrouwen rook altijd naar een luxe goede zeep, toen zoiets als Palmolive.
Van de leerlingen uit de eerste klassen kan ik mij er nog vele herinneren. Ik wil er
een aantal noemen, maar de anderen niet te kort doen (Als ze zich eens zouden
willen melden? Mijn tel. no. is (0521) 51 33 50).
Van de meisjes noem ik: Dina van der Meulen, Annie Kalkman, Marietje Penning
en Ditje van der Burg (zij zat, naar ik me herinner, altijd een beetje in de bank te
wippen).
Enkele jongens noem ik ook, zoals: Jan Groen, Dirk Stougie, Jaap Visser, Piet
de Koning, waarvan ik weet dat hij op 1 dec. 1922 geboren is, Ewout de Bakker,
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een hartpatientje. die inmiddels overleden is, Gerard Kolenbrander, Henkie van
der Ster, die door een trein is overreden, Toon Bevers, Bram Pons en vele anderen’.
In de school waren veel herkenbare geurtjes en luchtjes aanwezig. In de gang;
hadden de vele klompen, zweetsokken, petten en vaak de natte jassen, meestal
jekkers, een nooit weg te denken lucht. Achterin de gang waren de W.C.’s en
urinoirs, die niet zo vaak een echte beurt kregen, altijd en direct zowel er in als
er buiten herkenbaar aan de welbekende lucht.
In het klaslokaal hing altijd een wat zoet-muffe lucht. Bijna alle kinderen hadden,
van huis uit, een eigen luchtje. De verwarming bracht in de winter ook een apart
geurtje met zich mee.
Wanneer er een z.g. ‘luizenplaag’ in de klas over ons kwam gingen vele ouders
met de stofkam aan het werk, toen ‘pietenkam’ genaamd. Het gevolg hiervan en
de verdere hygiëne activiteiten brachten in die perioden de bekende lysollucht in
de klas die daar vaak lange tijd bleef hangen. Ook gebeurde het wel dat er een
kind of enkele kinderen, die heus niet altijd uit verwaarloosde gezinnen kwamen,
met een zo geheten ‘kletskop’ in de klas zaten. Hun hoofd was dan bijna altijd
helemaal ingepakt met een doek. Zij brachten, dit dient zeker voor de goede orde
gezegd te worden, geen speciaal luchtje of geurtje met zich mee. Ik had altijd
verschrikkelijk veel medelijden met deze klasgenootjes.
Als de school uitging maakten veel jongens gebruik van het ‘openbaar toilet’, te
weten de z.g. schoolmuur, waar wel eens een 10-tal tegelijk een plasje achterlieten. Zodoende ‘ging ervan de school ook echt iets uit als de school uitging’.
Overigens heb ik goede herinneringen aan deze school.
Zo brachten ‘luchtjes en geurtjes’
herinneringen in kleurtjes
en denken we heden
nog eens aan ’t verleden.
Steenwijk, april 1995 		
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Nic. Valkenburg

MIJN JEUGD IN MAASSLUIS (5)
EEUWIG?
De vlieten moest je op Koninginnedag zien. Het was dan een zee van vlaggen.
Hoe het nu is, weet ik niet, maar het kan nooit meer, nooit mooier zijn als vroeger. De kerken vlagden natuurlijk ook en in mijn moeders familiehuis kwam de
driekleur na een jaar van rust ook weer naar buiten. Met oranjewimpel en al en
ook nog een kwast. Dat gebeurde uit een zolderraam en maar al te graag hielp
ik mee om de zware stok in zijn houder te plaatsen. Kon dan tegelijk bij het
tegenoverliggende raam de Grote Kerk zien, de machtige daken eromheen en
de vlag natuurlijk ook al in functie. Nooit gingen we dan zonder oranje op straat:
bij de mannen een knoopje of een kleine, bescheiden strik en (soms) vreemd
gevormde gevalletjes bij de vrouwen. De meisjes vaak een lint in het haar. Feeststokken hadden we ook, lichtgele rottings met gele of zwarte knop. Ze werden
vooral door de opgroeiende jeugd gedragen. Men sloeg ermee op alles wat los
en vast was: lantaarnpalen, een huisdeur of een stoep, een schuur, het achterste
van leeftijdgenoten. Het was een paraderen, een soort vertoon, niet meer en niet
minder, al kenden we dit woord eigenlijk nog niet. Zo was ook hier de verandering te be-speuren.
Als kind had ik daar nooit aan gedacht. Alles wat er was zou zo blijven. Eeuwig
misschien niet, maar wat is in vredesnaam eeuwig? De roekenkolonie van Jaap
de Kra zal je nu vergeefs moeten zoeken. Die huisde in de bomen naast de Geer
en ik hield van de wind in de takken, in het najaar vooral, als de winterstormen
hun voorboden stuurden. De wind is er nog, maar er zijn daar geen takken meer
om als klankbord te dienen. In de Ankerstraat werden koekkruimels verkocht,
door bakker Kloet en voor een cent kon je met een zakvol vertrekken. Kom daar
nu maar eens om. Waar bleef het luidruchtige kippengekakel, dat op zondagmorgen vooral, als alles heel stil was, zo algemeen werd gehoord? Die van mijn tante deden er aan mee en ik wist niet beter of ze zouden er eeuwig mee doorgaan.
Ook de Westlandse Stoomtram hield geen stand. Je kon daarmee vanaf de molen ‘De Hoop’ van molenaar Terlaak in Den Haag en Scheveningen komen. Elke
zomer maakten we een rit, maar dan wel in omgekeerde richting. Half augustus
was onze vakantie aan zee ten eind en gingen we nog twee weken bij mijn tante
in Maassluis logeren. Mijn vader ging dan weer in Rotterdam aan zijn werk en
dan konden wij met elkaar nog een tijdje genieten.
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Ik plande niets. Er zijn mensen die voor alles een schema maken en precies
weten wat ze de komende weken elke dag gaan doen. Niets voor mij. Alles hangt
van de omstandigheden af en het enige wat ik weet is achter mijn neus aan te
lopen. Zo wilde ik soms op het Hoofd (voluit Havenhoofd) de lichtspiegeling van
het water zien, de kleine golven bij de aanlegsteiger, Rozenburg’s silhouet, het
moeizaam voortgaan van de veerboot.
Een andere dag komt een wandeling uit de bus, Noord- of Zuiddijk, de Weverska,
De Wegt (Noordvliet, richting Maasland) om zo Maasland te bereiken. Om de
Trekka en de rietvelden in volle glorie te zien, moest er een grijze lucht zijn, zo’n
Jacob-Maris-lucht zwaar van de regen en ik kwam dan ook nogal eens drijfnat
thuis. Maar ook in de lente was het er mooi, als de blauwe luchtzee door witte
wolkenschepen werd bevaren. Waar klonk de gruttoroep uitdagender dan juist
hier? Waar kon je mooier een waterhoen in het rietland zien verdwijnen?

De veerpont Maassluis-Rozenburg op een mistige morgen.
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De Weverska vroeg weer een ander soort lucht, soms met zulke subtiele verschillen, dat ik het zelf niet goed wist en ze eigenlijk niet onderkende. Maar welke
lucht er ook was en welke wind er mocht waaien, toch waren daar altijd de vlonders te zien, de vaste punten in de met riet en lis begroeide oever. Daar moet
het zijn geweest dat Maarten ’t Hart de ouderling te water heeft gelaten, zoals hij
dit zo kleurrijk in zijn ‘Regenwulpen’ beschreef. Ik voel me een beetje verwant, al
werd ik niet in Maassluis maar in Rotterdam geboren. Ook heeft hij in Leiden en
heb ik in Utrecht gestudeerd, allebei biologie, allebei in literatuur geïnteresseerd,
al kon mijn geploeter op dit terrein natuurlijk aan het zijne niet tippen en bleef
tot een viertal verzenbundels, de roman ‘Wilgenstad’ en de novelle ‘Bullekopjes’
beperkt.
‘Ammer Stol’ heeft hij een van zijn hoofdpersonen genoemd en ik verdenk hem
er altijd nog van, dat hij die naam aan de mijne ontleend heeft. Zeer vereerd zou
ik zijn, maar het kan natuurlijk ook op toevalligheid berusten. Het lijkt wel of de
wereld door toeval wordt beheerst en dat een buitenaards wezen met ons mensen bezig is te experimenteren. Als ratten in een kooi, drinkflesje op zijn plaats,
voerbakje gevuld en dan maar doen wat de Grote Baas in zijn oneindige goedheid bedacht heeft. Het ene experiment na het ander en aan het einde de dood,
de grootste experimentator ter wereld. De dag waarop ik dit schrijf, krijg ik een
telefoontje uit Maassluis en ik heb al geen jaren een telefoontje uit Maassluis
mogen krijgen. Ook geen brief. Maar hoe het ook zij, Maarten en ik zijn gepromoveerd: hij in Leiden en ik in Utrecht. Als proefdier gebruikte hij de driedoornige
stekelbaars en ik een levendbarende tandkarper.
Genoeg gekletst: er fladderen nòg vlinders langs de dijk, de regenwulpen zijn
nog niet verdwenen, er wordt nog door rietzangers en karekieten gebroed en
er zijn nog mensen die Johan Kap niet zijn vergeten. Die bewoonde het huisje
bovenaan de Wip tussen Hotel ‘De Moriaan’ en de Zuiddijk op de hoek van de
Haven. Het was zo bouwvallig, dat op een kwade dag de wastobbe op de bovenverdieping gelijkvloers terecht is gekomen. Dwars door het plafond en de
hele Schans er maar over praten, roddelen liever gezegd, zo van ‘Heb je het al
gehoord’ en Johan moest het hele verhaal telkens opnieuw vertellen, de pikante
bijzonderheden erbij, als hij met zijn kar de ronde deed om Maassluis van groenten en fruit te voorzien. Ik herinner me zijn paard dat overal lekkers ontving, van
een boterham tot een klontje suiker, en de route zelf kon vinden. Ik herinner me
de rauwe stem van Johan, die mijn neef, nu ook al weer overleden, zo goed kon
imiteren, als hij luidkeels zijn groenten aanprees. Als kind dacht ik dan dat dit
alles precies zo zou blijven, altijd weer dat paard en die kar, altijd die stem en
die opgestapelde groenten, vers van de veiling gehaald, naar hij zei, al had men
daar soms wel bedenkingen over, zo van tijd tot tijd. Altijd dat wastobbeverhaal
en de lol die men had over de enorme ravage: ‘Stel je toch eens voor, dat grote
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Links het pand van Johan Kap met groentenhandel op de hoek van de Zuiddijk en Haven. Rechts naast die
bouwval, het statige Hotel ‘De Moriaan’, Café Billard ‘De Harmonie’ met Willem van der Wel in de deuropening
en het pand van kapper Bas Striibos hetgeen verticaal op het uithangbord is te lezen.

geval en dan plof naar beneden, je had de troep moeten zien, zo’n bullebak van
een ding en dat tussen al die vermolmde planken, vreselijk gewoon, je had het
moeten zien, je had het moeten zien.’ En ieder dacht: ‘Fijn dat het bij mij niet
gebeurd is’. Zo zijn nu eenmaal de mensen.
Als kind maakte ik mij niet druk over die zaak. Ik aanvaardde alles zoals het was
en ik maalde niet om toekomst of verleden. Jaren her was het ook zo geweest
en al zouden we duizend jaar kunnen wachten, tienduizend misschien, dan was
er nog niets nieuws onder de zon, onder de azuurblauwe hemel. Kloet verkocht
zijn koek, De Korver zijn drank, Johan Kap zijn groenten, Ruijsbroek zijn melk,
Fillekes zijn spiering en garnalen en voor vlees, worst en spek kon je ook dan
bij P.A. Schippers terecht, bij Strijbos of bij de op de Zuidvliet wonende Booster.
Die was om zijn zwarte leverworst beroemd en ook dan zou je die elke dag weer
vers kunnen krijgen.
Wie worsten maakt en een weduwe trouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd
en weet wat er is ingestouwd.
Ik hoor het hem, na al die tijd, nog zeggen. ‘t Was een beste vent, maar hij deed
niet al te opwekkend. Hij keek of hij al zijn zure zult voor zichzelf had gemaakt.
En… opgegeten.
Anthonie Stolk
DE WIP
De Wip lag tussen Hoog- en Laag-Maassluis.
Boven: het Raadhuis, Poortman en Cornelis Kap,
Schippers, met worst en spek, een zure grap
voor al wat varken is: hier is de slachter thuis.
Benedendijks: de Markt en Wegt, de Nieuwstraatwijk,
De Jokweg, de vreemde straat onderaan de Dijk,
Het piepklein Hoekerstraatje en de Patijnestraat,
het hoort er alles bij, of men nu gaat of staat.
De vlieten ook met de aloude bruggen,
’s Winters behoorlijk koud en ’s zomers last van muggen.
Anthonie Stolk
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DE VLIETEN
De vlieten zijn in ’t middaglicht zo stil
als natte vlaggen in de zomerregen,
ik ben alleen, geen kind zelfs komt me tegen,
‘t dorp is verlaten, ’k weet niet wat ik wil.
Er zitten duiven op ’t beregend dak,
ze schijnen net als ik niets te willen,
ik heb de neiging om mijn naam te gillen,
Zodat een vensterruit al krakend brak.
De duiven zullen naar ik weet verdwijnen,
ook de vier eenden aan de waterkant,
misschien zal er dan toch een kind verschijnen,
precies als ik op zoek naar ’t kinderland,
waar alle onoprechtheid zal verdwijnen,
één ding staat vast: geen paarlen voor de zwijnen.
Anthonie Stolk
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Zwarte leverworst bij Booster op de Zuidvliet. Een prachtig nostalgisch plaatje. U ziet dat thans de Zuidvliet
al is versmald en het grootste deel van de bochten reeds verdwenen is. Behouden we het?

DE MORIAAN
In Memoriam Anthonie Sonneveld, mijn grootvader.
De loggers liggen in ’t namiddaglicht,
dromend van lang vervlogen goede jaren.
De wrede tand des tijds zou heb niet sparen,
de meeste zijn voor de slopershand gezwicht.
Een zelfde noodlot trof de Moriaan.
Hoe fier kon hij de havenkom bewaken.
De machthebbers kenden slechts and’re zaken.
Er was voor hem geen plaats meer om te staan.
Dit ook niet voor zijn gastvrije paleis,
waar ieder welkom was, maar ’t moest verdwijnen.
Wierp men hier niet de paarlen voor de zwijnen
en was dit ’t einde van zijn levensreis?
Laat hem hier voortbestaan in onze geest.
Hoe trots kon hij over de Haven staren
naar Groote Kerk, zijn vriend, de meerdere in jaren.
Zo’n lot had ook de Moriaan verdiend.
Anthonie Stolk
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Het prachtige Hotel-restaurant ‘De Moriaan’. Gesloopte glorie.
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IN MEMORIAM ‘DE MORIAAN’
Een van de mooiste rijk versierde gebouwen, die Maassluis vroeger rijk was,
was zoals Van Ollefen gezegd heeft: ‘de Moriaan is bekend als logement, herberg koffiehuis en uitspanning’. Reeds eeuwen geleden was ‘De Moriaan’ een
pleisterplaats voor de reizigers van Den Briel naar Den Haag of omgekeerd.
Ze wordt reeds genoemd in 1616 toen de kastelein overleed en er voogden over
zijn minderjarige kinderen werden aangesteld. Eén van de eerste herbergiers
was Jan Heyndrixs. Zijn zoon Jacob Jansz. heeft hem opgevolgd. Bij een verbouwing van de Moriaan in 1737 werd er nog een boekje vervaardigd genaamd:
‘De Herbergzaemheit gekroont’,
bij gelegenheit der vernieuwde herberg De Moorjaen
op Maessluis van C. van Linden 1737.
Te Delft gedrukt bij Reinier Boitet,
Stadsdrukker MDCCXXXVII.
Daarin staat een gedicht van Pieter Schim, waarvan de laatste regels luiden:
Prijswaerdige Herbergzaemheit;
Die op Maessluis is best te vinden,
In ’t Niew Moorjaenshuis, bij Van Linden.
Verschillende vorstelijke personen verbleven in de Moriaan en vele kunstschilders en tekenaars hebben vanaf het balkon de Groote Kerk met de havenkom
vereeuwigd. Niet altijd is De Moriaan een logement geweest. Rond 1880 was het
alleen café.
Jean Pierre Felix Frison (de vader van de laatste eigenaar) vestigde zich rond
1900 in De Moriaan. Hij was die het Vereenigingsgebouw aan de Zuiddijk heeft
laten bouwen. Door middel van de tuin achter de Moriaan waren die twee gebouwen met elkaar verbonden.
In het Vereenigingsgebouw, centrumpunt voor bijeenkomsten en uitvoeringen,
dat voor vele doeleinden werd gebruikt, traden o.a. ook acteurs met grote namen
op zoals bv. Fien de La Mar en Albert van Dalsum. Ik denk dat veel Maassluise
senioren de uitvoeringen van hun vereniging met bal na zich nog wel steeds zullen herinneren. Ik denk ook dat het Vereenigingsgebouw ten grondslag lag aan
vele huwelijksparen.
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Interieur van het ‘Vereenigingsgebouw’. De grote zaal met het toneel.

Interieur met bazaar. De heren Wimmers en Vroomhout staan op deze foto.
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Leen Stigter zegt hierover:
Het Vereenigingsgebouw kan ik mij nog heel goed voorstellen. Toendertijd was
ik lid van de Harmonievereniging ‘Sursum Corda’ en als wij een uitvoering gaven
met opvoering van een toneelstuk was de grote zaal 2 avonden uitverkocht. Het
leukste toen voor ons was eigenlijk de grote ruimte onder de zaal met de kleedkamers. Wat is daar wat afgescharreld.
Achter in de zaal was een groot toneel met 3 stel gordijnen. De ingang was aan
de Zuiddijk en aan de achterkant achter de tuin die de Moriaan en het Vereenigingsgebouw verbond liep nog de Zuidgeer, die rond 1930 werd gedempt.
Ook werden er tentoonstellingen en bazaars gehouden. Voor het Maassluise
verenigingsleven was de sloop een ramp. Na de sloop werd gebruik gemaakt van
de zaal in gebouw ‘Varia’ en dit gebouw werd bij het bombardement op Maassluis van 18 maart 1943 volledig verwoest.

De Harmonie ‘Concordia’ in de tuin van het ‘Vereenigingsgebouw’. Anno 1912.
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Uit de ‘Groot Rotterdam’
Hotel ‘De Moriaan’ was een indrukwekkend en deftig huis, met zijn vele ramen,
sierlijk lofwerk en het historische balkon waarboven in blauwen zwart en wit de
buste van een moriaan prijkte geflankeerd door twee vlaggestokken.
Ietwat droefgeestig staarde het zwarte gezicht met de kleurige tulband vanaf de
fraaie console over het water als voelde deze moriaan heimwee naar de verre en
zonnige oorden van zijn herkomst.
Uit archiefgegevens blijkt dat Prinsen van Oranje hier logeerden, van Prins Willem IV staat dit vast. Voorts verbleef ook Prins Hendrik van Pruisen er met de
Prins van Oranje in 1768. Er was zelfs een gerucht dat Marnix van Sint Aldegonde, de grote vriend van Willem de Zwijger en dichter van ons volkslied ‘Het
Wilhelmus’, in de Moriaan werd gearresteerd, maar achteraf bleek wel dat dit
niet de waarheid was. Hij is er wel door de Spanjaarden in gevangen gehouden.
In de ‘Moriaan’ anno 1936, waar ‘t jonge echtpaar de heer en mevrouw Frison de
scepter zwaaiden, werden we door het pand rondgeleid. Mevrouw Frison liet ons
het interieur van het hotel zien, de diverse logeerkamers die eens de vorstelijke
gasten herbergden, ruime zalen en andere vertrekken. Er waren enkele waardevolle schouwen met aardige schilderingen die onder toezicht stonden van de
Ver-eniging voor Monumentenzorg. Terugkerende naar de gelagkamer troffen wij
daar enige handelsreizigers aan en voorts enige meisjes die tussen de schooluren daar hun lunch gebruikten.
Aan de leestafel kregen wij contact met een aardige Engelsman die grote waardering had voor het hotel en het stadje Maassluis. Hij logeerde reeds geruime tijd
in de kamer, waar eens een Prins van Oranje zijn moede hoofd had neergevleid
op de blanke kussens.
Er kwamen ook wel minder geachte gasten, want het is bekend, dat er eens een
internationale oplichter in dit hotel werd aangehouden! Zo zullen er ongetwijfeld
nog veel meer verhalen zijn over dit oude waarschijnlijk in de 15e eeuw gestichte
huis met de sfeer van een romantisch en roemrijk verleden.
Onze directe voorouders hebben dit hotel gekend en gewaardeerd als een prettige en gezellige plaats, waar je kon uitrusten van de vermoeiende reizen en je
aangenaam verpozen. Zittend voor de brede ramen kon je genieten van een
fraai havengezicht. je kon er in een rustige frisse kamer overnachten en bij het
ontwaken had je vanuit je kamer een mooi gezicht op Maassluis. De Groote Kerk
met ranke toren en de schilderachtige havenkom met sluis.
* * *
In de dertiger jaren ontstond het gerucht dat het gebied rond ‘De Moriaan’ zou
moeten wijken voor de bouw van een nieuw Raadhuis. Die geruchten waren
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gegrond want in 1937 werden vier architecten uitgenodigd om daarvoor een
plan te ontwerpen. Het ontwerp voor het nieuwe stadhuis van de Gebroeders
Kraayvanger uit Rotterdam bleek het beste. De bouwplaats was gesitueerd op
de hoek Ha-ven/Zuiddijk, tegenover het oude Raadhuis waar nu het Nationaal
Sleepvaartmuseum in is gehuisvest. De start van de sloop van het gebied rond
‘De Moriaan’ vond plaats in 1939 en in april 1940 vond de aanbesteding van de
bouwplaats.

De geplande nieuwbouw die helaas nooit is doorgegaan. Als Wereldoorlog II in
1940 niet was uitgebroken, had op deze plaats thans deze bebouwing gestaan.

De eigenaar van Hotel ‘De Moriaan’, de heer Harry Frison, verhuisde naar café
‘Bellevue’ aan de Haven 29. Het café werd omgedoopt in ‘De Moriaan’ en de
gevelsteen met het borstbeeld die Hotel De Moriaan sierde, werd aan dit pand
bevestigd en is daar ook heden ten dage nog altijd te bewonderen. De familie
Frison kon het daar echter niet wennen en vertrok naar Gouda. Groenteboer Kap
ruilde zijn huis op de hoek van de Zuiddijk/Haven om voor één aan de overkant
van de Zuiddijk op nr. 7, later heeft ook de heer K. ’t Hart er nog jarenlang zijn
groentehandel ‘Pomona’ uitgeoefend. Nu is Haarmode Margreet er gevestigd.
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Het Café ‘Harmonie’ van Willem van der Wel aan de andere kant van de Moriaan
is toen opgeheven want de familie verhuisde naar het Noordplein in Rotterdam.
Kapper Bas Strijbos daarnaast bleef aan de Haven en trok in het pand waarin nu
kapper Rodrigo zijn bedrijf uitoefent.
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit en de bouw van het nieuwe Raadhuis ging
niet door. De lege bouwplaats, bijgenaamd ‘De Put’, is vele jaren leeg gebleven.
Er zijn nog plannen geweest om ter vervanging van het afgebroken verenigingsgebouw een eenvoudige schouwburg te bouwen, maar ook dat is nooit doorgegaan. In de zomermaanden werd er een grote tent opgericht en werden er voorstellingen gegeven onder auspiciën van de ‘MG’ (Maassluise Gemeenschap).
Bovendien fungeerde de Put als parkeerterrein voor de binnenstad tot in 1982,
want op 22 december 1982 werd de eerste paal geslagen voor de woningen die
er nu staan.
Rien Luijten
Bronnen: Blad ‘Groot Rotterdam’
Zie ook de foto op blz. 40 van dit boekje.

MAASSLUIS
’t Is zondagmorgen in de Ankerstraat,
geen sterveling te zien, er kraait een haan,
de Haven is niet ver van hier vandaan,
waar de Oude Kerk hoog in het luchtruim staat.
Ginds ’t Raadhuis en de trotse Moriaan,
de loggers dromend in het morgenlicht.
Niet spreken nu, ’t zwijgen is hier verplicht,
zwijgend zijn we naar de Ophaalbrug gegaan.
Beneden ons het water van de Geer,
de nieuwbouwwijken van het verre Stort.
De tijd gaat snel, het leven is kort,
’t Geslacht dat komt weet alles zo niet meer.
Anthonie Stolk
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De beeltenis van de Moriaan, nu aan de gevel van het v.m. ‘Bellevue’.
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R.K. PAROCHIE (4)
AANLEG BEGRAAFPLAATS EN BOUW VAN DE TOREN
Op 24 juni 1816 treedt pastoor van der Hoeven in functie. Tijdens zijn pastoraat
krijgt de parochie een eigen begraafplaats en wordt de kerk van een toren voorzien.
In die tijd blijken de priesters ook al niet dik gezaaid te zijn. In december 1820 is
de pastoor wegens ziekte niet in staat zijn ambt waar te nemen. Een verzoek om
assistentie heeft weinig succes, daar er zes parochies assistentie nodig hebben
en er maar drie priesters gewijd zijn. Het priestertekort is dus niet alleen een probleem van onze tijd. Of het aan de ziekte van de pastoor van der Hoeven gelegen
heeft en het daaruit voor hem voortvloeien de weinig aanlokkelijke perspectief
naast zijn voorganger in het koor van de Grote Kerk te belanden, weet ik niet,
in ieder geval besloot het kerkbestuur op 11 september 1821 de mogelijkheid te
onderzoeken een eigen begraafplaats te stichten.
De realisatie zou echter nog heel wat voeten in de aarde hebben. Alvorens een
definitief besluit te nemen, werd een hoorzitting gehouden. De parochianen kregen de gelegenheid op zondag 16 september om 4 uur ‘s middags hun zegje te
komen doen over dit onderwerp.
De belangstelling was niet overweldigend; volgens de notulen waren er slechts
enkele gemeenteleden verschenen die, naar goed Hollands gebruik, besloten
een commissie in het leven te roepen, bestaande uit de pastoor en de heren de
Jongh, van der Velden en Perdelft, met als opdracht alles in het werk te stellen
om de plannen te verwezenlijken.
Een eerste verzoek aan het gemeentebestuur een kerkhof te mogen aanleggen
op een door de pastoor beschikbaar gesteld stuk grond, gelegen achter de kerk
en deel uitmakende van de tuin van de pastorie werd, wegens te geringe afmetingen en te weinig afstand tot de bestaande bebouwing, door het gemeentebestuur van de hand gewezen.
Inmiddels was een actiegroep opgericht bestaande uit parochianen die tegen
aanleg van een eigen begraafplaats waren. In een rekest aan het gemeente
bestuur, gedateerd 8 oktober 1821, zetten zij hun bezwaren uiteen. Ze zien de
noodzaak van een eigen kerkhof niet in, het zal een te zware financiële belasting
voor de parochie betekenen en de begraafplaats zal een onaangename lucht
verspreiden. De actievoerders hadden in eerste instantie succes door de aanvankelijke weigering van het gemeentebestuur de vergunning te verlenen.
De voorstanders gingen echter in beroep bij Gedeputeerde Staten en na enige
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onderhandelingen werd een tweede verzoek
tot het gemeentebestuur gericht.
Het stuk grond dat men nu op het oog had,
lag verder van de bebouwing af.
Nu gaf het provisioneel bestuur wel toestemming voor de aanleg.
Op 25 april 1822 laat de commissie echter
weten van deze vergunning geen gebruik te
zullen maken, daar men er in geslaagd is op
Maaslands grondgebied een begraafplaats
te realiseren. Reeds op 3 juli 1822 wordt het
kerkhof door de deken van Delft plechtig ingewijd. In het vervolg konden de Maassluise
katholieken met een gerust hart het moede
hoofd in gewijde aarde ter ruste leggen.
Het volgende karwei dat ter hand werd genomen, was de bouw van een toren op de
kerk. Zoals reeds eerder vermeld, mocht de
kerk ten tijde van de bouw uiterlijk niet het
aanzien van een kerkgebouw hebben, dus
ook geen toren bezitten. Men voelde dit 40
jaar later blijkbaar toch als een gemis. Op 31
augustus 1826 roept de pastoor het kerkbestuur bijeen en doet de verheugende mededeling, dat zich thans een gelegenheid voordoet de kerk van een toren te voorzien. Hij
heeft enige parochianen bereid gevonden
hiertoe geld beschikbaar te stellen en deskundigen hebben na onderzoek ter plaatse,
geadviseerd de toren te bouwen op het dak
tussen de pastorie en de kerk, zodat hij op
twee muren steunt. Vervolgens heeft hij met
de ambachtslieden zodanige prijsafspraken
gemaakt, dat de kosten niet de pan uit zullen
rijzen. Het toezicht op de bouw wordt aan het
kerkbestuur toevertrouwd.
De bouw begint officieel op 13 oktober 1826
met het slaan van de eerste spijkers in de
toren door de pastoor en de leden van het
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kerkbestuur. Ter herinnering aan deze heuglijke gebeurtenis plaats men in de
toren een gedenkplaat met daarop de namen van pastoor en kerkbestuurders,
die de eerste spijkers geslagen hebben. De klok en het uurwerk van de oude
buitenplaats West-Nieuwland, gelegen aan de Maasdijk in de gemeente Maasland, werden aangekocht en in de nieuwe toren aangebracht. Op 24 oktober
volgt de plechtige inwijding van de klok door de aartspriester J. van Banning en
wordt deze voorzien van de naam Petrus, dit als eerbetoon aan Petrus Storm
die naast de pastoor een belangrijk aandeel gehad heeft in de realisatie van de
toren. Pastoor Schlüter uit Delft hield bij die gelegenheid een predikatie die klonk
als een klok en het feest werd afgesloten met de lofzang ‘Te Deum’. Als men toen
reeds had geweten welke problemen de toren in de toekomst zou opleveren, dan
zouden de ‘Klaagzangen van Jeremia’ meer op zijn plaats geweest zijn.
Vervolgens werden de tarieven vastgesteld voor het luiden van de klok bij begrafenissen: eerste klasse f 3,-, tweede klasse f 2,- en derde klasse f 1,50 en voor
de armen gratis; echter met dien verstande, dat de klokluider voor elke begrafenis, hetzij rijk of arm, vijf stuivers ontvangt. Voor het schoonhouden van de klok
en het opwinden van het uurwerk wordt Jan Alijk aangesteld opeen jaarsalaris
van f 14,-. Arij van Leeuwen ontvangt voor het luiden van de klok ter aankondiging van godsdienstige plechtigheden f 8,- per jaar.
In 1828 krijgen kerk en pastorie een grote opknapbeurt die ruim f 2.900,- kost.
Hiervoor weet men van het Rijk een bijdrage van f 1.000,- los te krijgen, terwijl de
provincie met eenzelfde bedrag over de brug komt. De pastoor doet zijn best het
restant bij elkaar te bedelen hetgeen hem tot op f 150,- na lukt. Om problemen
tussen kerkbestuur en pastoor te voorkomen verklaren twee parochianen zich
tenslotte bereid het ontbrekende bedrag aan de kerk te lenen.
De nieuwe kerktoren schijnt geen gunstige plaats gekregen te hebben, want
reeds in 1829, 3 jaar na de bouw, is er al sprake van lekkage, een euvel dat in
de loop der jaren steeds ernstiger vormen aanneemt en moeilijk te verhelpen is.
In 1832 heerst er een besmettelijke ziekte in ons land en ontvangt men van de
kerkelijke overheid het verzoek tweemaal per week ’s avonds een bidstond te
houden om het Opperwezen te smeken van de ziekte verschoond te blijven.
Een buitenkansje voor het armbestuur, dat toestemming krijgt tijdens deze bidstonden een collecte te houden. Het kerkbestuur zou dat eigenlijk ook wel willen, want als de kerk krap bij kas zit, moeten de armen daaronder lijden, is hun
filosofie. Om te voorkomen dat door het geleur om geld de mensen ervan weerhouden worden de bidstonden bij te wonen, maakt men van de nood een deugd
en spreekt af dat wanneer de ziekte onverhoopt tot deze plaats doordringt, het
armbestuur de gehele opbrengst van de collecte mag houden. Wanneer het bidden echter succes heeft en men van de ziekte verschoond blijft, dan krijgt het
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kerkbestuur de helft van de opbrengst. Een bevredigende oplossing voor beide
partijen. Gelet op de weinig rooskleurige financiële positie van de parochie, zullen de kerkbestuurders wel extra vurig gebeden hebben. In 1835 is de toestand
zo nijpend dat men de aartspriester vraagt een algemene collecte te mogen
houden in de omliggende staties. Dit verzoek wordt echter afgewezen.
Een juridisch adviseur raadt het kerkbestuur vervolgens aan, het Rijk een jaarlijkse bijdrage te vragen, hetgeen tenslotte resulteert in een gratificatie van
f 400,- per jaar, f 200,- ter voldoening van de schulden en f 200,- bestemd voor
de pastoor. Het is in die tijd zonder financiële steun van de overheid blijkbaar niet
mogelijk de parochie in stand te houden.
Na een pastoraat van ruim 20
jaar in Maassluis, gaat pastoor
van der Hoeven in oktober
1838 met emeritaat. Hij blijft
in Maassluis wonen en betrekt
een huis in de Nieuwstraat.
Erg lang heeft hij niet van zijn
pensioen genoten, op 3 november 1839 overleed hij op
70-jarige leeftijd. Hij werd begraven op het mede door zijn
initiatief aangelegde kerkhof.
Op het bidprentje plaatste zijn
opvolger de volgen de tekst,
ontleend aan het boek Job:
‘Hij was een eenvoudig en
opregt man die God vreesde
en afweek van het kwaad en
is als een grijsaard en vol van
dagen gestorven’. Pastoor van
der Hoeven vermaakte het
derde deel van zijn nalatenschap aan de parochie, zijn
huishoudster, Maria Schrijver,
kreeg hiervan gedurende haar
leven het vruchtgebruik.
Het priestergraf op de oude begraafplaats.
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Zijn opvolger, pastoor Haanraads, bleef opgescheept zitten met een lekkende
toren. De lekkage neemt af en toe zulke vormen aan, dat de diensten gestaakt of
soms zelfs geheel achterwege gelaten moeten worden. Bovendien constateert
men dat de klok gescheurd is. Geen wonder dat deze pastoor het hier maar 5
jaar uithoudt. Tijdens zijn pastoraat wordt een nieuw kerkelijk reglement en een
nieuw reglement voor het armbestuur vastgesteld. Ook wordt voor het eerst in
jaren het Vormsel toegediend.
Begin 1843 nam een der parochianen het initiatief tot het houden van een collecte voor de aanschaf van kruiswegstaties. De inzameling overtrof de verwachtingen, zodat nog datzelfde jaar tot aankoop kon worden overgegaan.
In november 1843 vertrok pastoor Haanraads naar Edam.
Veel van hetgeen we van de geschiedenis van de parochie weten, hebben we
aan hem te danken, want hij is degene geweest, die dit op schrift gesteld heeft.
Herstel van de toren
De eerste prioriteit van zijn opvolger, pastoor Naber, is herstel van de toren en
reparatie van het kerkgebouw. Op de parochianen wordt door pastoor en kerkbestuur een dringend beroep gedaan daartoe een bijdrage te geven. Hierop wordt
positief gereageerd, zodat men de f 1.200,- die de reparatie kost, spoedig bij
elkaar heeft. Architect Molkenboer krijgt opdracht een bestek te maken. Het werk
wordt gegund aan de laagste inschrijver, de heer O. van Megchelen. De gebarsten klok was niet meer te herstellen. De pastoor bood daarom de parochie een
nieuwe klok als geschenk aan op voorwaarde, dat het kerkbestuur de pastorie
aan de tuinzijde op kosten van de kerk liet verven. Het kerkbestuur nam dit aanbod in dank aan. Op 1 oktober 1844 werd de klok door de aartspriester F. Kervel
gewijd in het bijzijn van vele parochianen. Oud-pastoor Haanraads hield bij die
plechtigheid de feestpredikatie.
In 1846 benoemt het kerkbestuur de pastoor tot boekhouder van de kerk. Hij
heeft blijkbaar getoond goed met geld te kunnen omgaan. In de daarop volgende
jaren neemt pastoor Naber diverse malen het schilderwerk van de kerk voor zijn
rekening.
In 1853 wordt de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld, hetgeen wil
zeggen dat de Paus voor het eerst na de Reformatie weer het recht kreeg bisschoppen in ons land te benoemen. De bisschop brengt op 10 oktober 1856 een
bezoek aan Maassluis. Hij komt met de stoomboot van het eiland Rozenburg en
wordt door de pastoor en het voltallige kerkbestuur bij de boot afgehaald.
Bij die gelegenheid diende hij aan enkele parochianen het Vormsel toe en nam
kennis van de plannen ter uitbreiding van de parochiegrenzen.

57

Op 16 juni 1857 vierde pastoor Naber zijn 25-jarig priesterfeest. Daar hij voor
zichzelf geen cadeau wilde hebben, schonken de parochianen ter ere van dit
feest 100 nieuwe stoelen voor de kerk.
In datzelfde jaar bleken de kerkramen aan vernieuwing toe te zijn. De pastoor
schonk als eerste 2 nieuwe ramen. De andere parochianen konden nu niet achterblijven en namen de vervanging van de resterende ramen voor hun rekening.
Van Statie naar Parochie
Bij besluit van de bisschop van Haarlem, Mgr. van Vree, werd op 11 november
1858, de feestdag van de heilige Martinus, de sinds 1787 bestaande statie opgeheven en de kerk tot parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus geproclameerd.
Tevens werden de parochiegrenzen gewijzigd, waardoor de parochie, met gedeelten van tot de burgerlijke gemeenten Maasland en Naaldwijk behorend
grondgebied, werd uitgebreid. De kerkelijke reglementen werden aan de nieuwe
situatie aangepast en de kerkmeesters voortaan door de bisschop benoemd. De
pastoor treedt op als voorzitter van het kerkbestuur.
In de vergadering van september 1861 werd besloten een stukje oud zeer uit
het verleden ongedaan te maken, getuige de volgende vermelding in het notulenboek:
‘In deeze vergadering geeft de pastoor aan het kerkbestuur in bedenking het roode pannendak door een blaauw te verwisselen, omdat er eens nodige herstelling aan het latwerk op de kerk te doen is
en het tot sieraad van het kerkgebouw zoude zijn, indien de roode
pannen werden afgenomen, daardoor de kerk ook beter zoude
voorkomen en alleen zeker is gesloten, omdat bij de opbouwing, bij
het bestaan der plakkaten de kerk geen uiterlijk teken mogt hebben
van eene kerk. Welke plakkaten sints het begin dezer eeuw hebben opgehouden de katholijken te bemoeilijken in het opbouwen of
ver-nieuwen hunner kerken. Met algemeene stemmen is dan ook
besloten niet alleen de kerk maar ook de pastorij van blaauwe dakpannen te voorzien, welke verbetering dan ook aller goedkeuring
verwierf.’
Enige tijd later wordt, door tussenkomst van de bisschop, de Rijksbijdrage verhoogd tot f 600,- per jaar, op voorwaarde dat de schuld van de kerk jaarlijks met
f 100,- vermindert.
J.F.J. Vaissier
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GEVLEUGELD?
Ik heb gevlogen en ik zag ze vliegen!
U zult denken waar heeft hij het nu weer over? ‘Ik heb gevlogen’. Dat is nogal
glad. Iedereen vliegt tegenwoordig maar vroeger was vliegen echt niet voor Jan
met de pet. Dan ‘Ik zag ze vliegen’. Nu beste lezer wees maar gerust, al heeft u
mogelijk wel gedacht: ‘Daar heb ik weleens aan getwijfeld!’ Mijn denkvermogen
werkt gelukkig nog redelijk normaal. De bron van dit verhaal zal ik uit de doeken
doen. Het heeft betrekking op mijn diensttijd bij de Militaire Luchtmacht. Toen
genaamd L.V.A. (Luchtvaartafdeling).
Toen ik een jaar of 18 was kreeg ik een oproep dat ik moest worden gekeurd
voor de Militaire Dienst. Ik was de oudste uit een gezin van 8, dus daar was geen
ontkomen aan. Geen broederdienst dus. Dat spektakel gebeurde in de Lange
Boonestraat in de voormalige tekenschool die al heel lang geleden is gesloopt.
Alles klopte bij die keuring, alles zat er op en aan wat nodig was om soldaat te
worden en dus maar afwachten of er een oproep kwam. Die liet niet lang op
zich wachten. Ik zou rond 1 februari 1932 op moeten komen bij het paardenvolk,
de huzaren ofwel de cavalerie. Dat leek me niets en toen een oud-huzaar me
vertelde datje dan elke morgen die knollen moest borstelen en de achteruitlaat
van zo’n paard met spons en zeem bewerkt moest worden, had ik er helemaal
tabak van.
Onze huisarts was toen de bekende Dr. Thiebout (zie Historische Schetsen nr.
12 en 18) waar we een hele fijne band mee hadden, ook omdat mijn moeder als
dienstbode van de fam. Thiebout in Maassluis was meegekomen vanuit Zwolle.
Dr. Thiebout had nogal relaties bij enkele legereenheden en die zorgden ervoor
dat ik niet naar de paarden hoefde maar naar de Luchtvaartafdeling in Soesterberg, toen kortweg genaamd L.V.A. Het leek mij in ieder geval veel beter en het
heeft inderdaad heel veel voor me betekend.
Gelukkig kwam er inderdaad een oproep voor Soesterberg om mijn dienstplicht
aldaar te vervullen. Ik moest me erop 1 februari 1932 melden. Toen was dat heel
wat anders dan de luxe vakantie die de jongelui tegenwoordig hebben.
Na aankomst moest ik eerst weer worden gekeurd. 2 dagen naar het Militair
Hospitaal in Utrecht, een half uur keuren en de rest van de 2 dagen gangen
aandweilen. Maar gelukkig kon ik toen terug naar Soesterberg.
Het eten was goed op de dagelijkse turf na die we toen kregen in de vorm van
kuch waar volgens zeggen en wat ik ook geloof kamferballen in verwerkt waren
om de troep tam te houden.
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Omdat het mijn vak was werd ik ingedeeld bij de afd. ‘Licht en Kracht’ als elektricien. ‘s Morgens een paar uur militaire opleiding: exercitie, theorie naaizakje,
schieten en wat er allemaal nog meer voor kwam kijken om een goed soldaat
te worden. Om 10 uur naar m’n werk, m’n vak dus. Op zaterdagmorgen had ik
vrij van dienst omdat ik tamboer werd bij de Luchtmachtkapel toen genaamd
‘Muziekvereniging AVIA’
Eén keer per maand was ik elektricien van de week en kon en mocht dus 7 dagen het kamp niet uit. Bij nachtvluchten moest ik de grote zoeklichten plaatsen
en ook weer opbergen na de landing. Meestal landde de vlieger omstreeks het
middernachtelijk uur en kon ik de zaak pas opbergen. Dan vliegens naar m’n
strozak want om half zes was het reveille en moest ik m’n strozak weer verlaten.
Meestal korte nachtjes dus.
Maar toch heb ik er een goed jaar en fijne herinneringen aan overgehouden, Als
ik zoals vandaag de dag naar een vakantiebestemming vlieg met 440 passagiers
in één Jumbo denk ik eraan dat ik als jong elektricien op de luchtmachtbasis mee
mocht vliegen met toestellen zoals de Fokker C-I (nog uit de 1e Wereldoorlog)
en ook de C-IV, die ook weleens verhuiswagen werd genoemd. De laatste had
een topsnelheid van :±120 km per uur en je zat buiten in de schroefwind. Een
hemelsbreed verschil tussen toen en nu. Toen een vlieghoogte van ± 500 meter
en 120 km per uur en nu 1.000 km per uur op 11.300 meter hoogte. Nee, dat is
niet meer te vergelijken.
Het leukste vond ik de vluchten met een Fokker C-V. Daar werd mee gestunt.

Leen Stigter bij een (stunt)Fokker C-V 602 in 1932.
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Alleen liep je dan het risico dat, als je misselijk werd en een rondje gaf, je de kist
dan zelf moest schoonmaken en tot in de puntjes. Zo’n karweitje viel niet mee
met al die spijlen en dat zeildoek.
Mijn slapie Arie was zogenaamd ‘bezemstunter’, die moest op z’n tijd de grote
hangar met de bezem aanvegen en als bij een vlucht geen waarnemer mee
vloog, als ballast zandzakken op de open plaats leggen. Op een keer kroop hij
zelf stiekem op de waarnemerplaats met z’n kop naar beneden. Op een gegeven
moment toen de kist in de lucht was tikte hij de vlieger op z’n schouder die zich
natuurlijk te barsten schrok. Het latere resultaat was natuurlijk een paar dagen
in de bak.
Eén keer per week kregen we ‘berenspek’ (1 ontbijtkoek) en Vrijdags altijd gebakken vis. Ons vorstelijke salaris bedroeg toen f 2,- per week, dus per jaar kon
je f 104,- halen. Maar dat lukte meestal niet want als er ruiten in de kazerne waren gesneuveld of andere beschadigingen hadden plaatsgevonden werden de
kosten daarvan over de manschappen verdeeld en van je soldij afgehouden. Je
zakcentje was dus armoe troef.
Zo heb ik ze dus een jaar lang zien vliegen, starten en landen, maar ook in de
soep zien vliegen. Meerdere malen met een triest verloop voor de vlieger. Maar
toch werd ik zo door de luchtvaart gegrepen dat ik in 1933 nog vliegles kreeg in
een ouderwetse Tiger Moth. Die lessen kreeg ik van de 2e luitenant Dick Asjes,
later generaal en onderscheiden met de Militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding. Nu, in 1994, woont hij nog in Amerika als generaal b.d.
Privé vliegles
Dat vliegen liet me nooit meer los en toen ik vele jaren daarna het mij kon veroorloven zag ik in 1961 een advertentie met de tekst:
‘Leer vliegen, de weg is vol, de lucht is vrij’
Ik liet me inschrijven om voor f 1.000,- een vliegbrevet te halen. Dit vliegonderwijs kreeg ik op het vliegveld Zestienhoven en we vlogen hoofdzakelijk met Pipercubs. Ouderwetse kistjes want de benzinemeter was een met een breinaald
doorgestoken kurk, die op de benzine dreef en die je voor je neus zag dansen.
Zag je geen naald meer dan raakte de benzine op en moest je landen.
Ik heb aardig wat oefenvluchten (meest boven Maassluis) gemaakt en dan kreeg
je mondeling of in je vliegboekje een op- of aanmerking over je bochten werk,
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starten of landen. Elke les werd van die f 1.000,- afgetrokken. ’s Avonds moesten
we ook nog voor lessen over navigatie, het weer enz. naar Zestienhoven. Als
je een keer de les verzuimde kreeg je een brief met een vliegtuig in de prak en
daaronder stond dan: ‘hij wist alles al …’
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Het leek allemaal veel gemakkelijker dan het was, maar toen ik nog niet halverwege was met m’n lessen waren m’n f 1.000,- op en heb ik het zelf vliegen toen
maar opgegeven en zonder vliegbrevet kan ik nu nog zeggen:
‘Ik heb ze zien vliegen’ en ‘Ik heb gevlogen’.
Maassluis, maart 1994		

L. Stigter Sr.

HET PAARDJE
De groentekar met groenteman Jo Kap,
het paardje weet de route zelf te vinden,
nu eens een korte rust onder de linden,
dan gaat het verder, langzaam, stap voor stap.
Hij loopt wat men kan noemen ‘in ’t gareel’ maar is hij daardoor anders dan wij mensen,
ach, vreugde en verdriet en nog wat wensen?
Zwijgend is hem geen moeite ooit teveel.
Anthonie Stolk
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