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2013 – EEN BIJZONDER JAAR
In deze redactionele bijdrage van de enige Historische Schetsen van het jaar
2013 kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit. We kijken terug in de tijd
met de bijdragen in dit boekje en vooruit kijken we naar het 400-jarig bestaan
van Maassluis.
Een welverdiende blijk van waardering voor haar vrijwilligerswerk viel vorig
jaar ten deel aan Ineke Vink, binnen de HVM bekend als de motor van veel
activiteiten op het gebied van het historisch onderzoek en redactioneel werk.
Op 7 december 2012 is zij in Theater Koningshof verkozen tot vrijwilliger van
het jaar 2012 van Maassluis. Tijdens een bijeenkomst met genomineerden en
genodigden maakte burgemeester Karssen de uitslag bekend, reikte de prijs uit
en bezegelde deze met goede wensen, bloemen en een cheque voor een zelf te
bepalen goed doel. Geheel eigen aan Ineke bestemde zij de cheque voor een
redactiefonds van de HVM waaruit in de toekomst nieuwe uitgaven bekostigd
kunnen worden. In haar dankwoord herhaalde zij haar motto dit doe je niet voor
het geld, de waardering is je beloning.
Het heuglijke feit dat onze vereniging dit jaar 30 jaar bestaat is uitvoerig
gememoreerd en gevierd tijdens een ledenbijeenkomst in Theater Koningshof
op 17 april 2013. Tijdens deze bijeenkomst is het eerste exemplaar van het
jubileumgeschenkboek ‘Historische Schakelingen’ uitgereikt aan mevrouw
G. van Winden-Tetteroo, die aansluitend een presentatie gaf getiteld ‘Mijn tocht
door Maassluis’. De bijeenkomst, waarbij ook verschillende Maassluise cultuurhistorische organisaties aanwezig waren, werd zeer goed bezocht door leden en
belangstellenden. Dat was voor organisatie én deelnemers een groot succes
waar met veel plezier op wordt teruggekeken.
Omdat de HVM voortdurend blijft zoeken naar manieren om haar doelstellingen te bereiken heeft onze vereniging nu ook op Facebook een pagina
(www.facebook.com/HVMaassluis) waarop regelmatig nieuwe informatie en
andere wetenswaardigheden zijn te bekijken. Ook zijn onze vrijwilligers bezig
om een nieuwe website te ontwikkelen voor de HVM. Tevens is het de bedoeling dat alle digitale afbeeldingen die in ons bezit zijn ter beschikking gesteld
worden via internet. Zoals bekend zet de HVM zich, indien nodig, ook actief in
voor het behoud van erfgoed. Een recent voorbeeld is de actie, gestart door de
HVM, voor het behoud van de oudste boerderij van de Weverskade, nr. 118.
Een petitie voor het behoud van deze unieke boerderij werd gesteund en onder-
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tekend door honderden inwoners van Maassluis en daarbuiten. Op 3 juni is deze
aangeboden aan wethouder G. van der Wees van Cultuur door onze vicevoorzitter H. Eijsackers. Over de uitkomst hiervan is bij het ter perse gaan van dit
boekje nog niets bekend. Een mooi succes van actievoeren viel ten deel aan
HVM’er Leo Boer. Hij nam het initiatief om recht te doen aan het feit dat
Het Scheur de naam is van de rivier voor Maassluis. Dit is onlangs positief
gehonoreerd door de minister die beloofd heeft de naam in de basisadministratie van Rijkswaterstaat aan te passen. Op nieuwe uitgaven van kaarten komt
Maassluis dus weer als vanouds aan Het Scheur te liggen. In dit boekje is hieraan een artikel gewijd.
Zoals u weet viert Maassluis volgend jaar het 400-jarig bestaan als zelfstandige
gemeente. De HVM heeft daarbij inmiddels al op meerdere manieren haar
bijdrage geleverd in de vorm van het leveren van achtergrondinformatie, beelden en onderzoek. Op 16 mei 2014 publiceert de HVM een boekje over de achtergronden van de ‘Acte van Separatie’, waarmee het allemaal begon.
Daarnaast zal de HVM in 2014 ook nog een bijzonder boek uitgeven dat een
beetje lijkt op de (niet meer verkrijgbare) ‘Kroniek van Maassluis’. Dit nieuwe
boek met de titel ‘Atlas van Maassluis’ bevat een veelheid aan (land)kaarten en
beschrijvingen van Maassluis en onze regio. De geschiedenis van onze stad
vanaf het allereerste begin als nederzetting wordt in meer dan 100 kaarten in
detail beschreven. De Atlas wordt naast de Kroniek een uniek document dat de
geschiedenis van Maassluis in woord en beeld in kaart brengt.
Rest ons tot slot u veel
leesplezier te wensen met
deze Historische Schetsen
en wij kijken samen met u
uit naar een fijn jubileumjaar waarin Maassluis
opnieuw geschiedenis zal
schrijven.
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VOORMALIG SHELL-TOPMAN GERRIT WAGNER WAS
ALS KAREL VAN DER MARK ACTIEF IN HET VERZET
Gerrit Abram Wagner, alias Karel van der Mark, werd geboren op 21 oktober
1916 aan de Noordvliet te Maassluis. Hij was het tweede kind van Adrianus
(Jos) Wagner en Antonia (Tonia) Jacoba van der Hout. Het gezin Wagner
bestond, naast vader en moeder, uit zes kinderen: Truus (Zus), Gerrit, Nel, Aak,
Riek en Lenie. Gerrits vader had een schildersbedrijf en woonde met zijn gezin
in 1940 aan de Burgemeester Van der Lelykade 9.

Het woonhuis van de familie Wagner aan de Burgemeester
Van der Lelykade 9.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 woonde Gerrit
nog thuis en werkte hij bij Bank Mees & Zoonen in Rotterdam. Even was hij
van plan geweest om naar Engeland te vluchten, maar hij heeft daar toch van
afgezien. In de zomer van 1941 nam Gerrit het besluit om van baan te veranderen. De Duitsers legden de Nederlandse banken steeds strengere maatregelen op
qua behandelwijze van de joodse klanten en Gerrit had daar principiële problemen mee en wilde er niet langer aan meewerken. Door een oud-collega werd hij
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al snel geïntroduceerd bij het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam (ASRO) dat
in de volksmond ook wel ‘Wederopbouw’ werd genoemd. De ‘Wederopbouw’
die onder leiding stond van stadsarchitect ir. J.G. Witteveen, was op 18 mei 1940
opgericht, vier dagen na het bombardement op Rotterdam. Dit adviesbureau
had van het gemeentebestuur opdracht gekregen om de stad weer op te bouwen.
Op maandag 1 september 1941 trad Gerrit in dienst bij de ASRO en werd belast
met gronduitgifte. Hij verliet het ouderlijk huis en ging in Rotterdam op kamers
wonen.
Kennismaking met de illegaliteit
Begin 1942 ging Gerrit spontaan op bezoek bij zijn collega van de
‘Wederopbouw’ Dirk van Driel van Wageningen (verzetsnaam Pim) aan het
Ungerplein 2 in Rotterdam. Er werd opengedaan door een zekere jhr. Ernst
Willem de Jonge (verzetsnaam De Witte), die vertelde dat Dirk niet thuis was.
Ernst was blijkbaar op de hoogte van Gerrits bestaan en nodigde hem uit om
toch even binnen te komen. Op de vloer van de huiskamer lagen allerlei kaarten met aantekeningen omtrent de Duitse posities in Rotterdam. Achteraf gezien
was het best bijzonder dat Ernst (naamgever van de E-(verzets)groep) Gerrit zo
in vertrouwen nam en hem direct vertelde dat hij een inlichtingenagent uit
Londen was. De volgende dag op kantoor werd Gerrit door Dirk aangesproken,
die hem polste of er interesse was om zo nu en dan wat hand-en-spandiensten
te doen voor het verzet. Gerrits reactie was positief en zo begon hij deel te
nemen aan de illegaliteit. In het begin was hij enkel een doorgeefluik voor wat
berichten in geheimschrift. Maar na een paar weken kreeg hij toch serieuzere
taken toebedeeld, zoals het in kaart brengen van Duitse strategische punten
rondom Maassluis. Zo heeft Gerrit een maand of twee gewerkt zonder dat hij
wist waar de opdrachten vandaan kwamen en wat er verder mee gedaan werd.
Op dinsdag 5 mei 1942 had Gerrit de laatste ontmoeting met Dirk en Ernst in
Hotel-Café-Restaurant Central aan
de Kruiskade in Rotterdam. Ernst
werd namelijk op 22 mei 1942 (zijn
verjaardag) door de Rotterdamse
V-mann (vertrouwensman ‘collaborateur’) Anton van der Waals verlinkt
aan de Sicherheits-dienst (SD).
Daardoor kon de SD hem arresteren
in de flat van Dirk, samen met twee
andere leden van de E-(verzets)
groep, maar zonder Dirk. Die was op
jhr. Ernst Willem de Jonge (1914-1944). het moment van de SD-inval niet
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aanwezig; hij werd de volgende dag alsnog gearresteerd door de SD en weggevoerd naar Duitsland. Dirk stierf op 13 november 1944 in concentratiekamp
Langenstein Zwieberge (D) en Ernst stierf op 3 september 1944 in een tuchthuis in Rawicz (Polen).
Vader Wagner gearresteerd
Maandag 13 juli 1942: grote ongerustheid bij de familie Wagner, want vader
Wagner was verdwenen. Niemand in Maassluis wist waar hij was of kon vertellen wat hem was overkomen. Maar al gauw kwam er verontrustend nieuws:
hij was door de SD opgepakt, samen met vijf voorname Maassluizers, te weten:
ir. J. van den Akker, G.Th.J. Boezeman (de vader van Sjaak), ds. B.J. van
Garderen, H.J. Hoogen Stoevenbeld en B.G. Kreiter. Na een week van spanning
en ongerustheid kwam er eindelijk een bericht over het wel en wee van vader
Wagner bij de familie binnen. Wat was er gebeurd? De Duitsers meenden het
opkomende verzet te kunnen indammen en af te schrikken door het gevangennemen van gijzelaars. Er werden door heel Nederland gerespecteerde burgers
opgepakt, personen die een maatschappelijke of sociale status hadden en daardoor wel eens konden worden gerekruteerd als leiding in het verzet. Zodoende
had ook de Maassluise politie opdracht gekregen om zes Maassluizers aan te
wijzen die aan dit signalement voldeden. Zij werden opgepakt en vervoerd naar
Kamp Haaren in Noord-Brabant, door de Duitsers ook wel Das Sanatorium –
Polizeigefängnis und Untersuchungs Gefängnis Haaren – genoemd. Dit kamp
was van 1941 tot en met 1944 als gijzelaars- en onderzoekskamp in gebruik bij
de SD.
Maanden heeft de familie in angst en ongerustheid gezeten over het lot van
vader Wagner. Dit had Gerrit doen besluiten om weer thuis te gaan wonen.
Zo nu en dan kreeg vader Wagner de mogelijkheid om een brief te schrijven.
Ook heeft Gerrit hem wel eens opgezocht en bracht hem dan gelijk wat schone
kleding en wat voedsel. Vader Wagner heeft ruim een half jaar in Kamp Haaren
gezeten, maar kwam een week of twee voor de kerst van 1942 eindelijk weer
naar huis.
Beppie
Begin 1943 werd vader Wagner door de gemeente Maassluis aangesteld als
adviseur voor huisvestingsvraagstukken en vanuit die rol kwam hij op bezoek
bij een familie die gevlucht was uit Amsterdam. De vader was joods, maar de
moeder niet en ze hadden twee kinderen. ’s Avonds thuisgekomen vertelde
vader Wagner het verhaal aan Gerrit en gaf aan dat het gezin duidelijk zichtbaar
in grote angst leefde. Gerrit trok het zich blijkbaar aan en is een paar dagen later
naar het gezin toegegaan en is daar sindsdien regelmatig op bezoek geweest.
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Pas na het vierde bezoek ontdekte Gerrit dat er nog een derde kind in huis was.
Het bleek een joods meisje te zijn, Beppie genaamd. Haar ouders waren in
Amsterdam opgepakt en naar een kamp afgevoerd. Beppie was overduidelijk
van joodse afkomst en daarom was het gevaarlijk voor haar en de rest van de
familie om met haar over straat te lopen. Voor het echtpaar en hun eigen kinderen vond Gerrit al snel een onderduikadres, maar daar was geen plaats voor
Beppie. Gerrit zocht verder en vond een familie in Rotterdam waar hij het meisje heen mocht brengen. Met een hoofddoek om haar donkere haren stapte ze
met Gerrit op de trein naar Rotterdam. Tijdens de treinrit kroop zij zo dicht
tegen Gerrit aan, dat ze amper opviel. Beppie heeft de oorlog overleefd, net als
haar pleegfamilie, maar is na de oorlog in een psychiatrische inrichting terechtgekomen door de vele indrukken die ze had ondergaan.
Het Laatste Nieuws
Ondanks het inleverbevel van mei 1943, had de familie Wagner nog steeds een
radio in huis waarmee stiekem werd geluisterd naar Radio Oranje en de
Brandaris die via de BBC werden uitgezonden. In juli 1943 werden diverse huizen aan de Burgemeester De Jonghkade en de Burgemeester Van der Lelykade
door de bezetter geconfisqueerd en in gebruik gegeven aan Duitse officieren.
De familie Wagner ontsprong de dans omdat het gezin te groot was om ergens
anders in Maassluis onder te brengen. Wel kreeg de familie een Duitse officier
ingekwartierd. Gelukkig was het een keurige man en gaf hij niet al te veel overlast. Wel werd nu het luisteren naar de BBC-uitzendingen een probleem en dus
moest de radio de deur uit. Piet ’t Hart (verzetsnaam Wim), goede vriend van
Gerrit en broer van Vincent, de verloofde van Zus, kwam met de oplossing.
Ze konden de radio overbrengen naar de slagerij van zijn vader aan de
Nieuwstraat 1. Voor de oorlog had de slager ook het naastgelegen huis
Nieuwstraat 3 gekocht om zo voldoende woonruimte te hebben naast en boven
de slagerij voor het gezin ’t Hart. De twee panden lagen weliswaar naast elkaar,
maar er was een niveauverschil qua vloeren tussen de twee huizen. Om dit probleem op te lossen was de verdieping van het pand naast de slagerij opgehoogd.
Daardoor was er een loze ruimte ontstaan tussen het plafond van de begane
grond en de vloer van de eerste verdieping. Deze ruimte was bereikbaar door
een verborgen toegang. Hier kwam de radio te staan en zo konden Piet en Gerrit
toch stiekem luisteren en de berichten doorvertellen.
Gerrit wilde meer doen met die informatie en ging kijken of hij contact kon leggen met de illegale pers die de verzetskrant Trouw uitbracht en verspreidde.
Dat was niet zo gemakkelijk en best riskant, want het was moeilijk te bepalen
wie er te vertrouwen was. Maar uiteindelijk lukte het Gerrit om contact te leggen en ging hij het nieuws, dat hij hoorde via de BBC, doorgeven aan de Trouw-
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redactie. Het werk voor de illegale pers was levensgevaarlijk werk, want als je
werd betrapt dan legden de Duitsers zware straffen op, soms zelfs de doodstraf.
Tot september 1944 heeft de distributie van de Trouw in de Maassluise omgeving prima gefunctioneerd, maar na 5 september 1944 – ‘Dolle Dinsdag’ – en
de daaropvolgende nationale treinstaking was deze vrijwel onmogelijk geworden. Daardoor ontstond het plan bij Piet en Gerrit om zelf een illegaal dagblad
in Maassluis uit te gaan geven. In overleg met de heer J.W. Bouwman (verzetsnaam Henk), de grondlegger van het verzetswerk te Maassluis, werd besloten
om per 1 oktober 1944 een dagelijkse nieuwsvoorziening uit te brengen.
Ook sloot Phulps van de Burg (verzetsnaam Erik) zich aan bij deze
‘Gideonsbende’, zoals ze zichzelf noemden. Het illegale nieuwsblad
‘Het Laatste Nieuws’ was geboren.
Papier in de bankkluis
Er was nog wel een klein probleempje: ze hadden een stencilmachine nodig om
de krantjes te dupliceren en deze apparaten waren niet zomaar te koop. Ze wisten er wel een te staan, maar die was van iemand anders. Gerrit en Piet dachten
waarschijnlijk ‘nood breekt wet’. Ze vermomden zich, trokken een bivakmuts
over hun hoofd, namen elk een wapen mee en beroofden de eigenaar van zijn
stencilmachine. Gerrit was ervan overtuigd dat de beste man wist wie zijn overvallers waren. Waarschijnlijk aanvoelend wat de achterliggende gedachte van
de overval was, heeft hij geen actie ondernomen om Piet en Gerrit op te laten
pakken. Na de oorlog is de stencilmachine trouwens keurig teruggegeven aan
de rechtmatige eigenaar. De ruimte boven de slagerij van Piets vader in de
Nieuwstraat, waar ook de radio al stond, was perfect voor hun illegale drukkerij. Voor het stencilpapier was hier geen plek, dus dat werd opgeslagen in de
kluis van de Nutsspaarbank van Jan van Luipen aan de Korte Boonestraat.
Van toen af werd bijna dagelijks een blaadje met het nieuws over het verloop
van de oorlog uitgebracht en verspreid in Maassluis en omgeving.
De eerste uitgave van ‘Het Laatste
Nieuws’ verscheen op 3 oktober
1944. In het begin werden er 50
exemplaren gestencild. Al snel
groeide de oplage naar 100, 150,
Gerrit bij de geheime ingang
naar de schuilplaats waar
‘Het Laatste Nieuws’ werd
gestencild.
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400, 500 en ten slotte 800 exemplaren. Daar nog bovenop kregen Maasland en
Rozenburg hun eigen editie. De financiën waren geen probleem. Als je geld had
gaf je een bijdrage en als je niets had dan gaf je niets. Per saldo werd er zoveel
geld opgehaald dat niet alleen de productiekosten werden gedekt, maar er ook
nog geld overbleef dat via het verzet gegeven werd aan onderduikers en stakende spoorwegmannen.
Het verspreiden van ‘Het Laatste Nieuws’ was gevaarlijk. Gerrit moest toch al
erg uitkijken waar hij zich vertoonde, want er werden hoe langer hoe meer
razzia’s gehouden. Zijn geschreven verklaring dat zijn werkzaamheden bij de
‘Wederopbouw’ hem onmisbaar maakten, maakte in deze fase van de bezetting
weinig indruk meer op de bezetter en kon hem dus ook geen bescherming meer
geven. De verspreiding van ‘Het Laatste Nieuws’ gebeurde onder andere door
zijn zusje Riek. Gerrit vond het te riskant om Toos en Lenie ook met de distributie op te zadelen, omdat ze nog te jong waren en het risico te groot was.
Riek leverde de blaadjes af bij geselecteerde adressen en zelfs dat deed ze nog
heel voorzichtig. Een voorbeeld: de familie Van der Hoeven kreeg altijd een
exemplaar, maar als Riek aanbelde en er werd door dochter Leny, die 14 jaar
oud was, opengedaan, vroeg Riek altijd of ze de vader of moeder even mocht
spreken. Het krantje werd alleen aan hen afgegeven, niet aan een kind.
Het doel van ‘Het Laatste Nieuws’ was om door het geven van objectief nieuws
de geest van het verzet te steunen. Er was een wekelijkse rubriek met een geestelijke overpeinzing die werd geschreven door Gerrits oom Cor Binnekade
(hoofd van de Wilhelminaschool). Tussen 3 oktober 1944 en 14 mei 1945 verschenen er 180 edities van ‘Het Laatste Nieuws’.
Rotterdamse razzia
Zoals eerder geschreven was Gerrit tijdens de gevangenschap van zijn vader in
1942 weer naar huis gekomen en ook na de vrijlating van zijn vader bleef
hij thuis. Hij reisde sindsdien met de trein heen en weer naar Rotterdam.
Maar sinds de nationale spoorwegstaking van september 1944 kon dat niet meer
en liep hij iedere dag naar Rotterdam, 20 km heen en 20 km terug. Op zaterdag
11 november 1944 liep Gerrit over de Schiedamseweg in Rotterdam naar zijn
werk. Een man die hem gehaast tegemoet kwam lopen fluisterde hem snel toe
bij het passeren: ‘Ga terug, de moffen zijn bezig.’ Koel en onbewogen liep de
man snel door. Gerrit nam de waarschuwing gelukkig serieus en keerde om en
liep weer naar Maassluis. Later kwam hij erachter dat op 10 en 11 november
1944 in Rotterdam zo’n 50.000 mannen tussen de 17 en de 40 jaar in het kader
van de Arbeitseinsatz waren opgepakt om tewerkgesteld te worden in
Duitsland.
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Binnenlandse Strijdkrachten
Gedurende de oorlog waren er in ons land diverse verzetsgroeperingen actief,
die het allemaal graag voor het zeggen wilden krijgen als de bevrijding een feit
zou zijn. De Ordedienst (OD) was zo’n illegale organisatie die was opgericht
voor de ordebewaring na de bevrijding. Ook de Raad van Verzet (RVV) en de
Landelijke Knokploegen (LKP) hadden zich een taak toebedacht op het
moment dat de Duitse bezetter niet langer aan de macht zou zijn. Op 5 september 1944 werden de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) gevormd, die eigenlijk
officieel de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, afgekort NBS, heetten.
Gewoonlijk hield men het op ‘BS’, omdat NBS een vervelende afkorting was
die nogal leek op de afkorting NSB. Prins Bernhard werd op aandringen van
koningin Wilhelmina benoemd tot hoofd van de BS. Reservekolonel H. Koot
werd commandant in het bezet gebied en vestigde zijn hoofdkwartier in
Amsterdam. In het prille begin van de organisatie waren er nog geen 10.000
BS’ers en deze waren ook nog eens zeer slecht bewapend. Later zou dit verbeterd worden door vele geallieerde wapendroppings. De BS was gesplitst in
Stoottroepen en Bewakingstroepen. In het nog bezette deel van Nederland werden de Stoottroepen aangeduid als Strijdend Gedeelte (SG). Voor de
Stoottroepen werden de mannen geselecteerd uit het gewapend verzet.
De Bewakingstroepen werden gevormd door degenen die zich beschikbaar hadden gesteld om direct na de bevrijding de orde en rust te handhaven. Zij zouden
pas tijdens de bevrijding de straat op gaan en tot die tijd waren ze dus onzichtbaar. Normaal zouden hun toegespitste taken door de politie gedaan worden,
maar de politiekorpsen bevatten te veel foute elementen. Naast de BS was op
14 september 1944 door de regering in Londen het Militair Gezag (MG) opgericht, dat in Nederland
een soort interim-regering zou vormen na de
bevrijding. Het MG
zetelde in het bevrijde
deel van Nederland,
Gerrit en zijn
collega’s van de
Politieke
Opsporingsdienst
in zijn kamer
in Maassluis, zoals
hijzelf op de foto
schreef.
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beneden de grote rivieren en stond onder leiding van chef-staf generaal mr.
Hendrik Johan Kruls. Het was de taak van het MG om in het bevrijde Nederland
orde en rust te handhaven, contact te onderhouden met de geallieerden, te
bemiddelen bij problemen tussen geallieerden en Nederlanders, de Politieke
Opsporingsdienst te starten en te organiseren en een begin te maken met de
wederopbouw van Nederland.
Gerrit werd door het Militair Gezag gevraagd om na de bevrijding de leiding
van de Politieke Opsporingsdienst (POD) op zich te nemen in het district
Vlaardingen/Westland. Deze afdeling had ten doel het opsporen van en onderzoek naar ‘foute elementen’ in de Nederlandse samenleving gedurende de
Duitse bezetting. Dit waren voornamelijk NSB’ers en leden van mantelorganisaties van de NSB, Nederlandse SS’ers en vrijwilligers in Duitse dienst en verraders van ondergedoken joden en verzetsstrijders. De POD begon met deze
taak in februari 1945. Gerrit had er eigenlijk niet zo’n trek in en wilde liever
blijven werken voor de ‘Wederopbouw’. Maar districtsleider majoor Jansen van
het Militair Gezag vertelde hem dat als hij het niet vrijwillig zou doen het via
een officieel bevel zou gebeuren. Er zat dus niets anders op voor Gerrit en hij
accepteerde de functie. En nu hij ‘ja’ had gezegd tegen de functie moest hij er
ook maar het beste van maken. Zijn lijfspreuk was tenslotte ‘Ago quod ago’, ‘Ik
doe wat ik doe’ vrij vertaald: ‘Wat ik doe, doe ik goed.’ Gerrits eerste opdracht
voor de POD was het inventariseren en het voorbereiden van arrestaties en het
opsluiten van Duitse sympathisanten. Hij bezocht alle BS-contactpersonen in
zijn district, een gebied van Vlaardingen, het Westland, Hoek van Holland en
Rozenburg. Samen met de contactpersonen werd er een inventarisatie gemaakt
van alle collaborateurs om deze na de bevrijding zo snel mogelijk gevangen te
kunnen nemen. Het was vanzelfsprekend dat dit met de grootst mogelijke voorzichtigheid en in het diepste geheim moest gebeuren. Het zou een regelrechte
ramp zijn geweest als Gerrit gepakt zou worden met de kostbare collaborateurslijst in zijn jaszak. Gerrit is nooit ondergedoken geweest, maar tijdens de
Hongerwinter was hij wel vaak en lang van huis en heeft hij zich altijd voorzichtig verplaatst. In Rotterdam kwam hij niet meer, niet om naar de
‘Wederopbouw’ te gaan en ook niet om andere redenen. Zijn werk voor de BS
slokte zoveel tijd op dat dat er even niet in zat. Bovendien was het in de grote
steden gevaarlijk, want er waren regelmatig razzia’s waarbij jongemannen werden opgepakt en afgevoerd, zelfs die in het bezit waren van een vrijstellingsbewijs zoals Gerrit. Gerrit had het er maar druk mee, maar eind 1944 hadden
hij en de rest van de familie even wat anders aan hun hoofd.
Op maandag 18 december 1944 overleed namelijk heel plots zus Aak op
23-jarige leeftijd aan de gevolgen van difterie. Door deze verdrietige familieomstandigheden kwam het POD-werk even op een laag pitje te staan.
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Een aflevering van het verzetskrantje Het Laatste Nieuws,
jaargang 2, 2 december 1944.
Nog even spannend
‘Het Laatste Nieuws’ bracht nog steeds de laatste berichten over de oprukkende geallieerden. Maar Gerrit had door zijn BS-werk ook geen tijd meer voor
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zijn redactiewerkzaamheden voor ‘Het Laatste Nieuws’. Deze werden overgenomen door Joh. Poortman jr. Tijdens de reis naar een regionaal BS-contactpersoon werd Gerrit ontdekt door twee Duitse soldaten die de instructie hadden om
alle ‘saboteurs en verraders’ (lees: verzetsmensen) ter plekke te executeren.
Hij had het geluk dat de aanhouding gebeurde in een drukke omgeving en de
mensen al wat meer lef hadden door het naderende eind van de oorlog.
Blijkbaar hadden de twee Duitsers door dat de omstanders hen zouden lynchen
als ze daadwerkelijk tot executie van Gerrit zouden overgaan. Zodoende kozen
ze eieren voor hun geld en lieten hem verder lopen.
De bevrijding
Eindelijk op zaterdag 5 mei 1945 werd in het Wageningse ‘Hotel de Wereld’ de
Duitse overgave getekend. Het Militair Gezag had de Binnenlandse
Strijdkrachten duidelijke instructies gegeven. Op 4 mei 1945 namelijk had prins
Bernhard in Beekbergen, namens generaal Montgomery, van de Canadese
generaal Foulkes strikte orders gekregen dat zijn BS geen wapens mocht dragen en dat alléén de geallieerden de Duitsers mochten ontwapenen. Slechts een
speciaal groepje van de BS, dat toestemming had van generaal Foulkes, mocht
wapens dragen. Deze gewapende BS’ers waren voorzien van Britse armbanden.
Maar ook zij mochten dus geen Duitsers aanhouden en ontwapenen. In de praktijk trok in heel Nederland geen enkele BS’er zich iets aan van de bevelen en
ging gewapend de straat op om de Duitsers zo snel mogelijk te ontwapenen.
In de vroege morgen van maandag 7 mei 1945 kregen de Bewakingstroepen van
Gerrit de opdracht om de Maassluise NSB’ers en collaborateurs op te pakken
en in te sluiten. De eersten die in Maassluis van hun bed gelicht werden waren
burgemeester Barend ten Dam en politiecommissaris Flip Caspers. In de loop
van de morgen zouden er nog veel meer arrestanten volgen die allemaal
gebracht werden naar de Minister de Visserschool aan het Fenacoliusplein.
Die was snel en provisorisch ingericht als tijdelijke gevangenis. Later die dag
werden ook de zogeheten ‘Moffenmeiden’ naar de Minister de Visserschool
gebracht. Alleen zij werden direct naar de eerste verdieping gebracht. Daar werden ze onder het toeziend oog van de Maassluise BS’ers kaalgeschoren door
twee Maassluise kappers en Rode Kruis-verpleegsters. ’s Middags moesten
deze dames paraderen in een defilé door het centrum van Maassluis waarna ze
weer naar huis mochten.
De BS riep Maassluis op om de Nederlandse vlag pas uit te hangen op het
moment dat de vaderlandse driekleur ook zou uithangen van de Groote Kerk.
Ook feesten mocht pas nadat er toestemming voor was gegeven door de BS.
Tevens werd er nadrukkelijk aan de Maassluizers gevraagd om geen provocerend gedrag te tonen in de richting van de nog aanwezige Duitsers en NSB’ers.
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Dit was een heikel punt, want hoewel de overgave van nazi-Duitsland officieel
was, waren er nog geen bevrijdende troepen in Maassluis om de orde te handhaven. Eerst moest er orde op zaken worden gesteld door de BS.
De Canadezen
Zóó kwamen zij. Dinsdagmiddag 12 uur, dat was het groote oogenblik, toen rolden de Canadeesche pantserwagens, de zware vrachtauto’s, de jeeps en de
motorfietsen in een lange rij Maassluis binnen. En op al die voertuigen, daar
zaten zij, naar wier komst we zoo lange, lange jaren hebben uitgezien. Dit citaat
komt uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 9 mei 1945. Het is de eerste alinea van een
artikel over de binnenkomst van Canadezen.
Dinsdagmorgen 8 mei 1945 rond halfnegen kwamen er via Maasland twee
Canadese jeeps Maassluis binnengereden. In een van de jeeps zat de Canadese
luitenant-kolonel G.A. Turcot en zijn adjudant kapitein P.A. Tremblay. Bij Huis
ter Lucht in Maasland hadden zij een Maassluizer aangesproken en hem
gevraagd hun de weg te wijzen naar het Hoofdkwartier van de plaatselijke afdeling Binnenlandse Strijdkrachten in Maassluis.
Bij het Hoofdkwartier (gevorderd kantoor van Witol) aan de Heldringstraat aangekomen, was het Gerrit
die de Canadese commandant van harte welkom heette. ‘Dat we na al
die jaren van wachten
thans buiten onszelf zijn
van vreugde. En dat u er
van overtuigd zult zijn,
dat het opschrift van de u
aangeboden krans:
‘We are very glad’, onze
diepste gevoelens vertolkt.’ Hierna overhandigBinnenkomst van de Canadezen op 8 mei 1945.
de hij luitenant-kolonel
Turcot een bloemenkrans In het midden luitenant-kolonel Turcot met rechts
van hem Gerrit Wagner.
met een wel grappig
detail, een krans voor de
bevrijdende Canadezen, maar versierd met een lint waarop de Britse,
Amerikaanse en Russische vlaggen stonden. Luitenant-kolonel Turcot dankte
Gerrit voor de hartelijke welkomstwoorden en de bloemenkrans. En zei hem:
‘Noch in Italië, Frankrijk of in België, kregen wij zo een geweldige ontvangst
als in uw gemeente!’
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Vervolgens ging het gezelschap gehaast naar de woning van de heer Gaasbeek
aan de Haven, waar burgemeester P.A. Schwartz tijdelijk verbleef na zijn terugkeer in Maassluis op 6 mei. Hier werd besproken waar de 850 man van het
Canadese Royal 22e Régiment, die binnen een paar uur zouden arriveren,
zouden worden ingekwartierd. Luitenant-kolonel Turcot benadrukte dat de
Maassluise bevolking absoluut geen last zou mogen ondervinden van de
Canadese inkwartiering. Dus geen ontruiming van huizen, zoals ze dat vijf jaar
lang gewend waren geweest! In goed overleg werden de panden van de
Verenigde Touwfabrieken hiervoor aangewezen.

De Maassluise top van de Binnenlandse Strijdkrachten in het tijdelijk
hoofdkwartier bij de Witol aan de Heldringstraat.
Gerrit is de vierde van links op de achterste rij.
Rond twaalf uur volgden inderdaad zo’n 850 man van het Canadese Royal
22e Régiment. Ze kwamen via de Noordvliet Maassluis binnenrijden.
Het regiment kwam rechtstreeks uit Nijkerk, waar het tijdens de Duitse capitulatie op 5 mei was geweest. Tijdens de intocht werden de Canadezen van alle
kanten door de uitzinnige Maassluise bevolking bestormd en bedolven onder
een bloemenregen. Ook tijdens hun verblijf op het terrein van de Verenigde
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Touwfabrieken werden zij belaagd door de Maassluise bevolking die maar wat
graag op de foto wilde met de bevrijders. Ook hadden de jonge militairen
behoorlijk wat belangstelling van de Maassluise jongedames. Later die middag
werden luitenant-kolonel Turcot en zijn adjudant kapitein Tremblay nogmaals
ontvangen op het Hoofdkwartier van de BS aan de Heldringstraat. Zij werden
door Gerrit voorgesteld aan de overige leden van de Staf en dronken een borrel
om het te vieren. De Canadezen zijn nog vier dagen gebleven in Maassluis,
waarna zij vertrokken richting Naaldwijk.
Politieke Opsporings-dienst (POD)
Zoals al eerder gezegd was Gerrit tegen zijn zin aangesteld als hoofd van de
POD en in het district Vlaardingen/Westland verantwoordelijk voor het oppakken en het voor de rechter brengen van allerlei oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Het was noodzakelijk werk waarvoor Gerrit door het Militair Gezag
was aangewezen op grond van zijn verzetswerk. Gerrit moest in heel korte tijd
een POD-organisatie opzetten. Tijdens de Hongerwinter en in het voorjaar van
1945 hadden hij en zijn naaste medewerkers al een hoop voorbereidingen
getroffen. Maar ondanks dat viel het niet mee. De administratie was wel op
orde, maar de facilitaire en logistieke voorzieningen waren lastig te realiseren.
Er waren geen gevangenissen, geen transportmiddelen, geen geld, weinig of

Rehabilitatiebrief ondertekend door Gerrit Wagner als Hoofd van de P.O.D.
(naam en adres zijn niet bestaand).
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geen eten en geen kantoorartikelen. De POD kreeg uiteindelijk een villa van een
gearresteerde NSB’er ter beschikking, aan de Schiedamseweg 96 in
Vlaardingen. In zeer korte tijd waren meer dan 1.000 mannen en vrouwen gearresteerd, die werden opgesloten in diverse provisorische gevangenissen, zoals
Kamp De Vergulde Hand in Vlaardingen, Kamp De Beer op Rozenburg en een
Vrouwengevangenis in Schiedam. Als bewakers had Gerrit in eerste instantie
een beroep gedaan op BS’ers, wat later niet de verstandigste keus bleek te zijn
geweest. Want veel van de bewakers gedroegen zich als beesten en waren qua
behandeling van gevangenen geen haar beter dan de Duitsers. Alle gevangenen
waren door het verzet aangewezen als collaborateur, maar in veel gevallen ontbrak elke vorm van wettig bewijs. Daardoor werden veel fouten gemaakt en
zaten in het begin ook onschuldigen vast. Eind 1945 had de POD eindelijk zijn
zaakjes op orde. De ten onrechte gearresteerde en opgesloten personen waren
weer vrij. De ‘lichte gevallen’ zaten niet meer gevangen, maar zouden later nog
wel voor het gerecht komen. De serieuze collaborateurs waren ondertussen
geïdentificeerd; hun daden waren keurig gedocumenteerd. Ze zaten voor het
merendeel opgesloten in gevangenissen. Daar had men intussen de zaakjes ook
op orde met onder andere geschikte bewakers.
Begin 1946 kwam er bericht uit Den Haag dat het Militair Gezag zijn bevoegdheden op het gebied van de bijzondere rechtspleging moest overdragen aan een
speciaal voor dit doel in het leven geroepen Directoraat-Generaal voor de
Bijzondere Rechtspleging (DGBR), dat onder leiding stond van mr. B.I.A.A. ter
Veer. Het DGBR werd verantwoordelijk voor het straffen van de Nederlanders
die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die op
andere wijze onvaderlandslievend waren geweest. Gerrit werd aangesteld om te
helpen bij het opzetten van deze organisatie. Dat betekende dat Gerrit qua werkplek moest verhuizen naar Den Haag. Het DGBR werd gehuisvest op de Carel
van Bylandtlaan 30, in het hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij, tegenwoordig bekend als de Koninklijke Shell. Gerrit
was een overeenkomst met de Nederlandse regering aangegaan voor één jaar en
deze liep af op 1 mei 1946. In de voorgaande maanden had Gerrit al gesolliciteerd bij de Koninklijke Shell en op 1 mei 1946 startte hij daar met werken.
Uiteindelijk zou hij daar in 1971 de hoogste functie bekleden, maar dat is een
ander verhaal. Gerrit is op 8 oktober 2003 te Wassenaar overleden.
Maassluis 2013
Gertjan N. van de Velden
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Citaat mr. Gerrit A. Wagner, 1985
‘U vroeg mij ook iets te zeggen over de sfeer van het verzet. Daartoe ben ik
al helemaal niet in staat, ik geef slechts een paar trefwoorden: overtuiging,
woede, angst, vastberadenheid, moed, spanning, saamhorigheid, geduld,
voorzichtigheid en roekeloosheid, bij de een meer dan bij de ander. Tenslotte:
ontroerende vreugde en dankbaarheid. Weinig trots, de nuchteren beseften dat
het werk in het grote geheel niet zoveel te betekenen had, behalve voor degenen die rechtstreeks geholpen werden. Maar alle kleintjes hielpen.’
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ARY ROEST, REDER EN BURGEMEESTER,
EN DE MAASSLUISCHE HARINGREEDERIJ
Reder Ary Roest was de eerste burgemeester van Maassluis na de Franse bezetting en na het aannemen van de regeringsvorm zoals wij die tegenwoordig kennen. Ary Roest (*1764) werd op 15 maart 1824 benoemd en was toen dus al
60 jaar oud. Hij heeft dit ambt bekleed tot aan zijn dood op 24 maart 1838.
Van 1822 tot 1824 was hij President van het Provisioneel Bestuur. Hij was ook
eigenaar en reder van zijn eigen rederij ‘Ary Roest’. Van 1814 tot 1837 exploiteerde deze rederij het vissersschip MS 7 ‘Willemina’.
Diep vervallen staat
Burgemeester Ary Roest nam een moeilijke taak op zich in een periode dat het
Maassluis niet voor de wind ging. De visserij en aanverwante bedrijvigheden
kwamen na de stilstand vanwege de Franse overheersing maar traag op gang.
Om Maassluis uit de moeilijkheden te helpen ondernam hij actie om een haringrederij op te richten.
In een notulenboek van de op te richten haringrederij lezen we:
Burgemeester en Wethouderen van Maassluis, in overweging genomen hebbende
dat alle middelen dienstbaar (zijn) om deze plaats uit derzelven diep vervallen
staat op te bouwen, moeten bij de hand genomen worden; alsmede dat het
vermeerderen der schepen en uitbreiding der visscherij daartoe de geschikte
middelen zijn. Daarbij in aanmerking genomen dat er zich thans een goede
gelegenheid aanbied, alzoo (omdat) alle de schepen van den Heer Abegg uit
Enkhuijzen te Rotterdam verkocht zullen worden.
In het verslag van de vergadering van Burgemeester en Wethouders de dato
13 april 1826 wordt de oprichting van de rederij eveneens gememoreerd.
Ledigheid en totaal gebrek
Op 13 april 1826 ging er ‘ene opwekking’ uit aan de land- en plaatsgenoten vergezeld van een circulaire waarvan de inhoud hierboven is samengevat. Een en
ander resulteerde in de oprichting van de ‘Maassluische Haringreederij’.
Tijdens de vergadering op 2 mei 1826 werden de directeuren en commissarissen benoemd: de heren Ary Roest, burgemeester, Adriaan de Jongh, wethouder,
en de heer A. van Rijckevorsel, graanhandelaar te Rotterdam waren de eerste
directeuren. Op 10 mei 1826 verstuurden de directeuren een officiële brief naar
de koning. Hierin onder andere de volgende alinea:
We hebben het voornemen om een haringrederij op te richten met het doel des
zomers werkzaamheid en brood aan vele behoeftigen zee- en ambachtslieden,
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als zeilmakers, smids, kuipers, touwslagers, scheepmakers dees te verschaffen;
terwijl meer dan honderd behoeftigen, tot de armoedigste klassen gehorende, in
den winter met het breijen van netten zich bezig houden en daardoor voor ledigheid en totaal gebrek bewaard blijven.
Zij verzochten voorts om toestemming een naamloze vennootschap op te
mogen richten en aandelen uit te geven. Bovendien vroegen zij de koning of
hij wilde deelnemen met een aantal aandelen. Het gunstige antwoord kwam op
12 juni 1826 van de Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid.
Toestemming werd verleend en de koning kocht 10 aandelen à 500 gulden.
En er was meer goed nieuws: Den heer A. van Rijckevorsel Hz, graanhandelaar
te Rotterdam, heeft op daartoe gedane uitnoodiging zich bereid getoond om de
inteekening te helpen bevorderen. De Handel Maatschappij, daartoe uitgenoodigd tot inteekening, koopt ook enige aandelen.
Bijbaan van burgemeester
Het verdient vermelding dat deze rederij de eerste naamloze vennootschap in de
visserijgeschiedenis van Maassluis was. Tot dusver waren partenrederijen en
eenmansrederijen de voornaamste ondernemingsvorm. De schepen van de heer
Abegg uit Enkhuizen, twee hoekers en zeven buizen, werden op een veiling en
onderhands gekocht en vormden de vloot van de Maassluische Haringreederij.
Ary Roest zette zijn eigen rederij voort tot aan zijn overlijden, maar Adriaan de
Jongh, eigenaar van
vijf schepen, had
deze activiteit reeds
beëindigd toen hij
in 1823 wethouder
werd. Later, in 1840,
zou hij net als Ary
Roest burgemeester
van Maassluis worden. Uit het notulenboek van de rederij
blijkt dat Ary Roest
zich heel actief
bezighield met de
rederij, al blijft verBuis, de vleet
binnenhalend.
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huld in hoeverre zijn aandacht verdeeld was tussen de rederij, zijn eigen schip en
de gemeentelijke zaken.
Nieuwe schepen
Na enkele jaren werden nieuwe schepen besteld, te bouwen op de helling van
Ewout van der Hoog die sedert 1818 heel actief was in Maassluis en naast
vissersschepen ook fregatten en barken voor de koopvaardij bouwde.
Via de notulen van de directievergaderingen zijn we getuige van gesprekken
tussen Ary Roest en scheepmaker Ewout van der Hoog over het type schip,
de prijs en de levertijd.
Na drie jaar bleek dat nog niet alle aandelen waren ondergebracht. Het aandelenkapitaal was pas 58.000 gulden in plaats van de beoogde 100.000 gulden.
Op 16 december 1829 schreven Ary Roest en zijn mededirecteuren opnieuw
een brief aan de koning. Zij legden omslachtig uit dat het, ondanks het feit dat
ze niet mochten klagen, toch nog beter kon en verzochten de koning toestemming om nieuwe aandelen te mogen uitgeven voor een koers van 400 gulden,
dus 100 gulden minder dan de eerste uitgifte. De directeuren vroegen de koning
tevens of hij zijn aandelenpakket wilde uitbreiden. Op 21 januari 1830 was er
al toestemming, alsmede de mededeling dat de koning zijn aandeel in de rederij zou verhogen van 5.000 naar 29.800 gulden, wederom via het fonds van de
Nationale Nijverheid. Allemaal om Maassluis vooruit te helpen.
Tijdens de periode van Ary Roest als directeur verloor de rederij twee schepen
door stranding. Voorts stootte de rederij enkele schepen af omdat de reparatiekosten te hoog waren. In het
algemeen was er snel vervanging door middel van aankoop
van bestaande schepen of door
nieuwbouw. Zowel reparatie als
nieuwbouw werden, op een
enkele uitzondering na, steeds
uitgevoerd door de Maassluise
scheepsbouwer Ewout van der
Hoog.

Hoeker, de beug
inhalend.
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D’edele man
Ary Roest overleed op 24 maart 1838. Hij stierf in het harnas zowel met betrekking tot de rederij als in zijn functie als burgemeester. In de notulen van de
directievergadering van de rederij staat bij 31 maart opgetekend:
Door het droevig verlies van den Heer Ary Roest, sedert de oprigting aan het
hooft dezer reederij en die tot derzelver oprigting en uitbreiding zoo veel heeft
bijgedragen wiens nagedagtenis bij ons in zeegening zal blijven.
Het verslag van de vergadering van deelhebbers (aandeelhouders) over het jaar
1837, gehouden op 25 mei 1838, begint als volgt: Reeds bij den aanvang van
dit rapport moeten wij met diep leedwezen herinneren aan het gevoelig verlies
hetwelk onze Maatschappij heeft ondergaan bij het afsterven van onzen
Maassluise vriend de EdelAchtbare Heer Ary Roest. Gelijk hij voor alles wat de
welvaart van Maassluis kon vermeerderen met eenen warmen ijver was bezield,
zoo was het ook voornaamlijk door zijn medewerking dat de Haringreederij tot
stand kwam en verder uitgebreid werd. Al het nut, dat d’edele man in zijn
menigvuldige betrekkingen door zijn verstandig character binnen deze stad te
weeg bragt zal voorzeker zijne nagedachtenis bij veel ingezetenen en vooral bij
de schamele gemeente nog lang in zegening doen blijven.
In de verhandelingen van B en W dato 25 maart 1838 schreven zijn collega’s
over deze waardige burgemeester dat het een treurig verlies was voor de ingezetenen die hij met trouw en bereidwilligheid had gediend en wensten dat ze
hem nog lang in gezegende gedachten mochten houden.
Naamgeving schepen
Korte tijd voor zijn overlijden had de rederij een schip gekocht en een schip
aanbesteed om nieuw te bouwen op de werf van Ewout van der Hoog. In overeenstemming met de wens van de overledene werd het gekochte schip gefinancierd met het door hem nagelaten legaat. In de notulen staat: ... de laatste dagen
zijns levens den wens te kennen gaf dat dit schip tot eenen billijken prijs aan de
rederij mocht worden afgestaan waaraan door deszelfs zoon alleszins voldaan is.
Omdat hij zo begaan was met het welvaren van Maassluis, zal het dan ook geen
toeval geweest zijn dat aan het gekochte schip de naam ‘Maassluis Welvaren’
werd gegeven. Hoewel het blijkens het notulenboek wel de gewoonte van de
directie was om de naamgeving te motiveren, vinden wij niets over de motivering van deze naam. Men vond wellicht de mededeling in de notulen voldoende, of de naamgeving is toch toeval. Hoe dan ook, het schip heeft onder deze
naam en met registratienummer MS 7 nog lang dienstgedaan.
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Zevenenzestig jaar later ontstond pas de gewoonte om aan de vissersschepen
de naam van een burgemeester toe te kennen als blijk van waardering voor
bepaalde verdiensten. Zo kenden we de schepen ‘Burgemeester Ripping’,
‘Burgemeester Van de Brandeler’, ‘Burgemeester Van der Lely’, ‘Burgemeester
De Jongh’ en ‘Burgemeester Dommisse’. Indien men hiermee eerder was
begonnen hadden we wellicht een schip met de naam ‘Burgemeester Ary Roest’
gekend.
Ten gevolge van de herinrichting van de burgemeesterswijk krijgt Ary Roest nu
een straatnaam.
De schepen van
de Maassluische
Haringreederij
met de schippers in 1839.
De visserijnummers waren in
werkelijkheid
voorafgegaan
door ‘MS’.

M. van de Ree
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BLANKENBURGTUNNEL, HISTORIE IN TUNNELVISIE
Terwijl de actuele status van een tunnel (Blankenburg- of Oranje-) ongewis
is en in onze omgeving nog steeds onderwerp van gesprek , blijkt er een lange
historie over de tunnels te bestaan. Resultaten van een onderzoek (dat zeker
niet volledig is) naar het verloop van deze ontwikkelingen zijn hier op een rij
gezet en vormen het decor voor de stand van zaken nu.
Na de watersnood in 1953
Na de watersnoodramp van 1953
bleek overduidelijk dat bij uitzonderlijke weersomstandigheden de veiligheid van Nederland
niet verzekerd kon worden en al
op 21 februari 1953 werd de
Deltacommissie opgericht met
als doel Nederland beter te
beschermen tegen hoge waterstanden. Het door de commissie Tussen Maassluis en Vlaardingen ligt aan
de overzijde van Het Scheur het eiland
opgestelde Deltaplan zorgde niet
Blankenburg. Situatie 1850.
alleen voor hogere dijken, maar
ook voor betere wegen in het
getroffen deel van Nederland. De resultaten van het plannen maken bleven niet
binnenskamers, media kregen de kans om de plannen bekend te maken.
Een van de eerste berichten verscheen in
Het Vrije Volk van 8 oktober 1957. Het rapport
‘Randstad en Delta na een jaar overleg’ was zeer
ingrijpend en zorgde ervoor dat vrijwel de gehele
Randstand op de schop zou moeten
Niet minder dan acht tunnels en drie bruggen
omvatte het rapport. Aan de westelijke kant zou
dan nog een verkeersweg aansluiting geven op
de Haringvlietdam. Deze weg zou dan met een
brug over de Brielse Maas gaan en dan met een
tunnel tussen Poortershaven en Maassluis onder
de rivier door.
Het plan voor acht tunnels en drie bruggen.
(Het Vrije Volk, 8-10-1957)
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De plannen gaven aanleiding tot veel reacties. Het dorp Blankenburg bestond
nog en de op die plaats getekende route veegde het dorp van de kaart. Wel werd
met de naamgeving van de ‘Blankenburgsetunnel’ het dorp alvast voor de
historie vastgelegd. Later werd steeds gesproken over de ‘Blankenburgtunnel’.
Ontwikkelingen rond de Blankenburgtunnel
De plannen voor de Blankenburgtunnel gingen niet van tafel. Prioriteit was
er niet, maar er werd wel steeds over gesproken, ook in de media. In 1963
verscheen er in de krant een bijgewerkte tekening van de bruggen- en tunnelplannen, waarin naast de Beneluxtunnel en de Blankenburgsetunnel ook een
Rozenburgsetunnel en een Eurotunnel stonden aangegeven.

Plan voor 10 tunnels. (Het Vrije Volk, 4-10-1963)
Dat de plannen geen prioriteit kregen was voor ondernemend Rijnmond natuurlijk niet gewenst. Scheepsbouwer Cornelis Verolme liet dat ook duidelijk blijken bij de feestelijke ingebruikname van twee nieuw gegraven reuzendokken
op Rozenburg. Als het aan de scheepsbouwer lag moest de Blankenburgtunnel
gelijk gebouwd worden met de Beneluxtunnel. Met de burgemeester van
Maassluis W.J.D. van Dijck wilde de heer Verolme het initiatief nemen om ook
voor de bouw van de Blankenburgtunnel een N.V. op te richten die de bouw
financierde en tolgelden kon heffen om rond te krijgen. De bouw van de
Beneluxtunnel was op dezelfde wijze mogelijk geworden. In die N.V. hebben
ook tal van bedrijven grote financiële steun verleend en is de tunnel een belangrijk aantal jaren eerder gereedgekomen. Het aantal tunnels in de plannen veranderde niet. ‘We kunnen ze in de Rijnmond niet genoeg hebben’, schreef
Het Vrije Volk in de krant van 28 januari 1965. De tunnels vormden de sleutel
van het verkeersvraagstuk. De krant deed er weer een tekening bij die de toekomst aangaf zoals de Provinciale Planologische Dienst die voor ogen had.
Van Rotterdam naar Hoek van Holland zien we: 4 Willemstunnel, 5 Maastunnel,
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6 Beneluxtunnel, 7 Kruiteilandtunnel, 8 Blankenburgsetunnel, 9 Rozenburgsetunnel, 10 Eurotunnel.

Plan voor tien tunnels en twee bruggen. (Het Vrije Volk, 28-1-1965)
Omdat in die jaren verwacht werd dat er snel een vaste oeververbinding zou
komen in het Nauw van Calais zou Antwerpen, over de weg, tachtig kilometer
dichter bij Londen komen te liggen dan Rotterdam. België’s eerste havenstad
zou daardoor een belangrijke, zo niet de belangrijkste schakel kunnen worden
in de verbinding tussen Engeland en het Roergebied. Omdat een kanaaltunnel
of -brug zeker een spoorwegverbinding zou krijgen, zou de betekenis van WestNederland als voorportaal van het Roergebied nog sterker worden aangetast.
Dit gevaar kon alleen worden afgewend door een drastische uitbreiding van de
noord-zuidverbindingen in het Waterweggebied en de Delta, tegelijk met een
vérgaande verbetering van de verbindingen met het Duitse achterland. Alleen al
voor de Maas en Waterweg moest men daarom rekening houden met de bouw
van vier tunnels, naast de reeds opgenomen Maastunnel, Beneluxtunnel en de
Willemstunnel. De motivering voor deze vier tunnels was als volgt omschreven.
Kruiteilandtunnel. Deze is juist ten oosten van de mond van de Oude Maas
gedacht. Hij zal vooral bestemd moeten worden voor het min of meer lokale
verkeer, ter ontlasting van de Beneluxtunnel, die in de toekomst een meer internationale functie zal krijgen. Overigens met behoud van zijn functie in de ontsluitingsweg voor de grote havenbekkens van Waalhaven tot Botlek.
Omdat de plaatsen Schiedam-Vlaardingen en Hoogvliet-Spijkenisse volgens de
planologen elk naar één stadsgebied met 400.000 inwoners kunnen groeien,
zal de Beneluxtunnel trouwens onvermijdelijk voor het lokale verkeer onmisbaar blijven.
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Blankenburgsetunnel zal primair worden bestemd voor het doorgaande verkeer
van de Randstad Holland naar Zeeland en verder naar België.
Rozenburgsetunnel is vooral van belang voor het recreatieverkeer, maar ook in
de structuurschets opgenomen als uitwijkmogelijkheid bij overbelasting door
regionaal en plaatselijk verkeer van andere tunnels.
Eurotunnel, waarvoor de plaats in overleg met de gemeentelijke havendienst
van Rotterdam wordt gekozen, komt tussen Maassluis en Den Hoek. Hij is een
schakel tussen Europaweg en de geprojecteerde (Delta)Dammenweg, welke
een directe verbinding garandeert langs de lijn Amsterdam-Den HaagEuropoort-Grevelingen-Schouwen-Walcheren. Wat opvalt in deze plannen is de
motivering in die tijd. Alleen economische redenen zijn van belang en geld
speelt ogenschijnlijk geen rol. Wel wordt in ramingen vermeld dat het realiseren van de Blankenburgsetunnel ook besparingen oplevert als gevolg van het
opheffen van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. Hoewel het maken van de
tunnels geen hoge prioriteit had werd er in de praktijk wel rekening gehouden
met de aanleg van de tunnels. Ook de tracés van de tunnels waren na 1956
bekend en er werd in ieder geval aan de Rozenburgse kant van de rivier in
bestemmingsplannen rekening mee gehouden.
Waterleidingen, veerboten en, jawel, tunnels
De Blankenburgtunnel staat in formele zin voor het eerst op het
‘Structuurschema Hoofdwegennet 1966’ en vervolgens in het ‘Rijkswegenplan
1968’, dat begin 1969 werd vastgesteld. Daarna is de tunnel eigenlijk nooit
meer uit de plannen van de Rijksoverheid verdwenen. Een voorbeeld van de
papieren aanwezigheid van de tunnel is als er in Maassluis, als snel groeiende
gemeente, een dringende behoefte ontstaat aan goed drinkwater. In Het Vrije
Volk van 12 juli 1967 meldt de krant dat
Maassluis een tweede aansluiting krijgt op
het net van de Rotterdamse Gemeentelijke
Drinkwaterleiding. In het bericht wordt
gemeld dat de eisen ten aanzien van zinkers ter hoogte van de Botlekweg thans
zeer hoog zijn onder meer met het oog op
de plannen voor de Blankenburgtunnel.
Dat de Blankenburgtunnel steeds op
papier aanwezig bleef valt ook op te
maken uit het bericht in Het Vrije Volk
van 3 oktober 1967. De ontwikkeling van
het autoverkeer was zodanig dat de druk
Het Vrije Volk, 3-10-1967.
op de veerdienst tussen Maassluis en
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Rozenburg steeds meer toenam en aanleiding was voor een voorstel tot het in
gebruik nemen van een derde veerboot. Deze boot moest van hetzelfde type zijn
als de al in dienst zijnde veerboten ‘De Hoorn’ en ‘Gedeputeerde Schilthuis’.
Wat in het artikel opvalt is de verwijzing naar het gereedkomen van de
Blankenburgtunnel tussen 1973 en 1980. Na het gereedkomen van de tunnel
zal een derde boot vermoedelijk niet meer nodig zijn, dus het hoogste rendement krijgt men bij een zo spoedig mogelijke ingebruikname. Voor het geval
de Blankenburgtunnel later dan 1973 gereedkomt voorziet Rijkswaterstaat
zelfs met drie boten nog ernstige stagnaties bij het veer Rozenburg-Maassluis.
De mogelijkheid voor een vierde boot wordt daarom opengehouden.
Hoewel het bericht uit 1967 spreekt van een te verwachten verkeersdruk
– die er langzaamaan ook gekomen is – werd niet overgegaan tot aanschaf van
een derde veerboot en dus ook geen vierde. Echte problemen werden er daardoor niet verwacht omdat de Blankenburgtunnel toch aangelegd zou worden.
Het vertrouwen dat de tunnel eraan zat te komen wordt bevestigd in Het Vrije
Volk van 19 februari 1968. De regering denkt binnen tien tot vijftien jaar een
begin te maken met de bouw van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Maas
tussen Rozenburg en Vlaardingen/Maassluis. Dit mag worden geconcludeerd
uit het Rijkswegenplan 1968. Het deel van de tunnel is genummerd met 24.
Opvallend is dat geschreven wordt over een tunnel onder de Nieuwe Maas.
Hoewel velen dit stuk rivier aanduiden als Nieuwe Waterweg heet dit deel van
de rivier Het Scheur.
Van Beneluxtunnel naar Blankenburgtunnel
De behoefte aan tunnels was groot en uiteindelijk kwam het tot realisering van
de Beneluxtunnel. Vanaf de opening in 1967 tot eind 1980 was dit een toltunnel, geëxploiteerd door een maatschappij. Er was destijds een tolplein aan de
zuidzijde van de tunnel. Per passage betaalden auto’s een gulden en vrachtwagens een rijksdaalder. Om te besparen op arbeidskracht diende de passant
het tolbedrag in een grote trechter te mikken bij de tolpoorten. De verkeersdruk
nam toe en daarmee ook de aandacht voor oplossingen. De ‘Werkgroep
Europoort Botlek Belangen’ werkte aan een advies voor oplossingen.
Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de industrie in het
Europoort-Botlekgebied en de burgemeesters van Westvoorne en Rozenburg.
Het advies werd in ‘De Waarheid’ van 18 juli 1985 bekendgemaakt en de werkgroep had een voorkeur voor de Blankenburgtunnel, hetgeen de wens vertegenwoordigde van de regio en de industrie. Dus twintig jaar na de eerste plannen
had de Blankenburgtunnel nog steeds de voorkeur boven andere tunnels, waaronder een tweede Beneluxtunnel. Om het belang van de tunnel te onderstrepen
bracht in 1986 burgemeester Van der Goot van Rozenburg een bezoek aan de
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secretaris van de Raad voor de Waterstaat en overhandigde daar 10.000 handtekeningen waarin gevraagd wordt om de Blankenburgtunnel te realiseren.
Naderende ontknoping
In de loop der jaren is de komst van de
Blankenburgtunnel steeds serieus verwacht.
Omdat op het beoogde tracé voor de tunnel
voetbalvelden lagen moest in 1976 de
Voetbalvereniging Rozenburg verhuizen naar
een complex aan de andere kant van het dorp.
De plannen voor de bouw van de Blankenburgtunnel waren toen in een vergevorderd stadium
en dus leek het een verstandig besluit. De krant
‘De Waarheid’ kwam op 26 november 1986
met het bericht dat Provinciale Staten van
Zuid-Holland akkoord zijn met de aanleg van
een nieuwe tunnel tussen Maassluis en
Rozenburg. Deze tunnel kreeg de voorkeur
boven een tweede Beneluxtunnel tussen
Schiedam en Pernis. Dit besluit volgde dus het
advies van de ‘Werkgroep Europoort Botlek
Belangen’. De besluitvorming over de tunnels
bleef doorgaan. Het Limburgs Dagblad maakte
in de editie van 3 juni 1988 bekend dat minister mevrouw Smit-Kroes van Verkeer had
besloten dat er een tweede tunnel naast de
Beneluxtunnel zou komen. In het besluit van
1986: 10.000 handtekeningen de minister was ook weer een prioriteitstelling
voor de Blankenburgtunnel. opgenomen. De behoefte aan tunnels bleef,
ondanks de te realiseren tweede Beneluxtunnel,
en de minister deelde de Kamer mee dat in de jaren ’90 bij Maassluis de
Blankenburgtunnel zou worden gebouwd. Wat aan dit besluit opvalt, is niet
alleen dat de minister er twee jaar over had gedaan, maar ook dat ze de adviezen van de ‘Werkgroep Europoort Botlek Belangen’ niet overnam en evenmin
het besluit volgde van Provinciale Staten.
Tunnelvisie?
Deze besluitvorming is typerend voor de ontwikkeling rond de Blankenburgtunnel. Het duurt maar. En door het ontstaan van commissies en belangengroepen is iedereen de weg kwijt. Na de besluitvorming medio 1956 was er

28

duidelijk behoefte aan de Blankenburgtunnel en ook een Rozenburgse tunnel.
In de praktijk is die behoefte niet anders geworden, eerder groter.
Met een zekere regelmaat laat de politiek ook van zich horen. In de loop der
jaren zijn alle politieke partijen zowel vóór als tégen de tunnel geweest.
In de Maassluise Courant van 26 oktober 1993 wordt verslag gedaan van twee
CDA-kamerleden die zich als deskundigen op de hoogte kwamen stellen van de
problemen. Symbolisch staken zij de eerste spade in de grond voor de
Blankenburgtunnel. Zij beloofden om na te gaan of de aardgasbaten gebruikt
konden worden voor financiering van de tunnel. In 2012 gebeurde er het een en
ander met de nog steeds papieren Blankenburgtunnel. Eerst was er een meerderheid in de Tweede Kamer voor de aanleg van de tunnel. Vervolgens viel de
regering en werd de besluitvorming over de tunnel als controversieel aangemerkt. Het leek erop dat de geschiedenis zich weer zou herhalen en het plan
weer op de lange baan geschoven zou komen. Na de verkiezingen kwam toch
nog wel verrassend snel het regeerakkoord waarin de aanleg van de
Blankenburgtunnel volgens plan zal worden aangepakt.
Of het spreekwoord ‘haastige spoed is zelden goed’ hier opgaat is moeilijk te
zeggen. Wel heeft het wachten de tunnel niet goedkoper gemaakt. In april 1986
werd nog gesproken over een raming van 240 miljoen gulden. Anno 2013 wordt
er gesproken over een raming van 1,2 miljard euro.

Binnenweg 11 ontkwam als enige boerderij aan sloop in de jaren 1950.
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Gaat het dan toch gebeuren?
In het regeerakkoord VVD-PvdA van 29 oktober 2012 lezen we onder andere:
‘Bruggen slaan: Projecten met een gunstige maatschappelijke baten/kostenverhouding voeren we volgens plan uit. Dit geldt onder meer voor de aanleg
van de Blankenburgtunnel. Knelpunten in het aansluitende wegennet worden
gelijktijdig aangepakt. De besluitvorming over de verbreding van de Ring
Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond.’
In hoeverre dit alles werkelijkheid wordt zal de toekomst nog moeten uitwijzen,
de hoop is echter dat de eventuele tunnel toch niet een brug te ver wordt.
Leo Boer

Eén boerderij gespaard
Omstreeks 1965 zijn de woningen in Blankenburg door de gemeente
Rotterdam onteigend en op de plaats waar vroeger dorp Blankenburg was is
nu het chemiebedrijf Huntsman gevestigd. Voor Blankenburg was het niet
nieuw om van de kaart weggeveegd te worden. Rotterdam was in 1947 met
het Botlekplan de Oude Maas al overgestoken en kwam daarmee op grondgebied dat gelegen was binnen andere gemeenten. Rotterdam maakte haast
met de plannen en nadat verschillende boerderijen waren onteigend werd er
in 1957 een aantal gesloopt en volgde de sloop van het dorp in november
1965. Niet alleen de woningen in het dorp Blankenburg moesten verdwijnen,
maar ook de boerderijen in de omgeving. Eén boerderij is echter gespaard
gebleven. Aan de Binnendijk 11 staat nog steeds een grote boerderij die blijkbaar ontsnapt is aan de sloop van de omgeving. In de jaren ’50 is de boerderij met de andere onteigend door de gemeente Rotterdam. Hoewel rondom de
andere boerderijen werd gesloopt bleek de noodzaak voor deze boerderij
anders te liggen. De planologen zaten toen al een tijdje bij elkaar en hadden
inmiddels het plan voor de 8 tunnels en 3 bruggen op papier staan.
De boerderij paste niet meer in de plannen voor de industrialisatie, maar lag
wel op het tracé voor de Blankenburgsetunnel. Met de bewoners is bij de onteigening afgesproken dat ze in de boerderij mochten blijven wonen zolang de
noodzaak voor het slopen er nog niet was.
Inmiddels wachten de bewoners al zo’n 55 jaar op het bericht dat gestart gaat
worden met de aanleg van de Blankenburgtunnel.
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GESCHIEDENIS VAN DE SCHANSBRUG
De Schansbrug was in 2012 75 jaar oud en dringend aan renovatie toe.
Die werkzaamheden namen ongeveer 4 weken meer tijd in beslag dan
gepland en kostten bijna tweemaal zoveel als begroot, maar op 6 juni is de
vernieuwde brug met succes teruggeplaatst. Hoe oud is eigenlijk de verbinding tussen het Schanseiland en de Noorddijk? Huib Geuze, medewerker van
het Stadsarchief Vlaardingen, ging voor u op zoek.

Het Schanseiland in 1590. (Jan Potter)
Valbrug van ’t Fort
De oudste vermelding is van 1590. Op de bekende kaart van Jan Potter van
Maaslandsluis is duidelijk een verbinding te zien tussen de Noorddijk en de
Schans. De Schans heette toen nog ’t Fort, bekend uit de gebeurtenissen in de
Tachtigjarige Oorlog. In het Oud Archief van het Hoogheemraadschap Delfland
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vinden we een eerste vermelding in 1649. Blijkbaar mankeerde de brug het een
en ander en Delfland wordt gevraagd te komen inspecteren. Een klein stukje
transcriptie uit het register van zowel particuliere rechtszaken als van bestuurszaken: o[mme] inspectie te nemen van[de] valbrugge over het Speuijwater
aldaer leggende, heeft d’selve heere dijckgrave op huijden den XXIIIen
Septembris XVIc negen en veertich (23-9-1649) de selve valbrugge geinspecteert, ende bevonden den dorpel onder de schooren van ...
De rest bespaar ik u, want ook toen kende men de nodige vaktermen. Maar één
ding is duidelijk: over het spuiwater van de Noordgeer lag een valbrug. Een valbrug kennen we van kastelen en stadspoorten. De Schans had oorspronkelijk een
militaire functie en de valbrug kon gebruikt worden om het terrein af te sluiten.
‘den draij’
In een ander archiefstuk van het Hoogheemraadschap komt de Noordspui ook
ter sprake, in een staat van verrichte werkzaamheden door de mensen van
Delfland waarvan de kosten moesten worden verdeeld over de belanghebbenden. Elk jaar komt een specifieke post terug: het onderhouden van caede van
’t Noortspoij, ende aerden havendam, den draij ende planckeringe.
‘den draij’ verwijst naar een draaibrug, maar het stuk dateert van 1635 en volgende jaren. Wanneer we op de kaart kijken van 1656 zien we aan de noordwestzijde van de Schans een
havendam. De Noordgeer en
het huidige Hellinggat waren
nog niet met elkaar verbonden.
Op de kaart staat een aantekening over de ‘affpalinge’ gedaan
op de dam. Er wordt precies
aangegeven over welke breedte
de dam moet worden ‘doorgestoken’. Wanneer er gesproken
wordt over ‘den draij’ kan het
niet gaan over deze havendam en
niet over de valbrug aan de kant
van de Monsterse Sluis.
Het moet gaan over de draaibrug
over het Hellinggat.
In 1656 wordt met ‘den draij’ de
draaibrug over het Hellinggat
bedoeld.

32

Draaibrug uit Antwerpen
In 1650 vertrekt een delegatie vanuit Maassluis naar
Antwerpen. In de delegatie
zijn drie colleges vertegenwoordigd: de Gecommitteerden van de Visserij,
de kerk(rent)meesters en het
Hoogheemraadschap in de
persoon van de penningmeester. Bij dit illustere
gezelschap voegen zich een
timmerman en een smid.
Wat gaan ze in Antwerpen
bekijken? Een model van Bij de Schansbrug zijn lijnen getekend die een
draaibrug en spuideuren kunnen aanduiden.
een draaibrug. En niet alleen
het model, maar ook de
originele brug. Ze hebben serieuze belangstelling, vandaar ook de timmerman
en de smid. Het bezoek heeft gevolgen. Het model staat in het
Gemeenlandshuis tentoongesteld. Iedere(?) Maassluizer mag komen kijken.
Er is een bestek opgesteld met een onderbouwd financieel verhaal. Daarna geeft
het Hoogheemraadschap de opdracht om de bouw en aanleg van de draaibrug
te realiseren. Er wordt publiek aanbesteed, gegund en uitgevoerd. En op
verzoek van de aannemers – de brug was al in gebruik – zijn de ‘wel eedelheden’ van de brug nauwkeurig opgenomen door de
Gecommiteerden van de
Visserij en gecontroleerd of
ze volgens het bestek zijn
uitgevoerd. Hoe die oplevering is afgelopen weten we
niet. Maar de draaibrug
zorgde voortaan voor een
goede verbinding tussen
binnen- en buitendijks
Maassluis.
De balansbrug op een
tekening uit circa 1860.
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Ontwerptekening van de balansbrug naar De Schans uit 1836.

Foto van de balansbrug naar De Schans in 1896.
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Schansbrug of Grote Draai
De draaibrug heeft het lang uitgehouden. Hoe vaak hij vernieuwd is weten we
niet, maar in 1762 wijdt de Maassluise dichter Willem van der Jagt er een passage aan: ‘in de haven, bij de grote draaibrug onder de kraan, was een nieuw
hoekerschip gelegd, dat met een Prinsenvlag prijkte’. Het gaat nu even niet over
die prinsenvlag, maar over de grote draaibrug. Je noemt iets pas groot, wanneer
er ook een kleine draaibrug is. En dat ondersteunt de hypothese dat er over
het Hellinggat een kleiner exemplaar lag. In het bevolkingsregister van de
19e eeuw komen we het beroep tegen van ‘opzichter op de Grote Draai’:
een brugwachter c.q. toezichthouder over de draaibrug. Net achter de draaibrug
waren de spuideuren. Op enkele kaarten staan op de plaats van de draaibrug
kleine bogen getekend en zijn de spuideuren aangegeven met uit elkaar
wijkende lijnen.
Balansbrug
Op de kadasterkaart van 1821 staat de Schansbrug nog aangeduid als draaibrug.
Maar dat verandert in 1836. In het Oud Archief Delfland bevindt zich een teekening (van de te stellen) balansbrug in plaats van den Grooten Draaij(brug).
Dezelfde balansbrug is veel op schilderijen afgebeeld. Vaak samen met de kraan
aan de huidige Marnixkade. Dat de bouwtekening in het archief van het
Hoogheemraadschap te vinden is hoeft ons niet te verbazen, want de balansbrug
was eigendom van Delfland. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw doet het
Hoogheemraadschap van Delfland afstand van de brug en draagt ze het object
over aan de gemeente Maassluis. Tegenover het recht van eigendom staat de
plicht van onderhoud. Onderhoud, zoals de plechtige taal dat uitdrukt der werken tot de Haven in de gemeenten Maassluis en Maasland in betrekking staande, of daartoe behoorende voor zoover het Hoogheemraadschap hetzij alleen,
hetzij met anderen gezamenlijk het beheer en onderhoud van de werken tot
heden heeft gehad en gedaan zonder eenige uitzondering.
De volgende balansbrug dateerde uit 1896. Het stond er met duidelijke letters
op, getuige de oude foto. Ook toen zullen de werkzaamheden een lange periode
van overlast en omrijden hebben veroorzaakt, maar we hebben er geen gegevens
over.
Klapbrug
In 1920 krijgt de gemeente Maassluis een telegram van Maschinenbau-Anstalt
Humblot (Köln-Kalk). De inhoud gaat over een te leveren ‘Klappbrücke’.
De gemeentelijke contacten lopen via de heer J.H. van Heyst, civiel ingenieur
te Amsterdam. Hij is aangetrokken als deskundige en zal toezicht houden bij het
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plaatsen. Natuurlijk worden ook lokale deskundigen gehoord, namelijk de commissie voor plaatselijke werken. Zij staan vierkant achter het streven de doorvaart te verbreden tot 16,60 meter. Maar vanwege de kosten adviseren zij het
gemeentebestuur na te denken over het plaatsen van de brug over het
Hellinggat. Hierdoor kunnen grotere schepen afmeren aan de Noordgeer, die als
aantrekkelijk vaarwater wordt beschouwd en de kaden kunnen onder andere
gebruikt worden voor de groeiende exploitatie van de Kapelpolder. De gemeenteraad hakt de knoop door en besluit de nieuwe klapbrug te plaatsen over het
water van de Noordgeer. Maar de brug zelf is nog niet geleverd. Hij is wel
betaald, maar nog niet afgeleverd. Uit correspondentie blijkt dat er sprake is van
‘mehrlieferungen’ (meerwerk) en wie gaat dat betalen? Maar de Duitse leveranciers beloven vlot te leveren en te plaatsen.
12 jaar opslag van oud ijzer(?)
Die vlotte levering klopt, maar het plaatsen is een ander verhaal. De brug wordt
geleverd, maar opgeslagen in de Kapelpolder. Er is geen budget voor bijkomende werken en plaatsing. In de gemeenteraad van 10 oktober 1923 wordt uitgebreid gesproken over het schilderen. Dat onderhoud is dringend nodig, want de
heer Uitdenbogaardt concludeert: ‘sommige deelen zien er slecht uit en een
bezit van ongeveer zestig mille mag niet ter wille van een paar duizend gulden
verwaarloosd worden’.
De adviezen van gemeenteraadsleden en anderen buitelen over elkaar heen:
schakel werkelozen in, dek de onderdelen af of gebruik hem als brug over de
haven! Of er inderdaad geschilderd werd, is niet uit de notulen op te maken,
maar de brug in onderdelen lag er in 1936 nog. Wel waren er tussentijds (1929)
plannen ingediend, maar financiële problemen verhinderden de plannen uit te
voeren. Dan gloort er hoop via inschakeling van het ‘Werkfonds’, een rijksinstelling die grote projecten voorfinanciert en daarmee de werkeloosheid
bestrijdt. Op 16 april 1934 stuurt het college van B en W een onderbouwd verzoek naar het bestuur van het Werkfonds in Den Haag. Een belangrijk motief
om het plan in te dienen is de noodzaak van het creëren van werk. Maassluis
telt 550 werkelozen en 298 personen in de steunregeling. Zestien arbeiders zijn
al bij de werkverschaffing geplaatst op Voorne-Putten.
Het plan wordt gehonoreerd en gefinancierd voor f 93.000,-- (voorschot).
Uiteraard stelt de minister van Financiën eisen. Vooral het inschakelen door de
aannemer van plaatselijke (jeugd)werkelozen telt zwaar. In november 1936
wordt de overeenkomst gesloten en op 16 maart 1937 start de openbare aanbesteding van het project. Er schrijven 38 aannemers in. Het wordt gegund aan
J.K. Simon te Schiedam voor de door hem ingeschreven som van f 82.950.
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De aannemer kan aan de slag met
de aangenomen werkelozen.
Rechtszaak
Het dossier Schansbrug is hiermee nog niet gesloten. Tijdens de
werkzaamheden zijn panden aan
de Geerkade verzakt.
Vooral Geerkade 4, eigendom van
de heer A. Oranje.Verschillende
deskundigen doen metingen en
brengen verslag uit. Wie is er aansprakelijk? En wie betaalt de
schade? De heer Oranje stelt een
rechtsvordering in tegen de
gemeente Maassluis.
De arrondissementsrechtbank te
Rotterdam, gehoord hebbende de
partijen, trekt haar conclusie:
Gedaagden (de aannemer J.K.
Simon en de gemeente Maassluis)
zijn hoofdelijk veroordeeld tot
vergoeding van alle kosten, scha- Bouw van de nieuwe Schansbrug in 1937.
den en interessen, tengevolge van
genoemd werk aan het pand van eischer (A. Oranje) ontstaan, een en ander bij
staat nader op te maken, met dien verstande, dat de gedaagde betalende den
anderen gedaagde vrijwaart, en hen tevens veroordeeld in de kosten van het
geding.
De gemeente vraagt hoger beroep aan tegen het vonnis waarin de gedaagden in
hoofdzaak zijn veroordeeld alle kosten te betalen. Maar de gemeente gaat ook
over tot het voeren van verweer tegen het door de aannemer ingestelde beroep.
J.K. Simon probeert namelijk de gemeente Maassluis voor alle kosten te laten
opdraaien en zijn bedrijf te ‘vrijwaren’.
Op 27 mei stelt de arrondissementsrechtbank (2e kamer) het bedrag vast van
schadeloosstelling, namelijk f 13.000,--. Dat moet worden betaald door de aannemer. Wel besluit het gemeentebestuur, hoewel juridisch de zaak beklonken is,
de betreffende aannemer op morele gronden een tegemoetkoming te geven.
Daarbij speelt op de achtergrond dat de heer Oranje een minnelijke schikking,
door overname van het pand door de gemeente Maassluis, had afgewezen.
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Werkzaamheden aan de Schansbrug in 2012.
Toen die opzet niet lukte, moest de rechter beslissen. Uiteraard is deze kwestie
vele malen ter sprake geweest in het college van B en W en de gemeenteraad.
Gelukkig zijn alle notulenboeken bewaard en te raadplegen in het Stadsarchief
Vlaardingen.
Het gereedmaken en bedrijfsvaardig opstellen van de Schansbrug wordt opgedragen aan de firma Kloos te Kinderdijk. Eind 1937 wordt de Schansbrug opgeleverd en kan de noodbrug worden afgebroken. Aan een slepende geschiedenis
kwam een einde.
Anno 2012
In 2012 moest onze 75-jarige gerenoveerd worden. En het leek wel of de
geschiedenis zich herhaalde: budgetoverschrijding, overlast en schade aan
omringende panden. Maar ten slotte kan Maassluis weer pronken met een
gestraalde, gerepareerde en opnieuw geschilderde balans, teruggeplaatst in de
ter plekke gestraalde hameipoort. Een hele investering in financieel lastige tijden, maar de brug kan hopelijk weer 75 jaar (?) mee.
Huib Geuze
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MAASSLUISE VISSERS
Wanneer langs Hollands smalle kust
De najaarsstormen woeden
En buitengaats de zeeman zorgt
Dat wij met vis ons voeden
Beseffen wij dan inderdaad
Hun zwoegen en hun streven
Of laat het ons volkomen koud
De strijd van ’t vissersleven.
Men spreekt vaak over zeebanket
En over dure vis
U hebt er geen vermoeden van
Hoe zwaar hun arbeid is
Zij dragen ook hun steentje bij
Aan werk voor vele handen
En steunen de deviezenpot,
Export naar and’re landen.
Daarom waarderen wij hun werk
Wanneer de stormen woeden
En vragen steeds in ons gebed
Of God hen wil behoeden.
Oom Willem van Vuren
Ter herinnering aan het viszaakje van oom Grubbeld, 1948

Herinneringsmonument aan
alle Maassluizers die op zee
gebleven zijn.
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MODEL MAASKOTTER MA 1
In 1979 schonk het personeel van de gemeente het model van een Maaskotter
aan het nieuwe Stadhuis in de Koningshoek. In een glazen vitrine heeft het
schip ook in 2013 nog een prominente plaats in de hal en is door iedereen te
bewonderen. Wij gingen voor u op zoek: hoe zagen Maaskotters eruit en van
welke periode dateren deze vissersschepen?

Van vissloepen, kotters en loggers
Omstreeks 1860 ontstond in de visserijwereld de behoefte om verbeteringen
aan te brengen aan zowel de vissersschepen als de netten. De ‘vischsloep’ die
was ontwikkeld kort na de Franse tijd voldeed nog maar matig. Mede door de
komst van katoenen netten en het type logger van reder A.E. Maas nam een aantal Vlaardingse reders initiatieven om een ‘Vlaardingse sloep’ te ontwikkelen.
Daarvan zijn er uiteindelijk een behoorlijk aantal gebouwd. Inmiddels ging
A.E. Maas door met het ontwikkelen van zijn in Boulogne (Frankrijk) ontdekte type ‘logger’. Hij liet in Vlaardingen een aantal van deze schepen bouwen en
uitrusten met het driemastentuig, zogenaamde driemastloggers. Omdat het
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zeilen met driemastloggers, maar ook het visserijbedrijf aan boord bewerkelijk
was, bleef hij zoeken naar verbeteringen. De volgende serie loggers, loggersloepen of sloeploggers werd uitgerust met een kottertuig zoals dat sedert tientallen
jaren op de vissloepen werd gebruikt. Ten behoeve van de haringteelt was een
bezaansmastje erbij geplaatst om het schip in de gewenste positie te houden als
het achter de vleet lag. Bovendien had men dan bij het zeilen meer drang op het
roer. Op zijn nieuwe werf De Toekomst in Maassluis bouwde A.E. Maas een
aantal van deze loggers met kottertuig en bezaansmastje. Voor het zover was
liep in 1868 te Delfshaven de bunlogger Adrien Eugene Maas van stapel.
Dit schip had een kottertuig met bezaansmastje en was voorzien van een bun
(bak waarin met vers zeewater de vis levend bewaard wordt). Van dit schip
werd een schaalmodel gebouwd dat tentoonstellingen afgereisde om reclame te
maken voor het type schip. De tuigage van het model wijzigde na verloop van
tijd en het model kreeg de naam ‘Visschershoop’. In Maassluis was men dit type
schip inmiddels gaan aanduiden als ‘Maaskotter’ (de kotter van A.E. Maas).
Scheepsregistratienummers
De heer J. Ploeg (1913-2003) heeft in 1977 dit model uit 1868 nauwkeurig
opgemeten en de nodige bouwtekeningen en een tuigplan gemaakt.
Modelbouwer C.W. Ravensbergen heeft aan de hand van deze tekeningen het
model gebouwd zoals het nu in de hal van het stadhuis staat. Hij voorzag
het model van het registratienummer MA 1 en gaf het de naam ‘Maassluis’.
In 1824 werden de scheepsregistratienummers voor vissersvaartuigen ingevoerd. Vissersschepen uit Maassluis kregen toen MS-registratie, waarvan twee
generaties bekend zijn. De Maaskotter ‘Maassluis’ werd in 1868 gebouwd als
MS 19 en kreeg in 1870 registratienummer MS 1. Het eerste vissersschip dat
daarvoor al registratie MS 1 had gehad was een in 1838 gebouwde hoeker met
de eigennaam ‘Het goede Voornemen’. De MA-registratie werd met de visserijwet van 1881 ingevoerd en vanaf 1883 voerden alle vissersschepen uit
Maassluis het ‘kenteken’ MA gevolgd door een nummer. Het echte schip waarnaar het schaalmodel van de Maaskotter is gemaakt heeft dus nooit MA als
registratie gehad. Het registratienummer MA 1 is dan ook imaginair omdat er
nooit een zeilend vissersschip met dat registratienummer heeft bestaan.
De modelbouwer Ravensbergen vertelde desgevraagd dat hij op verzoek van de
heer J. Ploeg het registratienummer MA 1 op de voorsteven had gezet en op
de spiegel de naam ‘Maassluis’. Volledigheidshalve zij vermeld dat het registratienummer MA 1 was toegekend aan de in 1901 gebouwde stoomlogger
Burgemeester Ripping.
M. van de Ree
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MAASSLUISE VISSERSTRUIEN

Bij uitgeverij Cantecleer verscheen in 1983 het boekje ‘Nederlandse visserstruien’. Schrijfster Henriëtte van der Klift-Tellegen deed onderzoek naar het
breipatroon van Hollandse visserstruien en kwam tot de verrassende ontdekking dat de vissersvrouwen in elke plaats hun eigen unieke patroon gebruikten. Met toestemming van de uitgever hebben wij de voor Maassluis toepasselijke passages uit het boekje overgenomen.

Gebreide hoge hoed
De techniek van het breien is waarschijnlijk net zo oud als die van het weven.
Vooral in vroeger tijd vulden die technieken elkaar aan. Rechte lappen werden
geweven en kokers werden gebreid. Breiwerk was rekbaar en weefwerk niet.
Herders en nomaden beoefenden het breien, een groot weefgetouw bedienen
was gecombineerd met meer statische beroepsgroepen. In de middeleeuwen
waren er ‘brydersgilden’ die hoge eisen stelden aan de vakbekwaamheid van
hun leden. Nederland was in de 15e en 16e eeuw toonaangevend in WestEuropa op breigebied. De Nederlandse ‘bryders’ hadden een specifieke manier
van breien die nogal afweek van de methoden in de ons omringende landen.
Wij breiden sterk figuratief in laagreliëf, zonder kleur en zonder gekruiste steken te gebruiken. Het Nederlandse breiwerk was zo beroemd dat Tsaar Peter I
(1672-1725) een gebreide hoge hoed aanschafte die nog steeds in de Hermitage
in St.-Petersburg bewaard wordt. En de Deense koning liet rond 1550 fijnbreiers uit Holland overkomen om in de zijden kousen voor het hof te voorzien.
In de 19e eeuw was weven en breien vooral thuiswerk waar de hele familie aan
meewerkte, vooral in de wintermaanden wanneer men niet op het land werkte.
Hoewel ook mannen (vissers en herders) breiden verschoof de taak van het
breiwerk voor eigen gebruik steeds meer naar de vrouwen.
Werken in ondergoed
Visserstruien werden vroeger waarschijnlijk gezien als mooi uitgevoerde borstrokken, kledingstukken die men mogelijk over het hemd en onder de kiel of het
jak droeg. Tijdens het werken was het niet ongebruikelijk om in ondergoed te
lopen, waardoor de trui in dat geval zichtbaar gedragen werd. Daarom zitten de
oude visserstruien op oude foto’s zeer krap, als om het lijf gegoten en zijn ze
ook vrij kort. Ook de hals is tamelijk nauwsluitend gemaakt. Zo evolueerde de
visserstrui, naar we aannemen, van ondergoed naar bovengoed, zoals in onze
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Maassluise kuipers. Links en rechts zien we een Maassluise visserstrui.
tijd met het T-shirt is gebeurd. De Nederlandse visserstruien zijn sterk verwant
aan de truien van de Shetlandeilanden. Want vanaf de 14e eeuw visten
Hollandse vissers al rond de Britse eilanden en er was een basis voor
Nederlandse vissersschepen waar zij soms een hele winter verbleven.
De Shetlanders zijn van oorsprong Noren en zij breiden hun truien in natuurlijke tinten. Het gebruik om de trui als bovenkleding te dragen namen de
Hollandse vissers echter pas na 1860 over. Dat was de tijd dat de haringvisserij
met loggers en katoenen netten een grote vlucht nam en de contacten met de
Shetlandeilanden zeer intensief waren.
Alleen aan de bovenzijde van de trui waren motieven ingebreid. Zuinigheidsoverwegingen kunnen bij de Hollandse vissersvrouw een rol hebben gespeeld:
glad breien kan met aanmerkelijk minder garen dan motief breien.
Maar het smokwerk van de Engelse werkmanskiel kan ook tot voorbeeld
gediend hebben. Dit linnenweefsel was aan de bovenzijde voor en achter sterk
ingerimpeld om de werkman veel bewegingsvrijheid te geven. Toen dikke
gebreide truien de werkmanskiel vervingen werden die truien zo gebreid dat ze
op de smok bleven lijken.
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Herkenning
In een tijd dat vissers niet over paspoorten beschikten was visuele identificatie
van het allergrootste belang. In vreemde havens moest men op de een of andere manier bekendmaken waar men vandaan kwam. Ook bij een ongeluk was
identificatie noodzakelijk. De meest gebruikte manier om iemand te herkennen
was kijken naar zijn kleding en schoeisel. Doordat die specifieke kenmerken
vertoonden was iemand zowel voor vreemdelingen als landgenoten herkenbaar.
Bij de vissers speelden de truien daarin een grote rol. Niet alleen de kleuren
waren van belang, ook de toepassing en combinatie van motieven. In vele
gevallen was het zelfs mogelijk een verdronken visser aan de hand van de
motieven van zijn trui te identificeren, zelfs na lange tijd in het water. Zo kon
men zijn familie alsnog in kennis stellen. In de truien breide men motieven die
verbonden waren aan de haven of aan de familie. Soms, zoals in Bretagne,
waren het strepen waarvan de kleurencombinatie en de breedte verschilde van
haven tot haven. In Ierland had elke familie zijn eigen motieven die zelfs boodschappen doorgaven over het aantal zoons of de geloofsbeleving. Op het eiland
Jersey had elke parochie zijn eigen motieven die in een glad voorpand werden
verwerkt. Noorse truien vormen de enige uitzondering, omdat die door herders
en niet door vissers zijn ontworpen. Maar ook hierin gold de taal der herkenning en verschilden de motieven van dal tot dal.
Motieven en symboliek
De truien van de vissers uit de
Noordzeehavens en Zuiderzeehavens zijn herkenbaar aan de
combinaties van de ingebreide
motieven. De kennis van deze
motieven is voornamelijk
gebaseerd op oude foto’s van
vissers en soms uit overlevering van patronen van moeder
op dochter. De kleur was bijna
altijd zwart of donkerblauw,
in een enkel geval marineMaassluis’ echtpaar, de man in visserstrui.
blauw of grijs. De combinaties van motieven stonden
vast van plaats tot plaats. Toch was het niet zo dat de breisters hun fantasie niet
gebruikten. De banen tussen de motieven verschilden, of het aantal gebruikte
motieven was anders. Sommige breisters verwerkten de initialen van hun man
of die van henzelf in de trui. Op deze en vele andere manieren verwerkten zij
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hun persoonlijke ideeën in het breiwerk dat er van een afstand ogenschijnlijk
hetzelfde uitzag. De afhankelijkheid van de elementen maakte dat de vissers erg
veel waarde hechtten aan symboliek. Daarom werden motieven met een symbolische betekenis in hun truien verwerkt. De alleroudste motieven komen oorspronkelijk uit Ierland.
Godsoog. Het wakende oog is een eeuwenoud motief en komt in vele culturen
voor. Hiermee wordt het oog bedoeld dat alles ziet wat ons oog niet kan zien en
waarneemt wat wij niet kunnen waarnemen. In Urk wordt het verwerkt als een
bloem en soms lijkt het een diamant.
In dat geval betekent het welvaart.
Vrouwen zeggen ook wel dat door het
alziend oog hun mannen zich in een
vreemde haven netjes zullen gedragen.
Kabel. Omdat geen schip kan varen
zonder kabels en lijnen komt dit motief
veel voor op visserstruien.
Vlaggetjes. Voordat de radio was uitgevonden communiceerden vissersschepen onderling door middel van vlaggen.
Levensboom. De vader is de stam en de
takken zijn de zonen. Vissers namen
hun zonen vaak al vroeg mee naar zee
en leerden hen het vak. De dochters zijn
niet in de boom verwerkt, want zij bleven thuis en werden door moeder
Godsoog uit Ierland.
onderwezen in de huishoudelijke taken.
Pijlen of V-vormen symboliseren de
sporen die een varend schip achterlaat
in het water. Ook harpoenpunten hebben deze vorm.
Ribbelranden staan voor de ribbels op
het strand die bij aflopend tij op het
zand achterblijven.
Golven. Door een samenstel van rechte
en averechte steken worden golven
gesuggereerd. Dit motief kwam vooral
voor op truien in Vlaardingen.
Visgraatmotief. Het verband met de
visserij is overduidelijk.

Godsoog uit Urk.
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Deze twee patronen werden gebruikt voor de Maassluise visserstruien.
Zigzag. Het wordt een slang genoemd en gebruikt als waarschuwing tegen sluipend kwaad. Een andere verklaring is de bliksemschicht die bij zwaar weer op
zee zeer veel voorkomt. Een derde verklaring is de huwelijkslijn.
Ruiten. Een grote hoeveelheid aaneengeschakelde ruitjes doet denken aan de
mazen van een visnet.
Breitechniek
De meest oorspronkelijke manier om truien te breien is op vier of meer naalden.
Vooral de vissersvrouwen handhaafden deze gewoonte en ook daar stak symboliek achter. Een echte visserstrui moest zó gebreid worden dat er geen naald en
draad aan te pas kwam.
De trui werd uit één lange draad gebreid die niet onderbroken was. Truien die
voor ander gebruik waren werden wel in afzonderlijke delen gebreid en aan
elkaar genaaid. Men gebruikte slechts één naalddikte, ook voor de boorden,
waardoor deze boorden vaak omklapten in het dragen.
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Dit is goed te zien op oude foto’s. De vrouwen hebben geen van de breischema’s, patronen en steken ooit opgeschreven. De patronen zijn dan ook herleid
van oude foto’s, met alle problemen en onzekerheden van dien. Men berekende de patronen op eenvoudige doch doeltreffende wijze. Alle maten en stekenverhoudingen deelde men in drieën. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de verhouding schouders en hals en met de plaats van het armsgat.
Zo zien we dat de visserstrui een apart vormgegeven en belangrijk kledingstuk
was. In de Maassluise trui waren horizontale visgraten, doorlopend of onderbroken, kenmerkend. Een iets wijdere trui met dezelfde motieven werd ook wel
als streekdracht gedragen op een ‘burgerbroek’.
Samengesteld door
Ineke Vink
Bron:
Henriëtte van der Klift-Tellegen, Nederlandse visserstruien, met breipatronen,
Cantecleer 1983. Een nieuwe herziene uitgave verschijnt in 2013.
Zie ook www.facebook.com/Visserstruien.
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VISSERS EN ZEEHONDEN IN DE MAASMONDING

Wie vindt ze niet lief, zeehondjes die je met donkere ogen aankijken terwijl
ze zich koesteren in de zon, op een zandbank liggend, of ‘watertrappend’ met
de kop boven het water? Maar dat is niet altijd zo geweest. Leo Boer raakte
geïnteresseerd toen hij vernam van een oude man dat deze in de oorlog 19141918, gelegerd in het garnizoen te Brielle, in de duinen van Oostvoorne zeehonden mocht doodschieten met subsidie van het rijk. Leo Boer ging op
nader onderzoek en daarbij bleek ook het belang van Maassluis.

Aan de monding van de Maas lagen in het verleden verschillende dorpen waar
de visserij een belangrijke activiteit was. Zeehonden die in de Maasmonding
een goed leven hadden kwamen daar veelvuldig voor en er was met de verzanding van de Maasmonding en het ontstaan van zandplaten in de loop der jaren
ook een plaat ontstaan met de naam ‘Zeehondenplaat’. Niet alleen de vissers
zaten achter de vis aan, maar ook de zeehonden en dat werd aanleiding voor
klachten. De zeehond was door de bril van de vissers gezien een ongedierte, een
vischvraat. Men sprak over een zeehondenplaag die vroeg om maatregelen.

Plannen voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872. Rozenburg is nog
niet geheel ingedamd en een van de zandbanken heet Zeehonden-Plaat.
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Premies voor zeehonden
Al heel vroeg waren er klachten over de zeehonden met als gevolg dat er al
vanaf 1591 voor het eerst een premieregeling werd ingesteld. Dit omdat er te
weinig vis was in Zeeland, deels het gevolg van gebruikte vistechnieken die
nadelig waren voor de jonge vis. Die technieken werden weliswaar verboden,
maar in 1591 werd er een zeehondenpremie uitgeloofd als extra ondersteuning
van de visstand. Vanaf dat moment zou de reputatie van de zeehond als grote
viseter het dier blijven achtervolgen. Dat ondersteunde de negatieve overtuiging waarin men de dieren als visdieven beschouwde en vanuit die beeldvorming bestreed men ze. Deze bestrijding was niet gebaseerd op cijfers of feitelijkheden, maar op reputatie. De premievangst van zeehonden was daardoor een
compensatie wanneer het economisch in de visserij niet zo goed ging. Of er een
werkelijk verband was tussen slechte vangsten en de aanwezigheid van zeehonden was daarbij niet van belang.

Prent van zeehondenvangst in de buurt van Reimerswaal in de 16e eeuw.
(bron: Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen)
Het departement van de ‘Jagt en Visserij’ zette met een besluit van 4 augustus
1815 de premiebetaling stop. Niet iedereen was hier blij mee en dit gaf aanleiding voor brieven en verzoeken van vissers. Daarbij was ook een brief van twee
zalmvissers die woonden in Boonersluis en pachters waren van de dominicale
(behorend tot het grondbezit van de landheer) zalmvisserijen aan de Hoek van
Holland en langs de Oranjepolder. In hun brief stelden zij veel last te ondervinden van zeehonden aan de monding van de Maas. Zij noemden schade aan de
zalm, maar ook aan hun vistuig, de steken en het viswant. Of hun brief de aanleiding was blijft onduidelijk, maar met het besluit van 14 augustus 1823 werd
ook voor de Zuid-Hollandse wateren opnieuw een premie van f 3 per dode zeehond uitgeloofd. In 1857 trok de overheid de premieregeling in omdat men
vond dat de schade wel meeviel en bovendien de vissers zelf maar moesten zor-
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gen voor het oplossen van hun visserijprobleem. De vissers dachten hier anders
over en er kwamen ingezonden stukken en brieven in de krant. In de Nieuwe
Westlandsche Courant van 14 december 1898 is te lezen:
Zeehonden in den mond der Maas! Naar aanleiding van een vroeger bericht
aangaande het groot getal zeehonden in den mond der Maas, gaat in Den Briel
en omstreken onder de visschers een adres aan den Minister van Waterstaat ter
teekening rond met het verzoek, dat van overheidswege middelen worden
beraamd, om het voortwoekeren dezer zeer schadelijke dieren tegen te gaan en
aldus den visscher te helpen in zijn lang niet gemakkelijken strijd om het
bestaan.
De schade die zeehonden aanrichtten was aanzienlijk en de klachten namen toe.
De vissers stelden een verzoek op dat ter ondertekening rondging met als doel
dat van overheidswege werd ingegrepen. In een request dat in zijn geheel in de
krant kwam te staan werd het probleem geschetst met ook de vraag om weer
een premie op het doden van een zeehond in te voeren. Als feiten werden naar
voren gebracht dat een volwassen zeehond 5 kilo vis per dag nodig heeft.
Verschillende vissersplaatsen zonden een vergelijkbaar verzoek aan de minister.
De overtuiging slaagde en dat leidde tot een positief besluit van de minister en
de koningin. De Staatscourant
van 21 mei 1900 bevatte een
Koninklijk Besluit dat onder meer
het volgende bepaalde. ‘Voor het
dooden van zeehonden binnen
het watergebied van het rijk worden de navolgende premien toegekend: voor een zeehond van
het vrouwelijk geslacht f 3,00;
voor een zeehond van het mannelijk geslacht f 2,50. Zij die zich
met het dooden van zeehonden
door middel van schietgeweer
bezighouden zullen voor het met
zich voeren van zoodanig wapen
voorzien moeten zijn van eene
machtiging daartoe door den
Commissaris des Konings in de
provincie hunner woonplaats af
te geven. Tot het verkrijgen van
bedoelde premie wendt de
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belanghebbende zich met den gedooden zeehond tot den burgemeester van een
der door den minister van Waterstaat aangewezen gemeenten, of tot den door
den burgemeester aangewezen persoon. In tegenwoordigheid van den burgemeester of van de door hem aangewezen persoon worden van den gedooden
zeehond de voor-vinnen afgesneden waarop aan den aanbieder van den zeehond
eene verklaring wordt afgegeven. Voor gedoode zeehonden, welke bij het vertoonen de voorvinnen of een der voorvinnen missen worden geen verklaringen
afgegeven. De minister van waterstaat heeft ter uitvoering van het Koninklijk
besluit van 21 mei jl. waarbij premien zijn uitgeloofd voor het dooden van zeehonden binnen het watergebied van het rijk bepaald dat in een groot aantal
gemeenten inclusief Maassluis de gelegenheid wordt gegeven tot het vertoonen
van gedoode zeehonden ter verkrijging van de uitgeloofde premie.’
Een beeld hoe over de zeehond werd gedacht moge blijken uit deze passage uit
het gedicht ‘een zeehond en een garnalenvisser’.
maar kijk ik wil zonder veel omhaal
tegen de zeehond een proces-verbaal,
die vischdief slokt de zalmen op,
en laat de pachter slechts de kop,
misschien in ’t gunstigste geval,
dat m’er nog een moot aan vinden zal,
maar garnalenvissers verbaliseren,
die insecten slechts begeren,
ik hoop, het nimmer meer geschied,
die lui, die zijn zo schadelijk niet,
zeehonden zijn ’t oneindig meer,
ik eindig, ’t is zoo goed alweer.
De hernieuwde premieregeling die in 1900 van kracht werd zorgde voor een
activering van de zeehondenjacht. Of het nu de jacht op visdieven was of het
buitenkansje van de premie is niet duidelijk, maar successen kwamen wel in de
krant terecht. In Het Nieuws van den Dag van dinsdag 4 november 1902 lezen
we het volgende: Uit het uitgebreide Verslag van den staat der Nederlandsche
Zeevisscherij blijkt dat er in 1901 in het geheel zijn gedood 1.464 zeehonden
(717 mannelijke en 747 vrouwelijke) tegen 1.014 in 1900. Aan premiën is daarvoor betaald f 4033,50. Het grootste aantal, namelijk 196, is gedood door
D. van der Klooster, visscher te Burg.
De zeehond die alleen maar op zoek was naar vis probeerde soms ook de vis
van de vissers uit de boot te pakken. De zalmschouwtjes van de riviervissers
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waren niet zo groot en het gewicht van een zeehond op het boord van de schouw
leverde wel eens spannende momenten op. De zeehond op zoek naar een mooie
zalm raakte soms vast in de netten en verdronk dan. Het waren overigens niet
alleen de zeehonden die werden gezien als schadelijk, maar ook otters en bruinvissen waren schadelijke vissenverslinders.
Zeehonden en Maassluis
Uit de informatie komt naar
voren dat er vanuit Maassluis
geen sprake is geweest van
een actieve jacht op zeehonden. Omdat de premieregelingen erin voorzagen dat alleen
bij daarvoor aangewezen burgemeesters, waaronder die
van Maassluis, de gedode zeehonden konden worden ingeleverd komen ook alleen die
plaatsen in de overzichten
naar voren. Zo lezen we in
het Rotterdamsch Nieuwsblad
van 27 augustus 1901 het volgende:
Door Vlaardingsche visschers
werden Zaterdagmiddag in
Maassluis alhier drie zeehonden getoond ter bekoming van de door het Rijk op het dooden dezer dieren
gestelde premie. Zij waren gevangen even buiten den Waterweg. In een trek
zaten niet minder dan negen dezer dieren in de zegen (net, red.). Zes ontsnapten er evenwel.
In Maassluis was geen sprake van een professionele zeehondenjacht.
Als beroep gaven de aanbrengers van zeehonden zonder uitzondering zalmvisser op, terwijl in de overige gemeenten vooral arbeiders zeehonden aanbrachten. De zeehondenvangst was voor de zalmvissers geen specialisme, maar een
extra inkomstenbron dankzij het feit dat de zeehonden in de zalmsteken verdronken. Hoewel Maassluis dus meer een plaats was waar de registratie voor de
premie plaats kon vinden en een bescheiden rol heeft gespeeld in de actieve zeehondenjacht geeft het premieoverzicht van een aantal gemeenten in ZuidHolland in de periode 1842-1856 het volgende overzicht.
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Jaar
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
Totaal

Brielle
0
3
2
2
0
1
1
0
2
1
1
1
1
1
0
16

Goedereede
34
24
22
28
30
12
7
10
34
67
98
48
16
6
11
444

Hellevoetsluis
1
1
3
2
1
1
1
0
3
1
3
1
0
2
0
20

Maassluis
13
15
5
16
11
16
20
12
22
9
7
5
10
14
6
181

Hieruit blijkt dat in deze periode het aantal aangebrachte dode dieren in
Maassluis zeker niet gering is. In de periode van 1902 tot 1916 werden er jaarlijks landelijk meer dan duizend zeehonden gedood. Maasluis komt daar minder in voor en in 1916 worden er in Maassluis geen gedode zeehonden meer
getoond.
Vijanden wordt vrienden
De premieregeling was per 1 januari 1924 afgeschaft, maar doordat de zeehonden voor overlast bleven zorgen
per 1 januari 1927 weer ingevoerd.
De regeling bepaalde dat ‘voor het
dooden van zeehonden binnen het
watergebied van het rijk een premie wordt toegekend van f 3 per
zeehond’.
Het doden van de zeehonden had
wel resultaat, maar niet in die mate
dat de subsidie werd afgeschaft.
Wel moest het ministerie bezuinigen waardoor het met ingang van
1 januari 1932 de premie verlaagde naar f 2 per gedode zeehond.
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In het koude voorjaar van 2013
waren er regelmatig zeehonden aan
de visvangst te zien voor de kust bij
Hoek van Holland. Er werd op hen
‘gejaagd’ met foto- en filmapparatuur. (foto: Westland.nu)
Hoewel in de loop der jaren het besef wel aan het veranderen was bleek de
beeldvorming over zeehonden als ‘schadelijke dieren’ zo vast dat het ook bij
de dierenbeschermers niet lukte om hier verandering te brengen. Pas nadat
Nederland in 1940 door Duitsland bezet was veranderde de regelgeving omdat
de Nederlandse jachtwetgeving gelijkgeschakeld werd met de Duitse wetgeving. Daardoor was de zeehond ondergebracht bij de jacht en niet meer bij de
visserij. Het besluit van 12 februari 1942 trok de premieregeling voor zeehonden in en het besluit van 3 november 1942 verbood met onwettelijke jachtmethoden op zeehonden te jagen. Het onderbrengen in de categorie pelsdieren
maakte het er voor de zeehonden niet beter op omdat het bont van de zeehonden gewild was. Hoewel de pelsjacht buiten een bepaald seizoen verboden was,
dreigde vanwege de populariteit van zeehondenbont toch de hele Nederlandse
zeehondenpopulatie te verdwijnen. Daarom kwam er tussen 1961 en 1963 een
algeheel verbod op de zeehondenjacht. Pas na de sluiting van de jacht met
ingang van 1963 veranderde de reputatie van het dier en maakte plaats voor een
meer positieve overtuiging, waarbij de zeehond symbool is geworden van de
toestand waarin de Waddenzee en Zeeuwse wateren zich bevinden.
De beroepsvisserij vanuit Maassluis is inmiddels allang verdwenen, zeehonden
daarentegen zijn nog regelmatig te zien in het Europoortgebied en in de rivier
voorbij de veerpont van Maassluis. Terwijl er eerst vijandschap was tussen de
beroepsvissers en de zeehonden is dat nu gelukkig anders. De zeehonden worden door veel mensen gezien als symbool voor geluk en vriendschap en ze zijn
symbool geworden voor de bedreiging van diersoorten en de strijd door natuurbeschermers om de biodiversiteit te behouden. De legale zeehondenjacht is echter in landen als Canada, Noorwegen en Zweden nog steeds toegestaan.
november 2011
Leo Boer
Bewerking door de redactie
Een bibliografie is beschikbaar bij de schrijver.
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BENNY VAN DIJK
HET MEISJE UIT HET WEESHUIS
Eind 2012 werd aan het pand Noordvliet 19 de oude gevelsteen teruggeplaatst
die aangeeft dat daar ooit het weeshuis der Hervormden van Maassluis was
gevestigd. Het voormalige weeshuis werd gebouwd in 1871 nadat het oorspronkelijke gebouw, dat dateerde uit 1675, bijna geheel was afgebrand. Het werd
herbouwd en na de inwijding op 6 juni 1872 opnieuw in gebruik genomen.
Het gebouw fungeerde daarna nog tot na 1946 als weeshuis. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam het pand in bezit van de Govert van Wijnstichting. In de
tussenliggende jaren is het pand verbouwd en in 1954 werd er een bovenetage
aan toegevoegd en verkreeg het zijn huidige vorm. Op 1 februari 1968 besloot
de stichting het toenmalige tehuis – op dat moment in gebruik voor werkende
jongens – te sluiten. In de jaren die volgden zijn meerdere organisaties huurder
en gebruiker geweest van het gebouw waaronder ook de Historische Vereniging
Maassluis en de Bijbel-In. In september 2011 is het therapeutisch en creatief
centrum Cyprea daarbij gekomen.

Twee gevelstenen
Behalve de al eerder genoemde,
recent in de voorgevel teruggeplaatste, weeshuissteen was er nog
een gevelsteen. Deze bevond zich
boven in het poortje aan de achtertuin, voorheen aan de Lange
Boonestraat. De steen boven het
poortje was afkomstig uit het eerste
op die plek gebouwde Weeshuis.
De oorspronkelijke gevelsteen uit
Deze werd na de brand van 1871
1675 sierde na 1871 de tuinpoort.
op de muur boven het poortje
geplaatst. Na de verandering van
de Lange Boonestraat kwam de poort te vervallen en verhuisde de steen naar
de tuin van het Museum Maassluis waar deze nog altijd te zien is.

Gevelsteen opnieuw geplaatst
Bij de verbouwing in 1954 werd de grote weeshuissteen van de gevel niet teruggeplaatst. Hij lag jarenlang in de achtertuin en was daarna tentoongesteld in de
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entree van het gebouw. De Govert van Wijnstichting besloot deze steen terug te
laten plaatsen en op 19 december 2012 werd dit door werknemers van aannemer Van Wijnen uit Dordrecht uitgevoerd. Nadat er een stalen zetting aan de
muur was bevestigd is, met enige moeite, de steen daarin teruggezet.
De grote zware steen (afmetingen 240 x 40 x 13 cm,
gewicht ongeveer 560 kg)
met de tekst WEESHUIS
is waarschijnlijk de vervanging van een eerdere
gevelsteen. Deze eerdere
steen met het opschrift
T-WEES-HUYS, die sinds
1716 in de gevel van het
gebouw was aangebracht,
was na de brand in 1871
schoongemaakt en boven de
deur van de ingangspoort
aan de Lange Boonestraat
De weeshuissteen werd eind 2012
geplaatst. Door de terugplaatsing van de huidige
teruggeplaatst in de gevel.
weeshuissteen aan de voorgevel verkreeg het pand een historische toevoeging die blijvend zal herinneren
aan de oorspronkelijke functie ervan. Het terugplaatsen van de weeshuissteen
was aanleiding om eens te praten met een oud-bewoner van het weeshuis.
Een van de laatste bewoners als weeskind daar was mevrouw B.C. (Benny) van
Dijk-Hofman. Zij vertelt ons over haar herinneringen aan die tijd.
Benny van Dijk
Op 7 november 1926 wordt Benjamina Cornelia Hofman geboren in het ouderlijk huis aan de Weverskade 109-d (Maasland) nu bekend als de Tulpstraat
(Maassluis). Ze woonde ‘op het blok’ zoals het toen werd genoemd. Zij is het
tweede kind van vader Arie Hofman, werkzaam bij de touwfabriek van
Van der Lely en moeder Johanna van Helden. Ze wordt vernoemd naar grootvader Benjamin Cornelis van Helden en krijgt als roepnaam Benny.
Als ze zes jaar oud is overlijdt haar vader aan tuberculose en nog weer twee jaar
later overlijdt ook haar moeder aan dezelfde ziekte. Omdat andere familieleden
niet in staat zijn zich over de kinderen te ontfermen wordt de 11-jarige Benny
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als wees in september 1938 samen met haar twee jaar oudere broer Piet in het
Hervormde weeshuis aan de Noordvliet geplaatst waar ze tot haar twintigste
jaar in 1946 zou verblijven.

De Weeshuisorganisatie
De regenten waren de bestuurders van het weeshuis, maar de weesvader en
de weesmoeder waren de pleegouders. De weeskinderen waren verplicht hen
vader en moeder te noemen. Voor het bestuur van het weeshuis werden regenten en regentessen aangesteld, die
behoorden tot de gegoede burgers.
In de periode dat Benny van Dijk in
het weeshuis zat waren als regent
aangesteld: C.J. Binnekade (hoofd
van de Wilhelminaschool), C. de
Bruyn (bakker aan de Nieuwstraat),
S. Mostert (gemeentesecretaris) en S.
Blom (hoofd van de ‘Blom’school).
Als regentessen waren dat onder
anderen mevrouw Bosman (vrouw
van dominee A.J. Bosman), mevrouw
De Bruyn (bakkersvrouw) en
mevrouw M. Steehouwer. Regenten
en Regentessen moesten op straat
altijd netjes gegroet worden.
Vader en Moeder Verhagen
Het weeshuis werd geleid door de
Benny met haar broer Piet in de tuin weeshuis Vader en Moeder, die nooit
uit Maassluis zelf kwamen en voor
van het weeshuis (1944).
een periode van vijf of tien jaar werden aangesteld. Voor de kinderen was de naam Vader en Moeder een titel, maar
werd door de meeste kinderen niet als zodanig ervaren, de liefde ontbrak.
Willem Verhagen (1891-1952) afkomstig uit Brielle was op 14 juni 1922
getrouwd met Neeltje Bartina (Nel) Sentel (1893-1976) uit Zoetermeer.
Op 18 juni 1934 verhuisden Willem en Nel naar Aalten, Hogestraat 84, waar
zij een Hervormd Rusthuis gingen besturen. In januari 1937 zijn zij Vader en
Moeder van het Hervormde Weeshuis in Maassluis geworden.
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Wonen in een weeshuis
Als Benny en haar broer in het weeshuis komen, wonen er op dat moment vier
jongens en twee meisjes als weeskind. Met hen erbij zijn in totaal 11 kinderen
onder de hoede van ‘Weeshuisvader en -moeder Verhagen’.
In het weeshuis hebben de jongens en meisjes ieder een eigen slaapzaal op de
eerste verdieping. De jongens hebben een grote ongezellige ruimte aan de achterzijde van het huis met een rood geverfde houten vloer. De meisjes hebben
een wat kleinere ruimte rechts aan de voorzijde van het pand met zeil op de
vloer. De slaapzalen waren gescheiden door de slaapkamer van de Vader en
Moeder, ze konden dus niet bij elkaar komen. In de slaapzaal was er voor elk
kind een ijzeren ledikant met een gebreide sprei en een stoel. Er was een tafeltje en een grote hanglamp, maar verder was de grote ruimte kaal. Er was in de
slaapzaal geen verwarming en de twee dekentjes die ze ter beschikking hadden
waren in de winter meestal onvoldoende. Er was voor de jongens en de meisjes
elk apart een trap naar boven. Op de begane grond beschikten ze over een

In de weeshuistuin. Uiterst links Benny van Dijk, daarnaast dienstbode
Marie Tiele, middenboven Stien Weltevrede, rechtsboven Marrie Vroombout,
rechts tegen paal Leen Schippers, hij was geen weeshuiskind, maar de zoon
van slager Schippers. Midden zittend links Lenie Weltevrede op de schoot van
‘Dikkie’ (Ditje) Vroombout.
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gemeenschappelijke leerzaal en huiskamer waarin een grote kast met twintig
vakken. Er was voor elk kind een apart vak (Benny had nr. 9) voor de persoonlijke spullen zoals het huiswerk, handwerk en poëziealbum. Vader en Moeder
hadden een kamer aan de voorzijde waar eveneens een ruimte was voor het
bestuur. Dat bestond uit vier Regenten en vier Regentessen die daar eens in de
maand bijeenkwamen om over de kinderen te praten en beslissingen te nemen
over allerhande zaken zoals de aanschaf van benodigde kleding.
Een dag in het weeshuis
De dag begon meestal om zeven uur met opstaan en de tafel dekken. Ieder had
zijn vaste plek en eigen grote vork en lepel (geen mes). Benny kreeg bij haar
eerste verjaardag in het weeshuis, ze werd in 1938 12 jaar, een eigen vork en
een lepel van de Regenten en Regentessen die ze nu nog steeds gebruikt!
Bij tafeldekken moest je dus goed weten van wie een bepaald bestek was.
Er was altijd voldoende te eten. Moeder zorgde voor het eten, maar Vader
maakte elke ochtend het ontbijt klaar, afgepast op een bordje. Op tijd eten, een
grote tafel met Vader aan het hoofd, jongens en meisjes apart, gescheiden door
Moeder. De overige maaltijden waren goed maar simpel, enkel op zaterdag en
zondag was er een stukje vlees en af en toe was er gehakt. Maar op de zogenoemde ‘vetdag’, 21 januari, de sterfdag van Govert van Wijn, was het feest.
Dan kreeg elk kind een cadeautje van het bestuur en werd er extra lekker
gekookt en moest er ’s avonds verplicht samen met het bestuur gesjoeld
worden. ’s Middags was er thee zonder iets erbij, maar op zondag was er een
koekje bij de koffie en ’s middags een snoepje bij de thee. Altijd alles afgepast
zodat er niet gesnoept kon worden. Van haar voogd kreeg Benny als hij thuiskwam van zee soms haring en zeekaak. Met de sinterklaasviering kreeg elk kind
een vrijer (grote speculaaspop) en wat kleiner snoepgoed. Met Kerstmis was er
wel een versierde kerstboom in de woonkamer.
Nadat de enige dienstbode uit dienst was gegaan moest Benny, als jongste,
voordat ze naar school ging de bedden van de meisjes opmaken. Benny en de

De ‘vetdag’
De Maassluise reder en zalmvisser Govert van Wijn, die op 21 januari 1738
overleed, had in zijn testament bepaald dat de wezen elk jaar op zijn sterfdag
moesten worden getrakteerd. En zij mochten die dag in gepaste vrolijkheid
doorbrengen. Daartoe bestemde hij een som van f 75 (dat is nu 34 euro) per
jaar, het zogenoemde ‘vet’, hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het Franse
woord voor feest: fête.

59

andere kinderen hoefden niet een uniform te dragen, maar moesten met
‘gepaste donkere’ kleding door het leven. Deze kleding werd dikwijls op zicht
gekocht in ‘Hervormde winkels’ en met de goedkeuring van de Regenten en
Regentessen definitief gekozen. Op straat spelen na school was er niet bij,
er was altijd het huiswerk en Benny moest uit school altijd eerst met haar
vriendje Gerard de aardappels schillen. Moeder het nooit voldoende vond,
er moesten altijd nog een of twee aardappels bij geschild worden.
Verder waren er altijd andere karweitjes in huis waaronder verstelwerk (het
goed werd eindeloos versteld) en ook moest er wel eens een sprei gebreid worden voor eigen gebruik. In het begin werden er ’s avonds wel spelletjes gedaan,
onder anderen met Gerard Vroombout die een jaar jonger was dan Benny en
ook met zijn twee zusjes Marrie en Dikkie in het weeshuis woonde. Ook mochten zij, de jongste twee weeskinderen, op zondag wel eens in de voorkamer bij
de Vader en Moeder zitten. Toen ze wat ouder werd mocht Benny een enkele
keer op bezoek bij een vriendinnetje. Bij binnenkomst en vertrek moesten de
kinderen zich melden en Vader en Moeder gedag zeggen, evenals ’s avonds bij
het slapengaan. Iets opmerkelijks dat wel eens gebeurde was dat inkomende
post stiekem door Vader of Moeder werd opengemaakt en gelezen en daarna
weer dichtgeplakt en aan de kinderen gegeven. De kinderen merkte dat, omdat
ze de post al bij thuiskomst in het doorzichtige bakje aan de brievenbus hadden
zien zitten
Schooltijd
Voordat Benny naar het weeshuis ging bezocht ze, voornamelijk uit praktische
overweging, de Gereformeerde lagere school (dr. Kuyperschool). Maar na
intrek in het weeshuis moest ze naar de Hervormde Koningin
Wilhelminaschool, de Hoofdschool in de President Steynstraat. Ze had dus niet
enkel haar ouders verloren,
maar ‘verloor’ ook nog eens
haar schoolvriendjes en
- vriendinnetjes. Naar school
ging ze even voor de aanvang
(9 uur), er was nooit gelegenheid om bij school te spelen
met klasgenootjes. Ook na
school moesten de kinderen
direct terug naar het huis.
’s Zomers gingen ze vaak in
de tuin zitten in het tuinhuisDe tuin van het weeshuis.
je achter in de tuin. De kinde-
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ren konden daar spelen met de schommel en een paar ringen en een rekstok.
Benny kon goed rekenen op school en nam dikwijls extra rekenwerk mee naar
huis zodat ze minder verstelwerk hoefde te doen waar ze veel minder plezier in
had. In de zomervakantie, als ze vrij was van school, mocht Benny naar kennissen in Scheveningen en een enkele keer gingen de weeskinderen naar de dierentuin. Op woensdagmiddag als er geen school was bezocht Benny haar tante
in de Damstraat waar ze nog met haar oude poppen kon spelen die daar bewaard
waren. Ook op zondagmiddag na de zondagschool ging ze wel op bezoek
bij haar tante. Een van de Regenten was de heer Binnekade, hoofd van de
Wilhelminaschool. Ze moest zich daar soms extra inspannen om niet te ondeugend te zijn, want dat mocht niet. Kattenkwaad werd er natuurlijk wel uitgehaald,
maar dat moesten de Vader en Moeder niet merken, want dan was het mis.
Samen op zolder!
De gebruikelijke straf was
huisarrest! Er werd ook wel
gedreigd met ‘Neerbosch’,
een heel groot weeshuis bij
Nijmegen dat geen goede
naam had. Maar uiteindelijk
is niemand daar ooit naartoe
gestuurd. Omgaan met andere jongens dan weesjongens
was ongewenst.
Het was een verademing
Staand links Marrie Vroombout, links Gerard als tijdens de vakantie van
Vroombout, midden Benny van Dijk,
Vader en Moeder de vervanrechts Dikkie Vroombout.
gers van hen, Vader en
Moeder Boogaard, in het
huis waren. Dan mocht er veel meer en kregen de kinderen zelfs snoep of een
koekje. Ooit had Benny een zeekijker geleend van haar voogd, een oom die op
een logger voer. Ze was samen met haar vriendje Gerard Vroombout naar de
zolder gegaan om naar de sterren te kijken. Op een gegeven moment kwam de
achterdochtige Moeder naar boven en snapte de twee kinderen. Ze zei: ‘Samen
op zolder!’, dat was absoluut verkeerd, een jongen en een meisje op zolder zonder enige bijbedoeling! Ondanks alle ellende was er toch een onderlinge band
tussen de weeskinderen. Na een paar jaar kwamen de kinderen Weltevrede
erbij, twee meisjes en een jongen. Omdat deze gewend waren regelmatig te
zwemmen in het zwembad kreeg ook Benny nu de gelegenheid om het zwembad te bezoeken. Ze kreeg een (donker) zwempak en een zwemkaart. Stien
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Weltevrede, die bijna net zo oud was
als Benny, werd een goede vriendin
van haar en dat is altijd zo gebleven tot
aan de dood van Stien. Ze moesten ook
samen helpen het huis schoon te houden door het dweilen van alle vloeren.
Omdat ze dat niet graag deden en
Moeder altijd een nieuw karweitje voor
ze verzon als ze klaar waren, verscholen ze zich in het toilet of in een grote
kast in de jongensslaapzaal. Daar gingen ze zitten lezen in een boek dat ze
Omstreeks 1944 in de tuin van het
stiekem meenamen in het stofdoekenweeshuis. Van links naar rechts
mandje. Om de suggestie te wekken dat
Benny van Dijk, Lenie Weltevrede,
ze aan het werk waren bewogen ze
Stien Weltevrede.
daarbij regelmatig hun klompen om te
laten horen dat ze nog altijd bezig
waren. Na het bombardement van Maassluis in 1943 zijn ook de twee kinderen
van de familie Koek in het weeshuis gekomen.
Geld
Soms moesten de kinderen een boodschap doen. Ze kregen dan nooit zelf geld
mee, de winkelier gaf de boodschap mee met een bon die later werd betaald
door de weeshuisouders. Op een gegeven moment, toen ze 14 jaar was, kreeg
ze een kwartje zakgeld (25 cent) waarvoor ze zelf ook tandpasta en zeep moest
kopen. Pas op haar twintigste jaar kwam Benny in de gelegenheid om zelfstandig kleding te kopen en te betalen. Iets waar ze lang last van heeft gehad: met
geld leren omgaan. Elke zondagochtend gingen ze naar de kerk. De blauwe
hoedjes die de meisjes moesten dragen lagen dan klaar op de brandkast in de
hal van het weeshuis. In de Groote Kerk zaten ze uiteraard in de weesbank
onder het orgel. Vader en Moeder aan de buitenkant en de kinderen tussen hen
in. Enkel de kleinste kinderen (Benny en Gerard) mochten links en rechts naast
Moeder zitten. Ze voelden zich altijd bekeken door de andere kerkgangers.
Door de Vader werd het collectegeld betaald. Toen de Groote Kerk gebombardeerd was in 1943 gingen ze naar de Kleine Kerk en kreeg elk kind drie centen
mee, voor elke collecteronde een cent per keer.
Opgroeien
Benny bleef tot haar veertiende jaar op school en bezocht daarna jarenlang op
woensdagmiddag de Maassluische Modevakschool (naaischool) aan de
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Noordvliet 31 bij mejuffrouw. A. Fiege.
De overige tijd was ze aan het werk in
het weeshuis waar altijd karweitjes
waren. Op 17-jarige leeftijd was Benny
het oudste meisje van het weeshuis en
toen werd er van haar verwacht dat ze de
grote was ging doen. Ze heeft geweigerd Westlandsche Courant, 10-9-1940.
om ook al het beddengoed te wassen en
tot haar verbazing werd haar weigering geaccepteerd en ging het naar de wasserij. Voorlichting bestond niet en daar werd verder ook niet veel aandacht aan
besteed. Gelukkig was haar tante in staat om haar meer te vertellen over het ontwikkelen van haar lichaam. Doktersbezoek was beperkt, enkel bij ‘bijzondere’
gevallen ging men naar de weeshuisdokter dokter Jansen. Het gebruik van
‘Haarlemmer Olie’ (een geheim mengsel bestaande uit onder meer terpentijnolie, kruiden en zwavel) hielp tegen alle andere klachten. De kinderen gingen
incidenteel wel naar tandarts Monster in de Veerstraat. Naarmate Benny ouder
werd mocht ze op zondagavond wel naar buiten voor een wandeling naar het
Hoofd. Spreken met jongens moest dan wel uit het zicht van Vader en Moeder
en de leden van het Bestuur. Als de oudere jongens naar het Jaarfeest van de
Jongensvereniging in Sursum Corda gingen dan werden de meisjes soms
gevraagd om koffie of chocolademelk te schenken. Op die manier kwamen de
meisjes buiten het weeshuis ook in contact met andere jongens.
Oorlogsjaren
Ofschoon haar verblijf in het weeshuis voornamelijk in de oorlogsperiode viel
zijn haar geen bijzondere ervaringen bijgebleven anders dan de aanwezigheid
van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie (1939). Deze verbleven in de
Regentenkamer en de leerzaal. Bij luchtalarm schuilden ze meestal in de kelderruimten van het weeshuis. Aan het eind van 1944, tijdens de Hongerwinter,
moesten ze op last van de Duitse bezetter evacueren naar Leiden. Opmerkelijk
genoeg werd daar geen gehoor aan gegeven, maar zijn alle kinderen tot na de
bevrijding bij familieleden ondergebracht en keerden pas daarna weer terug naar het weeshuis.
Benny verlaat het weeshuis
Op 19-jarige leeftijd kreeg Benny verkering met
Kees van Dijk, een vriend van haar broer waarmee
ze in 1950 trouwde. Omdat hij van Gereformeerden
huize was lag het niet voor de hand dat hij aan de
deur mocht komen. Als ze elkaar gezien hadden

Westlandsche Courant
2-8-1930.
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namen ze op de Markt afscheid en liepen elk
aan een kant van de Noordvliet terug naar huis.
Na geruime tijd vertelde Benny aan Vader dat
ze verkering had waarop hij antwoordde:
‘Daar geef ik je geen toestemming voor’, maar
Benny zei daarop: ‘ik laat het niet’ en dat werd
uiteindelijk toch geaccepteerd. Na enige tijd
mocht hij wel aanbellen en in de gang wachten, hij mocht echter niet in het huis!
Toen Benny in 1946 20 jaar werd is er voor
haar een betrekking gezocht en gevonden bij
dokter A.B.J. Graafland aan de Zuiddijk.
Ze had nu een baantje als huishoudelijke hulp
voor dag en nacht en kreeg een eigen kamertje
boven de voordeur. Na bijna 9 jaar vertrok
Benny, weeshuiskind nr. 9, uit het weeshuis.
Ze werd op dat moment pas echt zelfstandig en
moest nog veel leren zoals omgaan met geld en
eigen spullen kopen. Toen zij het weeshuis ver- Links dienstbode Bep Breukel,
rechts Benny van Dijk.
liet waren er nog maar een paar kinderen over
onder wie vriendin Stien Weltevrede, die een
jaar jonger was dan Benny, en wat jongere jongens. In 2013, op 86-jarige leeftijd, kijkt Benny terug op de tijd in het weeshuis en concludeert: ‘de onderlinge band tussen de kinderen, lotgenoten, was meestal goed’.
Wat ook blijkt uit het feit dat ze met Stien Weltevrede nog heel lang bevriend is
geweest. ‘Maar verder was het vooral liefdeloos, streng en kil.’
Een gevolg daarvan was dat Benny, toen ze later zelf kinderen kreeg, zich nooit
moeder liet noemen, ze wilde zich niet vereenzelvigen met een vrouw die haar
werd ‘opgedrongen’ als moeder, maar zich zelden zo gedroeg.
Dick van Wassenaar
In 1998 was mevrouw Van Dijk een van de vertelsters in een
video gemaakt door beeldend kunstenaar Geertrui van de
Craats ter gelegenheid van een tentoonstelling in het (toen nog)
Gemeentemuseum van Maassluis met de titel ‘Als oorijzers
vertellen’. Fragmenten van haar verhaal toen zijn met toestemming verwerkt in deze bijdrage.

Benny van Dijk-Hofman in 2013.
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AAD DE BOODE, EEN VAN DE MAASSLUISE BAKKERS
Maassluis telde in 1940 ongeveer 25 broodbakkers op een bevolking van amper
10.000 inwoners en dat was best veel in vergelijking met de huidige maatstaven. Het was rond die tijd dat een groot aantal van deze Maassluise bakkers
besloot de bloemetjes eens buiten te zetten en een dagje uit organiseerde voor
hun echtgenoten en zichzelf.

Kijk eens mee of u ze nog herkent op de groepsfoto die daarvan gemaakt is.
1 bakker Eendenburg die zijn bakkerij aan het begin van de Prinsekade had.
Naast hem 2 bakker Post uit de Sandelijnstraat, 3 bakker Prins van de
Noordvliet, 4 bakker Don die op de hoek Wip/Hoogstraat zat waar later bakker
De Weerd introk, en ten slotte 5 bakker Vonk van de Dr. Kuyperkade. Op de
middelste rij zien we 7 bakker Vreugdenhil uit Maasland met waarschijnlijk zijn
zoon naast hem, 8 bakker Van Keulen die in de Goudsteen zijn bakkerij had,
9 bakker De Bruyn uit de Nieuwstraat waar nu bakker Holtkamp gevestigd is.
Verscholen achter de dames staan vier heren en we herkennen 10 bakker
Van der Houwen van de Hoogstraat, 11 met het witte haar bakker Karreman
van de Noordvliet, 12 bakker Eijsberg van de Zuiddijk en 13 bakker Van Rijn
die ook op de Noordvliet gevestigd was. Vervolgens met hoed op 14 bakker
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Van der Veer van de Dr. Kuyperkade en ten slotte 15 bakker ’t Hart uit de
Lijndraaierssteeg en als laatste 16 bakker Van Vliet uit de Veerstraat. Van de
drie zittende heren op de voorgrond herkennen we waarschijnlijk 17 bakker
Koolsbergen, maar dit is niet zeker, daarnaast 18 bakker Boon van de
Burgemeester De Jonghkade en als laatste met wandelstok 19 bakker Johannes
de Boode uit de Hoekerstaat. Hij was de vader van Aad de Boode waar een
groot deel van dit verhaal over gaat.
De Boode, een echte bakkersfamilie
Voor alle wat oudere Maassluizers klinkt de naam De Boode bekend. De in 1922
in Maassluis geboren oud-bakker Aad de Boode kunnen zij nog regelmatig in
het centrum tegen het lijf lopen of op zijn elektrische fiets tegenkomen.
De familie De Boode was een echte bakkersfamilie en in juni 2012 verscheen
een artikel van Ellen Wijnbergen in de Maassluise Courant over het leven van
Aad de Boode, waar wij met toestemming uit putten. Hierin gaf Aad aan dat hij
het leuk zou vinden als er nog oud reclame- en advertentiemateriaal te vinden
was. Natuurlijk was er in het HVM-archief nog het één en ander te vinden en
kon het verhaal van Aad de Boode hiermee aangevuld worden. Aads opa, vader
en enkele ooms waren allemaal bakkers. Zijn opa had een bakkerij op de
Maasdijk waar ook zijn vader Johannes in 1886 geboren is. Het gezin van
Johannes de Boode was kinderrijk. Er waren maar liefs 9 kinderen, 8 uit zijn
eerste huwelijk en 1 uit zijn tweede huwelijk. In volgorde van leeftijd waren dat
Johannes, Pleun, Ary, Wilhelmina (Mien), Maria, Adriaan (Aad), Greta, Piet en
Cees. Van deze kinderen is Ary geëmigreerd naar Amerika, eerst met zijn twee
zonen, later volgde zijn vrouw. De familie woont nu in Grand Rapids Wyoming.
Bakkerij in de Hoekerstraat
Johannes de Boode wilde graag een eigen bakkerij en rond 1912 kreeg hij
die kans en begon zijn eigen bakkerswinkel in de Hoekerstraat in Maassluis.
Ter oriëntatie: dit is waar nu de tuin van het bejaardencomplex De Vliet is.
In 1915, al snel nadat hij in de Hoekerstraat was begonnen, kocht Johannes zijn
eigen elektrische broodmachine. Dat was heel wat in die tijd, want niet een van
de circa 20 bakkers in de wijde omtrek had zo’n machine. Johannes was de eerste die zich dat permitteerde, een investering van zo’n 1.000 gulden (€ 453) was
een heel groot bedrag. ‘Stel je eens voor, voorheen moest alles met de hand
gekneed worden, een hels karwei was dat, en nu hadden zij de beschikking over
een heuse kneedmachine’, schetst Aad de gedurfde investering van zijn vader,
‘maar ondanks dat zag hij zijn bed bijna nooit.’ Vrijdagnacht was het vaak doorwerken om voldoende brood op de plank te hebben voor het weekeinde, en de
kinderen moesten natuurlijk allemaal meewerken.
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Johannnes de
Boode met zijn
zoon Pleun en
‘krantenman’
Bergwerf voor
de bakkerij in
de Hoekerstraat.

Winkel met daarachter de bakkerij op de hoek van de Hoekerstraat en de
Sandelijnstraat. Op deze foto uit 1958 is het geen bakkerswinkel meer, maar
de winkel in huishoudelijke artikelen van Piet van den Hoek.
‘Wij gingen dan met een mand met broodjes langs de deuren om deze broodjes
voor een dubbeltje te verkopen. Dat viel vaak niet mee en het kon lang duren
voor alles verkocht was, want veel mensen, met name de grote gezinnen, waren
arm in die tijd. Heel vaak kreeg je dan ook te horen: ach jongen ik heb nu
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geen centen.’ Soms, als er
brood over was, gaf Johannes
zijn zoon opdracht het overgebleven brood bij die mensen te
brengen. Dat moest dan wel in
het donker gebeuren, want niemand mocht dit weten. ‘Ja zo
was mijn pa, moest ik het
gauw even gaan brengen zodat
zij die avond wat te eten hadden.’ De bakoven was in die
Op de bakkersfiets zien we Mari Nieman,
tijd nog hout gestookt en er
werden veel takkenbossen ver- Aad de Boode met zijn voet op de trapper en
achterop twee kinderen Luiten uit Monster.
stookt. De as van de oven was
gemeen spul en werd door vuilnismannen opgehaald. Dit was geen makkelijk karwei, maar bakker Johannes de
Boode zorgde goed voor deze mensen. Iedere zaterdag kregen zij een half pond
koekjes en een krentenbrood, wat in die armentijd heel welkom was.
Een cent fooi
Aads moeder is helaas jong, met 45 jaar, gestorven aan tbc. Ze heeft nog anderhalf jaar in een sanatorium gelegen, maar
ondanks alles ging het toch steeds slechter
met haar. Toen het slechter ging en ze naar
huis kwam heeft Aads vader zelfs zand op
de straat laten storten om het straatgeluid
zoveel mogelijk te dempen. Ze is thuis
gestorven en het grote gezin moest toen
verder zonder haar. Aad moest dus al jong
zijn moeder missen en dat was een groot
verdriet.
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‘Heel veel dingen uit mijn jeugd herinner ik mij nog levendig en staan nog haarscherp op mijn netvlies. Mijn vader zat in het bestuur van de winkeliersvereniging en ik herinner mij nog goed de winkelweek waarbij de straten en vlieten
prachtig versierd waren met erebogen en bloemen.’ Zijn vader moest toen een
enorme taart bakken met een vissersboot en de M van Maassluis erop.
Deze taart mocht Aad dan netjes aangekleed als een echte bakker vanuit het verenigingsgebouw bij de burgemeester op de Burgemeester De Jonghkade gaan
brengen. ‘Zijn vrouw deed open en nam de taart van me aan, een fooitje zat er
jammer genoeg niet in.’ Ook brachten de bakkersjongens vroeger tijdens de
feestdagen de boterletters bij de klanten. Dat was mooi werk om te doen, soms
kregen ze een fooitje van 1 of 5 cent. Zijn vader adverteerde iedere week in
De Schakel met zijn aanbiedingen, de advertenties ging Aad altijd brengen.
Een paar sinterklaasadvertenties uit die tijd met de toenmalige prijzen zijn nog
bewaard gebleven. Ook werd er destijds al geadverteerd met gratis extra’s om
klanten te trekken, in feite is er niets veranderd in al de jaren. Als Aad niet bij
zijn vader aan het werk was zocht hij ander vertier. Je kon bijvoorbeeld bij
Wijnands een step huren voor 5 cent per halfuur. Zo is hij ooit eens met de
latere kapper Gerard Slotboom naar zijn oom in Monster gestept. Dit bleek achteraf een ‘monsterlijk’ eind en daar zij thuis niets gezegd hadden begrepen ze
niet waar zij bleven en zaten behoorlijk in de war.
Zelfstandig
Vader Johannes overleed in 1942 Waarna Aad is verdergegaan met de bakkerij.
In 1943 moest hij met veel andere Maassluizers naar Duitsland en is de
bakkerij stil gelegd. Toen hij na twee jaar terugkwam is hij opnieuw begonnen.
Voor de hout gestookte oven waren de jongens met paard-en-wagen langs
de boeren gegaan om takkenbossen te kopen en ze betaalden een dubbeltje
à 12 cent voor een bos. In de loop van de tijd werd de oude oven vervangen.
Bakker De Boode kreeg de beschikking over een olie gestookte oven. En weer
later werd het een gasoven met vier etages, ja dat was weer heel wat anders.
In 1947 ontmoette Aad zijn toekomstige vrouw Mien de Bruyn op de haven.
Het klikte zo goed tussen hen dat ze een paar jaar later in het gemeentehuis van
Vlaardingen getrouwd zijn. ‘Op mijn trouwdag stond ik nog tot 12 uur broden te
bakken. Daarna naar het gemeentehuis van Vlaardingen om te trouwen, dan een
feest in het Zeemanshuis, en de volgende morgen om 4 uur weer aan het werk in
de bakkerij.’ De huwelijksreis was op de fiets naar Vlaardingen heen en weer.
De Hoekerstraat bestond evenals de andere straten in de naaste omgeving, zoals
de Sandelijnstraat, uit oude woningen die hun beste tijd hadden gehad en soms
voorzien waren van een bordje ‘onbewoonbaar verklaarde woning’. In 1957 is
de bakkerij wegens sanering verkocht aan de Gemeente Maassluis en stopte

69

Aad met de bakkerij in de Hoekerstraat. Toch is hij daarna nog tot zijn 50e jaar
werkzaam geweest in de bakkerswereld, onder anderen bij de bakkers Van de
Veer en Boer & Van de Houwen. Tot aan zijn pensioen werkte hij bij De Haas
in de kantine. ‘Het kantinebeheer had ik helemaal voor mezelf. Ik had er zelfs
een winkeltje waarin ik van alles verkocht zoals balletjes gehakt, soep, sigaretten enz. Dit werk heb ik met veel plezier tot aan mijn pensioen gedaan.’
Zowel Aad, die nu 91 jaar is, als zijn vrouw Mien zijn nog in een verrassend
goede gezondheid. Toch is ook in hun leven niet alles van een leien dakje
gegaan, blijkt uit een foto van een leuke jonge meid die je vrolijk toelacht.
Dit was Hannie, de enige dochter van Aad en Mien, die spijtig genoeg verongelukt is met haar brommer.
Brand in de Sandelijnstraat, de bakker biedt uitkomst
Hoe het verder gegaan is met de bakkerij aan de Hoekerstraat is een verhaal
apart. In de Sandelijnstraat 32, tegenover de Hoekerstraat, was een winkeltje
van een andere markante Maassluizer, Piet van den Hoek. Piet verkocht zowel
langs de deuren als in zijn winkeltje huishoudelijke artikelen. Ook verhuurde hij
de marktkramen voor de wekelijkse markt in Maassluis. Op 19 augustus 1956
brak er brand uit in de Sandelijnstraat. Het bleek dat de winkel met het woonhuis van Piet van den Hoek in brand stonden, de complete bovenverdieping en
de zolder brandden uit.
De marktkramen van destijds zijn niet te vergelijken met de huidige kramen.
De kramen bestonden uit houten schragen met een blad en een constructie voor
het zeildoeken dak. Deze dekzeilen werden regelmatig
gedroogd en met lijnolie
bewerkt om ze goed waterdicht te houden.
Brand in de winkel van Piet
van den Hoek in de
Sandelijnstraat gezien vanuit
de Hoekerstraat. Rechts, met
klokgevel, de bakkerswinkel
van De Boode die toen al
leegstond. De brandslangen
op de voorgrond komen van
de Zuidvliet waaruit het
bluswater gepompt werd.
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Resultaat na de brand, bovenverdieping als doorkijkje.
De overgebleven nog bruikbare huisraad werd naar de
leegstaande bakkerij overgebracht.
Dit gebeurde ook wel op de zolder van het woonhuis bij Piet. Op de bewuste
dag hadden de kinderen, Piet had er vijf, op zolder een tent gebouwd van een
pas met lijnolie bewerkt dekzeil. Bij het spelen in de tent is het fout gegaan en
heeft het zeildoek waarschijnlijk vlam gevat waardoor de brand op zolder is
ontstaan. Een bijkomstigheid was nog dat Piet van den Hoek destijds zelf lid
was van de vrijwillige brandweer en hij dus mee kon helpen met het blussen van
zijn eigen huis. Wat nu. Een uitgebrande zolderverdieping en een gezin met vijf
kinderen. De gemeente gaf in eerste instantie niet thuis waardoor de familie
genoodzaakt was weken op de begane grond in het verbrande en doornatte huis
te gaan wonen. Een paar kinderen konden ondergebracht worden bij familie.
Na enige weken kwam het verlossende woord, de familie kon tijdelijk in de
leegstaande bakkerij trekken. Het voordeel was dat dan ook het winkeltje kon
blijven bestaan en het uitgebrande pand gesloopt kon worden. De verhuizing
was snel geregeld. Uit de bakkerij werden de waardevolle materialen zoals de
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Winkel van Piet van den Hoek in de Hoekerstraat, rondom is al volop
gesloopt. Op de achtergrond is de brug over de Zuidvliet, nog net is op de
achtergrond het Arie de Groothuis te zien.
gasoven en de deegmachine gehaald. Hierna hebben Piet en zijn gezin nog tot
aan de sloop in de jaren ’60 hun winkel in de voormalige bakkerij kunnen voortzetten.
Het stratenplan is in het kader van de sanering gewijzigd, de Hoekerstaat en de
Sandelijnstraat moesten plaatsmaken voor de nieuwbouw van het bejaardenoord De Vliet dat op deze plaats is gebouwd. Dit betekende het einde van
de voormalige bakkerij. Piet van den Hoek is hierna gestopt met zijn winkel
en verhuisd naar nieuwbouw.
Samengesteld, bewerkt en aangevuld door
Henk van den Hoek
Bronnen:
Ellen Wijnbergen, Maassluise Courant
Aad de Boode
Arie van de Hoek
Beeld- en advertentiearchief HVM
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HET SCHEUR EN DE WATERWEG
De slagzin ‘Maassluis, eerste stad aan de Waterweg’ is als zinspreuk dan wel
heel fraai, maar formeel onjuist. De ongerijmdheid zit in het feit dat het woord
Maassluis, of zoals vroeger Maaslandsluis, aangeeft dat het gaat om de sluizen
in de Maasdijk die nodig waren om het water uit de polders af te voeren naar
de rivier de (Nieuwe) Maas. Een stad kan niet tegelijkertijd én aan de Maas én
aan de Waterweg liggen. Belangrijker dan dit woordenspel echter is het feit dat
onze plaats al eeuwen aan dat deel van de Maas ligt dat bekend is als
Het Scheur. Omdat op sommige maritieme kaarten Het Scheur wel voorkomt en
op andere kaarten niet is door een van de auteurs (Leo Boer) daaromtrent actie
ondernomen richting Rijkswaterstaat waarover onderstaand wat meer informatie.
Vorming van Het Scheur
De Maasmonding heeft in de loop der eeuwen nogal wat ontwikkelingen doorgemaakt. In de Romeinse tijd heette zij Helinium, een grote zeearm, vele malen
breder dan de huidige monding. Tijdens de middeleeuwen waren er twee
mondingen: de Oude Maas en de Binnenbedijkte Maas. Als gevolg van de
Sint-Elisabethsvloed in 1421 werd de meer noordelijk gelegen Nieuwe Maas
gevormd. Door verzanding en aanslibbing ontstonden in de Maasmonding
zandplaten die vanaf de 16e eeuw door bedijking tot polders werden
omgevormd. Door steeds
nieuwe aanslibbing in te
dijken creëerde men onder
meer het nieuwe eiland
Rozenburg. Daardoor splitste
zich de vaargeul en de noordelijke arm kreeg de
naamHet Scheur, terwijl de
zuidelijke stroming de Maas
bleef heten. Mogelĳk is het
begrip scheur, scheer of
scheren uit het Noors afkomstig.
Het betekent insnĳding of
afsnĳden. Door Het Scheur
Rozenburg in 1867. De plannen voor een
varend sneed men de bocht
‘Nieuwe Waterweg’ in het verlengde van
langs Den Briel af.
Het Scheur zijn ingetekend.
Door de verregaande verzan-
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ding en de steeds grotere zeeschepen was rond 1830 een betere route tussen
Rotterdam en de zee noodzakelijk met als gevolg eerst de aanleg van het
Voornse Kanaal en later de aanleg van de Nieuwe Waterweg.
Rijnmond
Maassluis ligt in het grotere gebied dat bekend is als de Rijn-Maas-ScheldeDelta, dus een rivierdelta die gevormd wordt door de samenvloeiing van de
Rijn, de Maas en de Schelde. De delta is een veelheid aan eilandjes, schiereilanden, zee- en rivierarmen. Het gebied in onze omgeving wordt ook het
Rijnmondgebied genoemd omdat door verschillende ingrepen ook de Rijn via
de Oude Maas hier uitmondt. De Rijnmond is het deltagebied waar verschillende rivieren zich afsplitsen of juist samenkomen met de Rijn. De Nederrijn gaat
bij Wijk bij Duurstede over in de Lek, waar een oude tak van de Rijn
(de Kromme Rijn) uitmondt. Het water van de Kromme Rijn gaat via de Leidse
Rijn en de Oude Rijn naar de Noordzee. Het water van de Lek gaat, vlak bij
Rotterdam, samen met de Noord over in de Nieuwe Maas. Het water van de
Oude en Nieuwe Maas komt samen in Het Scheur. Het Scheur gaat over in de
Nieuwe Waterweg. Waar de Nieuwe Waterweg de zee instroomt, spreekt men
in de scheepvaart van de Maasmonding. Sinds 20 april 1976 heet deze zeemonding officieel Maasmond.
Het Scheur
Het Scheur is een tak in de delta van de Rijn en de Maas. Dit water stroomt
langs Maassluis en werd ook wel ’t Sluisse Diep genoemd. Het Scheur is tegenwoordig circa 13 km lang en stroomt van kilometerraai 1013, waar de Oude en
Nieuwe Maas samenvloeien, naar de Nieuwe Waterweg die begint bij kilometerraai 1026,3, nabij het Nieuwe Oranjekanaal. Een kilometerraai is een bord
langs een rivier of kanaal dat de afstand aangeeft tot het begin van de vaarweg.
Aan Het Scheur liggen de gemeenten Vlaardingen (gedeeltelijk), Maassluis en
Rotterdam (gedeeltelijk). Voor de doorgraving boog Het Scheur ten westen van
Maassluis en Rozenburg, ter hoogte van de huidige Maeslantkering, naar het
zuidwesten en mondde ten zuiden van het natuurgebied De Beer bij Oostvoorne
in de Noordzee uit.
Dit afgedamde en inmiddels verdwenen gedeelte van Het Scheur, het ‘afgedamde Scheur’, was ooit een vaargeul, ook wel bekend als Pan of Krim.
Het plan van de doorgraving kenmerkte zich door de gedachte van een smalle
geul die door de stroming van het water vanzelf breder en dieper zou worden.
Enkele jaren na de opening van de Nieuwe Waterweg (1872) bleek echter dat
de verzanding gewoon doorging en Rotterdam vanaf de Noordzee opnieuw niet
meer bereikt kon worden. Om de natuur een handje te helpen werd op advies
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In 1847 tekende men de plannen voor een verbeterde waterweg naar
Rotterdam op een oudere kaart (Rozenburg is nog niet helemaal bedijkt).
van een staatscommissie in 1882 daarom een voor de scheepvaart hinderlijke
bocht ter hoogte van Maassluis in Het Scheur rechtgetrokken. Daartoe is aan de
Rozenburgse kant de oever weggegraven en zijn er kribben in de rivier gelegd.
De havenhoofden van Maassluis zijn in 1887 met 200 meter ingekort en er zijn
enige zandbanken weggebaggerd.
Later zijn nog meer werken uitgevoerd die betrekking hadden op het verder
verbeteren van de doorgang, waarbij de hinderlijke kromming in de vaargeul
tussen Poortershaven en Maassluis (de Hoorn) nabij de Kapelpolder is weggebaggerd. Deze rechttrekking van Het Scheur beïnvloedde de stroomsnelheid
van het rivierwater positief waardoor het probleem van de steeds dreigende
verzanding verminderde.
De Nieuwe Waterweg
De wet van 24 januari 1863 voorzag in een voor grote zeeschepen geschikte
vaarweg van Rotterdam naar de Noordzee. Waterbouwkundig ingenieur Pieter
Caland kreeg de opdracht van de Waterstaatdienst Holland om ‘de Hoek van
Holland’ door te steken en de Rijnmonding tot aan zee door te trekken.
Dat werd hoog tijd, want de eerste ontwerpen waren al in 1731 door Nicolaus
Cruquius (1678-1754) gemaakt. De Waterstaatdienst Holland gaf Caland
opdracht om de doorsteek te maken om de Rotterdamse haven voor verval
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te behoeden. De uitvoering van de werken begon op 23 januari 1864 met het
buitenwerk op het strand en in de zee. Met de doorgraving zelf kon vanwege de
nodige onteigeningen pas in 1865 worden begonnen. De start van de doorgraving werd plechtig gevierd toen op 31 oktober 1866 de Prins van Oranje
symbolisch de eerste spa in de grond stak, ter verbetering van de waterweg
van Rotterdam naar zee. De doorgraving kwam in 1872 tot stand.
De lengte van deze doorgraving bedroeg 4,3 km, gemeten van de duinen bij wat
nu Hoek van Holland heet, maar destijds tot de gemeente ’s-Gravenzande
behoorde. Door de verbreding van het strand is die doorgraving nu wat langer.
Vanaf 1877 werd de doorgang belangrijk verbreed en verdiept en kwam de
‘echte’ Nieuwe Waterweg tot stand. De Nieuwe Waterweg is de officiële naam
van het laatste stuk van het vaarwater van Rotterdam naar de zee.
De doorgraving als verlengde van Het Scheur was een nieuwe waterweg en dat
is zo gebleven. In 1923 is bij de annexatie van gebied van ’s-Gravenzande door
Rotterdam, waaronder De Beer en Hoek van Holland, de bestaande naamgeving
overgenomen en vastgesteld. Hierbij hoorde ook het deel met de Nieuwe
Waterweg en Het Scheur. De oostelijke grens van de Nieuwe Waterweg wordt
tegenwoordig gemarkeerd door de Maeslantkering. De Maeslantkering ligt
precies achter of op de grens waar de naar het zuiden afbuigende rivier

In 1870 was het werk aan de doorsnijding in volle gang en werd de aansluiting van deze Nieuwe Waterweg op het bestaande Scheur een feit.
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Het Scheur werd afgedamd en vanaf waar de doorgraving van de duinen begon.
De gehele verbinding van Rotterdam met de zee bestaat uit een genormaliseerde rivier en een klein stukje kanaal. De rivier heeft verschillende namen, te
weten Nieuwe Maas vanaf Rotterdam en Het Scheur vanaf de samenkomst Oude
Maas en Nieuwe Maas. Het kanaal vanaf de Maeslantkering heet Nieuwe
Waterweg.
Maassluis aan de Waterweg of aan Het Scheur?
In diverse officiële stukken en ook websites van Rijkswaterstaat wordt bij
herhaling gesteld dat Maassluis aan de Nieuwe Waterweg ligt. Omdat dit geen
recht doet aan de historische achtergrond van het gebruik van de naam
Het Scheur en aan het inconsequent gebruik van de namen Het Scheur en
Waterweg heeft ondergetekende L. Boer een schrijven gericht aan de minister
van Infrastructuur en Milieu. Daarin pleit hij voor herstel van de historisch
juiste naam van de rivier Het Scheur. Op maritieme kaarten en tekeningen stond
altijd Het Scheur correct aangegeven, totdat in de jaren 1980 Rijkswaterstaat
Het Scheur heeft laten ‘verdwijnen’ en de gehele rivier van de Noordzee tot
Vlaardingen aanduidde als Nieuwe Waterweg.
De essentie van de verwarring over de naamgeving is terug te voeren op de
bevoegdheden tot naamgeving. Deze zijn vastgelegd in de Gemeentewet en liggen bij de gemeenteraad. Minister noch Rijkswaterstaat zijn dus bevoegd voor
de naamgeving van straten of rivieren. Wel is de Minister, als werkgever,
bevoegd opdrachten te geven aan de voor haar werkende diensten. Na 1,5 jaar
en drie brieven is nu van de Minister bericht ontvangen dat de constatering
van de onjuiste naamgeving klopt en dat Rijkswaterstaat zijn basisbestanden
zal aanpassen.
Hieruit volgt ook dat Maassluis dus niet de eerste stad aan de Waterweg is, maar
de eerste stad aan Het Scheur (of de eerste stad na of naar de Waterweg).
Dat de gemeente Maassluis in deze zaak ook worstelt met de naamstelling blijkt
uit het feit dat in 2010 gekozen is voor de naam Maaspoort voor de spoortunnel naar de woonwijk Het Balkon.
Dick van Wassenaar
Leo Boer
Literatuur:
Groot A.T. de, De waterweg langs Rotterdam naar zee 1866-1916.
Uitgeverij Ministerie van Waterstaat 1916.
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REACTIES VAN LEZERS
Johann Oberreiter
Naar aanleiding van het verhaal over Johann Oberreiter (HS 62) spraken we
met Aad Sluijter. Het blijkt dat Aad van 1950 tot 1960 bij Johann Oberreiter
heeft gewerkt als stoffeerder. In 1949 ging de 15-jarige Aad naar de avondtekenschool en kreeg daar ook les van Oberreiter. In die periode was Willem van
Es in dienst van Oberreiter. Toen deze in 1950 bij hem wegging kreeg Aad een
baan als stoffeerder bij Oberreiter. Hij leerde er ook Hannie kennen en weet
zich te herinneren dat zij op de piano ‘Für Elise’ speelde van Beethoven.
In de beginperiode werkten Johann en Aad op een zolder in een pakhuis in de
Nieuwe Kerkstraat, waar nu de Immanuelkerk staat. Later verhuisden ze naar
een andere zolderruimte in de Nieuwe Kerkstraat, dat was een oud kaaspakhuis.
Er was in die jaren veel vraag naar allerhande reparatiewerk, waardoor ze niet
alleen in Maassluis, maar ook daarbuiten werkten. Op de zolder hadden ze
de beschikking over een radio (radiodistributie) en ze luisterden veel naar
klassieke muziek. Oberreiter was een uitgesproken liefhebber van Beethoven.
Ook zat hij vaak onder het werk met een schaakbord te oefenen.
Het ophalen en bezorgen van meubels en dergelijke geschiedde in de eerste
jaren lopend met een handkar, later kregen ze de beschikking over een bakfiets.
Na de watersnood in 1953 was er veel werk met het herstellen van nat geworden meubels.
Aan het eind van de jaren vijftig werd het reparatiewerk minder en kreeg Aad
te horen dat hij naar iets anders moest gaan uitkijken. Groot was zijn verbazing
toen hij op een ochtend de werkplaats afgesloten vond met een hangslot.
Het bleek dat hij per direct zijn ontslag had gekregen. Gelukkig kreeg hij nog
enige tijd een uitkering die hij moest ophalen in de Fenacoliuslaan bij mevrouw
Oberreiter. Al gauw vond Aad werk bij de firma Spijker op de Wip.

78

SPEURNEUZEN GEZOCHT
Eerste skateboardbaan in gebruik!
Dat was de kop in een regionale krant, waarschijnlijk uit 1979. Wie waren de
eerste skateboarders? En waar en hoe? Huib Geuze van het Stadsarchief ging
op zoek naar meer informatie …
Geschiedenis van het skateboarden
Het skateboarden is ontstaan vanuit de surfcultuur in Californië (VS). Er was niet
altijd een goede golfslag en daarom monteerden surfers rolschaatswielen onder
houten planken: dan kon je droog oefenen. Een nieuwe sport was geboren.
Het materiaal evolueerde. De wieltjes van staal werden wieltjes van polyurethaan. Houten planken werden kunststof planken en kregen prachtige vormen.
Drooggevallen komvormige zwembaden waren dé ontdekking als oefenobjecten. Daarna bedachten de beoefenaars de ‘halfpipe’. Het skateboarden is
een jonge sport, maar er gaan serieuze stemmen op er een olympische sport van
te maken. De sport kent in zijn korte historie al hoogte- en dieptepunten en hij
dient ook als marketingmiddel om jeugd aan te spreken.
Primeur in Maassluis
De sport waaide over van Amerika naar Europa, naar Nederland, naar
Maassluis! In Amsterdam kwam de eerste skateboardwinkel: Rodolfo’s.
Bij Hengelo kwam een rolschaats- en skateboardbaan op ‘Het Hulsbeek’ in
Oldenzaal. Maar Maassluis had de primeur! De eerste skateboardbaan werd hier
in gebruik genomen. Het betrof een buitenbaan op de rolschaatsbaan in de
Burgemeester Wesselinkstraat.
De baan was van gewapend polyester kunststof en had een lengte van 2 x 19 m
en een zogenoemde kuip van 2,30 x 6,40 m. Hij was gemonteerd op een gegalvaniseerd stalen frame. Leverancier was de firma Boer uit Nieuwendijk.
Voorbeeld voor andere gemeenten
Het bedrijf plaatste de baan op voorhand, want dan konden andere gemeenten
een keertje komen kijken. Naast de hoge baangedeelten was met behulp van
bielzen een zanddek aangebracht om mogelijke valpartijen te ‘breken’.
Bij de baan kwam een groot bord ‘Gebruik skateboardbanen geheel voor eigen
risico. Veiligheidskleding wordt dringend geadviseerd.’
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Maassluis kreeg de skateboardbaan niet gratis. Tijdens de gemeenteraadsavond
van 26 februari 1979 ging het er fel aan toe, het voorstel tot beschikbaar stellen
van een krediet klopte procedureel niet. En liep de Maassluise sportraad niet
een beetje hard van stapel? En hoe kwam het dat er al twee scheuren te zien
waren? Het enthousiasme van vooral de mensen van de sportraad werd gelukkig niet in de kiem gesmoord. Maar er was nog een struikelblok: de lawaaioverlast. Wethouder Smit sprak
geruststellende woorden:
‘Het geluid is gemeten
door de afdeling Hinderwet
en het aantal decibel valt
binnen de geldende normen
voor speelplaatsen binnen
wijken.’ Dus ging de raad
akkoord met het beschikbaar stellen van f 17.900.
Want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst ...
Verdwenen
De baan was geen lang
leven beschoren. Het lijkt
erop dat na amper zes jaar
de skateboardbaan in 1985 alweer was verdwenen. Weg bijna 18.000 gulden.
Vandalisme en gebrek aan toezicht en onderhoud zorgden waarschijnlijk voor
de teloorgang. Inmiddels (in 2013) herinnert niets meer aan deze eerste skatebaan en ook de beide Wesselinkflats zijn gesloopt. De krantenfoto van vlak
na de opening is de enige herinnering die rest. Daarom onze vraag: wie weet het
nog?
De Historische Vereniging is op zoek naar meer informatie. Wie weet nog dat
daar een skateboardbaan was? Heeft u er zelf geskatet? En heeft u foto’s waarop de skatebaan staat, al is het maar een klein stukje ervan? Was er een soort
club, of allemaal privé-initiatief? Werden er wedstrijden georganiseerd?
En wie weet er iets over het verdwijnen? Zijn er protesten geweest?
Allemaal vragen waarop u misschien de antwoorden weet. Wanneer u zich iets
herinnert, neemt u dan contact op met de redactie, redactie@histvermaassluis.nl
of 010 592 97 94.
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