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EERSTE DIGITALE BOEK
Eerst even over het boekje dat u in handen hebt. U verwachtte hierin onder
andere het vervolgverhaal aan te treffen over het leven van Ton van Vliet op
boerderij Vliethoff. U zult echter geduld moeten hebben tot het volgende
boekje, u houdt dit tegoed.
En u heeft het natuurlijk al gemerkt, ook dit boekje is, net als het vorige,
superdik geworden, maar liefst 96 pagina’s. Dat komt omdat we een
nieuwe rubriek konden toevoegen: oud nieuws van 60 jaar geleden. Dit
als ‘tegenhanger’ van de rubriek nieuws uit het afgelopen jaar dat we in
historisch perspectief zetten in het mei-boekje.
Uitsluitend digitaal
Papieren boekjes bent u van ons gewend. Absoluut splinternieuw is het feit
dat we nu ook een digitaal boek hebben gemaakt. Dat komt zo:
De 90-jarige Harry van Ettinger meldde ons dat hij een boek had geschreven
over zijn jeugdjaren in Maassluis. Hij was vereerd dat wij in november
2015 (HS 67) daaruit een gedeelte wilden publiceren. Van Ettinger was toen
helaas al overleden. Het was een vol humor geschreven herinnering aan zijn
vroegste jeugd in de Emmastraat, u heeft het allemaal kunnen lezen. Daarna
kregen wij van de familie het hele verhaal om te publiceren. Omdat het
uitbrengen van een boek in gedrukte
vorm een groot financieel risico voor
de vereniging is, hebben wij het boek
– geheel vormgegeven en opgemaakt
– digitaal benaderbaar gemaakt voor
iedereen die er belangstelling voor
heeft. Op de website van de HVM
(www.histvermaassluis.nl) kunt u
het boek downloaden. U vindt het
op de collectiebank onder het kopje
‘collecties’. U kunt het lezen op
uw computer, of afdrukken op uw
printer. Het heeft een gewoon A4papierformaat.
Wat u ook als eerste ter hand neemt,
wij wensen u veel leesplezier!
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SMITJE DE SMID
Door: Henk Wigt
Begin 2011 heb ik, in het kader van mijn onderzoek naar industrieën
op ’t Stort, contact gehad met de heer Henk Smit. Met zijn gegevens en
gegevens uit het archief van de HVM had ik de eerste versie van een
beschrijving gemaakt en dit naar Henk Smit gezonden voor aanvulling
en/of commentaar. Hij vond dat een aantal gegevens niet juist was, maar ik
hoorde lange tijd niets van hem. Later begreep ik dat hij zelf bezig was met
Fred Louter de historie van zijn bedrijf op te schrijven. Op 11 maart 2016
werd het boek ‘Smit Maassluis 1900-2015, Sterk staaltje…’ gepresenteerd,
dat de historie van dit bedrijf uitvoerig beschrijft. Omdat niet alle leden
van de HVM dit boek gelezen zullen hebben, menen we dat het een goed
idee is om deze geschiedenis, aangevuld met mijn onderzoek, in verkorte
vorm hier op te nemen.
De geschiedenis van het bedrijf begint in het jaar 1900 met Wolter Smit.
Omdat het verhaal over vijf generaties handelt die allen Wolter of Henk
heten en soms Piet, geven we de opeenvolgende generaties aan met een klein
cijfertje. Zodat u niet in verwarring raakt.

Links de oude smederij, Kerkstraat 2.
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Smitje de smid start in de Sandelijnstraat
In 1900 begon Wolter1 Smit (*1875, Hasselt-Overijssel) de kachelsmederij en
ijzerwinkel W. Smit in de Sandelijnstraat nr. 35. In datzelfde jaar huwde hij
Alida Schilperoord (*1873, Delft). Al snel verwierf hij de bijnaam ‘Smitje de
smid’, vermoedelijk omdat er ook al een schildersbedrijf was met de naam
Smith. Zijn kleine postuur zal ook hebben bijgedragen aan de vorming van
de bijnaam.
Al heel snel, op 1 januari 1902, nam Wolter de smederij over van Ed van der
Staaij in de Kerkstraat nr. 2 en 4. De kachelsmederij in de Sandelijnstraat
verkocht hij nog niet meteen, hij bood hem te huur aan. Waarschijnlijk is deze
grote stap mogelijk gemaakt door zijn vrouw. Zij was voor haar huwelijk
in dienst geweest van de Delftse burgemeester en van hem ontving zij bij
gelegenheid van haar huwelijk het vorstelijke bedrag van 4000 gulden. In
1901 ruim voldoende om een lopend bedrijf en opstallen van te kopen. De
woonhuizen op nr. 1 en 3 hoorden daar ook bij. Het verhaal gaat dat het
bezit van deze panden een volslagen
verrassing was voor Wolter, maar
dat is niet aannemelijk, ze zullen
echt wel in het koopcontract hebben
gestaan. In elk geval was het
welkome woonruimte voor het stel
en later zou ook de oudste zoon met
zijn gezin er nog een tijdje gebruik
van maken.
Smit deed naast de hoefsmederij,
wat steeds minder werd, vooral
onderhoudswerk aan machines van
bedrijven en schepen. De verkoop
en het onderhoud van kachels voor
particulieren was ook een belangrijke
inkomstenbron. Dat zijn kennis en
kunde oorspronkelijk in de smederij
lag bewijst de opdracht die hij kreeg
om de windwijzer van de Groote
Kerk te maken. Anno 2016 staat dit
stukje vakmanschap nog steeds op
de Maassluise kerktoren.

Firma Smit smeedde de nieuwe windwijzer van de Groote
Kerk. V.l.n.r.: twee medewerkers, Wolter Smit senior, zoon
Henk, zoon Wolter, medewerker.

De tweede generatie en goede klandizie
In 1926 veranderde het bedrijf in een VOF (Vennootschap Onder Firma)
en werden zonen Henk2 (*1901) en Wolter2 (*1905) mede eigenaar. Zoon
Piet2 (*1902) had een maritieme loopbaan, maar hielp waar mogelijk als
invalkracht. Het gezin moest alle zeilen bijzetten, want het ontbeerde de
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moeder. In 1922 was Wolters1 vrouw Alida overleden, de jongste van de acht
kinderen was toen 11.
Henk2 trouwde in 1928 met Trijntje Brouwer. Zij kwam uit een redersfamilie
met meerdere schepen en dat betekende genoeg werk voor de firma Smit.
Voorts waren de grote bedrijven zoals scheepswerf De Haas, Oliefabriek De
Ploeg, de Vereenigde Touwfabrieken, Kuiperij De Neeff, Kistenfabriek Van
Toor goede klanten van Smit. Henk was een man met visie, want daarnaast
ging hij zich op de kleinhandel richten. Hij opende een nieuwe winkel in
ijzerwaren en gereedschappen in 1936 aan de Marnixkade nr. 5 op de hoek
met de Nieuwe Kerkstraat. Dat was het winkelpandje van de zusters Antje
en Miet Warnaar, een kruidenier annex heetwaterstokerij. Erachter, met de
ingang naar de Kerkstraat, was de smederij van vader Wolter, waarin zoon
Henk als kachelsmid van start was gegaan. Nieuw was dat hij daarbij actief
reclame maakte en adverteerde in de bladen De Schakel en De Gids. In 1937
organiseerde hij de reclameweek met allerlei cadeautjes en kortingen.
De derde generatie, van smederij naar winkel
In 1949 richtte Henk2 met zijn zoon Wolter3 (*1930) een nieuwe VOF op.
Oom Wolter2 trok zich terug als vennoot. Opa Wolter1 trok zich eindelijk op
74-jarige leeftijd geheel terug uit het bedrijf.
Er kwam een nieuw pakhuis bij in de Kerkstraat en in 1950 werd de eerste
transportauto aangeschaft. In 1955 startte de volgende uitbreiding: de verkoop
van haarden en kachels kreeg in de Hoogstraat nr. 5 een nieuwe showroom.

Het pand Marnixkade 5, op de hoek met de Kerkstraat, zoals Henk Smit het aankocht. Links zien we de smederij van Smit,
aan het andere einde van de Kerkstraat.

4

Deze keus was mede ingegeven
door de watersnood in 1953, toen
de winkel en werkplaatsen op het
schanseiland flinke waterschade
hadden opgelopen. Henk had het
letterlijk ‘hogerop’ gezocht voor zijn
kostbare en kwetsbare handelswaar.
Het bedrijf kwam in moeilijke tijden
terecht. De kosten van het beheer van
de vele panden stegen aanzienlijk. De
snelle groei van handel en industrie
na de Tweede Wereldoorlog bracht
veel en snelle veranderingen met
zich mee. De regelgeving werd
strenger en ingewikkelder. En een
grote slag voor het bedrijf was het
plotseling overlijden van de eigenaar
Henk2 in 1957. Wolter3 stond er op
27-jarige leeftijd alleen voor, zijn
broer Piet3 was pas 14. Wolter was
in 1954 getrouwd met Alagonda Hoogstraat 5.
Ketting en zij hadden een tweeling,
Theadora en Henk4 (*1954). Wolter was echter nog niet in de gelegenheid
geweest om alle vereiste vakdiploma’s te halen, dus het voortbestaan van de
zaak kwam in gevaar.
Om de moeilijkheden het hoofd te bieden besloot hij te investeren in zijn
bedrijf. Wolter3 trok een bedrijfsleider aan met de vereiste vakdiploma’s.
En in 1960 opende hij de geheel gerenoveerde winkel aan de Marnixkade 5.
Verder nam hij nog vele nieuwe initiatieven zoals meer personeel, nieuwe
producten, nieuwe merken, beursactiviteiten, nieuwe transportmiddelen,
etc. In 1960 trad de 17-jarige broer Piet3 (*1943) bij zijn broer in dienst. Toen
Piet in 1962 werd opgeroepen voor militaire dienst, lukte het om vrijstelling
te krijgen tegen een behoorlijke afkoopsom. In 1962 kocht Wolter ‘De Nieuwe
Smederij’ op Kerkplein nr. 33. Dit pand werd in 1973 weer verkocht, wat ook
het einde betekende van de smidsactiviteiten. Daar zat eenvoudigweg geen
brood meer in. Waarschijnlijk heeft hij zo lang gewacht met het afstoten van
deze activiteit tot zijn oom Wolter2 met pensioen ging.
Vierde generatie, het bedrijf groeit en wordt gesplitst
In 1970 opende een nieuw Smit-filiaal aan de Kleinbaan, het tijdelijke
winkelcentrum aan de Schubertlaan dat de voorloper was van winkelcentrum
Koningshoek. Hij bracht hier het doe-het-zelfconcept van de bouwmarkt
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onder, een goede keuze midden in een wijk in aanbouw. Zijn broer Piet3 begon
in 1976 voor zichzelf in de winkel aan de Noordvliet met huishoudelijke
artikelen, geschenken en luxe artikelen, een tak die Wolter daarom afstootte.
Wolter ging zich richten op ijzerwaren en gereedschappen, het bedrijf werd
overzichtelijker. Hij was een van de eersten in Nederland die een colorrobot
aanschafte, een machine om verf op kleur te mengen.
In 1976 trad ook zoon Henk4 toe tot de firma. In 1980 trouwde hij en werd zijn
vaste taak in het bedrijf de verkoop.

Het pand Marnixkade 5, op de hoek met de Kerkstraat, na de verbouwing. Het pand van de voormalige smederij in de Kerkstraat is vervangen door nieuwbouw.

De jaren tachtig stonden in het teken van vooruitgang en vernieuwing, maar
daarom ook van investeringen en risico’s. Wolter besloot te gaan verbouwen
en alles onder één dak te brengen. Hij liet de oude smederij in de Kerkstraat
2-4 slopen in 1982 en op die plek een magazijn bouwen. Ook het pand aan
de Marnixkade, dat in verbinding stond met het magazijn, liet hij volledig
verbouwen. Op 29 maart 1983 opende de compleet vernieuwde zaak van
Smit op het Schanseiland. In 1986 werd echter duidelijk dat dit niet meer
de geschikte plaats was voor het bedrijf. Op de plaats van de afgebrande
oliefabriek De Ploeg kwam geen industrie terug, maar woningbouw. En de
slechte bereikbaarheid van het Schanseiland voor de steeds groter wordende
vrachtwagens was ook een obstakel voor de handel van Smit.
In 1988 trad Henk4 toe als medefirmant. Tevens besloten Wolter en Henk om
via het bedrijf Elementum de enorm grote bedrijfsruimte aan de Industrieweg
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nr. 20 te kopen. Dit was het pand waarin eerder Amatex gevestigd was
geweest, de opvolger van de Maasdekenfabriek. Op 2 januari 1989 opende
Smit de deuren. Het was een grote investering, zo kort na de dure – en achteraf
overbodige – verbouwing aan de Marnixkade. En de nieuwe bedrijfsruimte
moest ook nog aan alle kanten geschikt gemaakt worden aan de eisen van
het bedrijf. Gelukkig kon Smit het teveel aan ruimte verhuren. En de royale
ruimte bood mogelijkheden om zowel het bedrijf als het winkelassortiment
uit te breiden.
Vijfde generatie en de verhuizing naar de Industrieweg
In 1994 trok Wolter3 zich terug uit de firma. In 2000 startte Henks oudste
zoon Chris, de vijfde generatie Smit, op de boekhoudafdeling. Hij studeerde
economie en was niet van plan om firmant te worden, maar deed wel
veel ervaring op in het bedrijf. In 2006, toen Henk4 het rustiger aan wilde
gaan doen, kwam zijn broer Peter4 (*1968) in beeld als opvolger. Tot aan
het pensioen van Henk in 2015 hebben ze het bedrijf samen geleid, Peter
als mede-eigenaar vanaf 2010 en als hoofd van het bedrijf na 2015. In 2009
overleed hun vader Wolter.
Er was inmiddels veel veranderd in de omgeving door het verdwijnen van
de Elementumfabriek die vlak naast Smit lag. In plaats daarvan zou een
woonwijk met winkels verrijzen. Omdat het oude Amatexgebouw toch niet
voldeed, besloot Henk een geheel nieuw pand naast het oude te bouwen. Het
oude pand kon daarna plaats maken voor een parkeerterrein. Op 1 januari
2002 werd dit nieuwe pand in gebruik genomen.

DDe Elementumfabriek
El
t f b i k aan de
d Industrieweg.
I d ti
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Door alle bouwactiviteiten was er geen gelegenheid geweest om het 100-jarig
bestaan van het bedrijf te vieren. De gebroeders Smit vonden het een leuk
idee om op 11-11-2011 een feest te geven voor familie en relaties ter ere van
het 111-jarig bestaan. Het feest startte om 11.11 uur.
Henk gebruikte ook deze gelegenheid om de ‘geredde’ eerste steen uit het
oude Maasdekengebouw te overhandigen aan mevrouw. E. van Zwieten.
Dat zat zo.
De wonderlijke weg van een Eerste Steen
Begin 2011 heeft schrijver dezes,
na een onderzoek naar verdwenen
en nog bestaande industrieën op
’t Stort, contact gehad met de heer
Henk Smit. Gevraagd naar de
geschiedenis van ‘Smitje de smid’
vertelde hij bezig te zijn met het
doorspitten en ordenen van de oude
administratie. Hij liet toen een aantal
foto’s en andere gegevens uit het
verleden zien en ook de uit het oude
Maasdekengebouw geredde ‘eerste
steen’. Deze vermeldde gelegd te
zijn door André Cune op 1-9-1955. Ik
wist dat Smit in eerste instantie was
verhuisd naar het gebouw waarin
ooit de Maasdekenfabriek was
gevestigd. Later heette het bedrijf
Amatex. Op internet gezocht naar
een bedrijf dat zich Amatex noemde. Henk Smit overhandigt de eerste steen van de
Ik vond dat in Hooge Zwaluwe met Maasdekenfabriek, verpakt in een doos met foto,
als eigenares mevrouw E.L. van aan mevrouw Van Zwieten in 2011.
Zwieten, zij had er een groothandel
in cosmetica. Ik nam contact op en
zij bleek een kleindochter te zijn
van de heer Cune, de oprichter
van de Maasdekenfabriek. In een
telefoongesprek vertelde zij maar
een enkele keer in Maassluis geweest
te zijn. Maar zij kon zich, als kleine
meid, nog wel de eerste steen
legging van het nieuwe gebouw
voor de Maasdekenfabriek aan de
Industrieweg herinneren. En zij
DDe eerste
t steen
t van de
d Maasdekenfabriek.
M d k f bi k
wilde graag weten waar die steen,
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die gelegd was door haar oom André, gebleven was. Toen ik haar een foto
van deze steen mailde en haar vertelde dat ik de steen gezien had bij Smit
Maassluis was zij zeer verrast.
Toen hij dit hoorde nodigde Henk Smit prompt haar en mij uit om aanwezig
te zijn op het feest ter gelegenheid van het 111-jarig bestaan van zijn
onderneming. Bij die gelegenheid heeft hij haar de steen overhandigd.
Na deze overhandiging kreeg ik van mevrouw Van Zwieten een fotoboek te
leen over de bouw van de Maasdekenfabriek en de eerste steen legging op
1-9-1955. Deze foto’s bleken weer een waardevolle aanvulling op het digitale
fotoarchief van de vereniging en onze kennis van de Maasdekenfabriek.
Zo zie je hoe de HVM het heden en verleden met elkaar in contact kan
brengen.
Smit Maassluis 1900-2015, Sterk staaltje…
Het eerste concept van dit boek werd gemaakt door de huidige directeur
Peter Smit met zijn zusters Thea en Marianne en broer Wolter. Dit concept
werd Henk Smit tijdens zijn afscheidsreceptie, als directeur, in april 2015
aangeboden, samen met een sculptuur genaamd ‘Samen de handen ineen’.
Henk Smit heeft daarna, met Fred Louter van uitgeverij Retrovision, de
geschiedenis aangevuld en voltooid. Het boek verscheen op 11-3-2016
en is aangeboden aan familie, vrienden en de Historische Vereniging.
Wie meer wil weten over de geschiedenis van deze onderneming en de
wederwaardigheden van de familie Smit raad ik aan dit boek aan te schaffen.
Het verhaal over Smit dat ik maakte na mijn onderzoek in 2011 heb ik
gecorrigeerd aan de hand van dit boek.

Het huidige gebouw van Smit aan de Industrieweg.

9

HENK FORTUIN – KARAKTERISTIEK KUNSTENAAR
Door: Dick van Wassenaar
Op 28 april 2017 is het 10 jaar geleden dat de bekende Maassluise
kunstschilder Henk Fortuin op 90-jarige leeftijd in Schiedam overleed.
Deze markante persoonlijkheid had zijn gehele leven gewijd aan zijn
passie: tekenen en schilderen. Na zijn overlijden bleek dat hij in zijn huis
een groot aantal werken had nagelaten, iets waarvan zijn erfgenamen geen
weet hadden. Ter herinnering aan zijn honderdste geboortedag wordt
binnenkort een expositie gehouden van zijn werk in Museum Maassluis.
Een beknopt overzicht van zijn leven was nog niet eerder verschenen in
de Historische Schetsen, iets dat we hierbij goedmaken. Het geeft geen
nieuwe feiten, maar is een bundeling van gebeurtenissen die anderen al
eerder over hem schreven.
Hendrik Fortuin
Hendrik Fortuin werd geboren op dinsdag 26 december 1916 als het
zesde kind van het echtpaar Anne Fortuin (1877-1953) en Johanna Visser

Familieportret omstreeks 1921. V.l.n.r: Ed, Vader Anne Fortuin, Wim, Hein, Kees, Moeder Johanna Visser, Jan en Koos.

10

(1883-1962), woonachtig aan de Markt 9 te Maassluis. Zijn vader, afkomstig
uit Leeuwarden, was in 1903 naar Maassluis gekomen en trad daar in 1906 als
dierecteur toe tot de N.V. Maassluische Boekhandel en Drukkerij (Embede)
aan de Markt 9, later in 1943 ook als medevennoot.
Schooltijd van Hendrik Fortuin
In zijn vroege jeugd bezoekt Hendrik, dan nog met roepnaam Hein, de
Minister de Visserschool. Op school heeft hij niet veel vriendjes. Als een
leraar daar, vermoedelijk meester van Dongen, hem voortdurend pest met
zijn naam Hein, laat hij zich voortaan Henk noemen. Voor de familie blijft hij
echter altijd oom Hein.
Na de lagere school bezoekt Henk de ULO. Deze maakt hij echter niet af en
hij begint als hulp in de drukkerij van zijn vader, achter de winkel aan de
Markt. Hij voelt zich daar niet op zijn plaats, vindt zichzelf een mislukking.
Hij is er dikwijls afwezig en dwaalt dan buiten en langs het water. In zijn
tienerjaren begint hij met het schrijven van verhalen, dikwijls over omstreden
onderwerpen als diefstal en de komst van de Antichrist. In 1922 verhuist
de familie Fortuin naar de Burg. De Jonghkade 22 zwart (beneden) aan de
buitenhaven van Maassluis. Het huis heeft op de begane grond drie kamers
en suite met een serre en een tuin. De zolderverdieping, die er ook bij hoort,
is met een lange doorgaande trap te bereiken.
Henk wordt kunstenaar
In 1933 volgt Henk een schriftelijke tekencursus en een onderwijzer die
regelmatig bij de familie Fortuin over de vloer komt, herkent het tekentalent
van de jongen en raadt zijn ouders aan hem naar de academie in Rotterdam
te sturen. Zijn vader voelt hier echter niets voor en heeft hem liever aan het
werk op het kantoor van zijn drukkerij.
Vanaf 1935 krijgt Henk alsnog privéles van de Maassluise kunstschilder
en tekenleraar Johann Oberreiter en in 1937 laat hij zich inschrijven aan
de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, later
bekend als de Willem de Kooning Academie. Hij krijgt daar onder meer
les van Aart Bijl en Herman Mees. Kunst- en architectuurhistoricus Guus
Vreeburg, verbonden aan deze Academie en zelfstandig onderzoeker, schreef
daarover: ‘Hij begon daar direct in het tweede cursusjaar van de avondcursus.
Na twee jaar stapte hij over naar de dagcursus. Over de avondcursus in
Rotterdam zei hij (Fortuin) later: Dat heb ik een jaar of twee gedaan. En dat
was allemaal gipsen koppen tekenen. De hele avond zat je dan op zo’n gipsen
kop te staren en te modelleren. Het tekenvel moest smetteloos blank blijven
en de kop zonder achtergrond en zo nuchter mogelijk getekend worden.
Vanaf 1938 heb ik een tijdje de dagopleiding in Rotterdam gevolgd. Dat was
hoofdzakelijk tekenen, maar er werd ook een begin gemaakt met olieverf. In
de schildersklassen werd ook naar model getekend.’
Henk kan zijn studie in Rotterdam niet afmaken, het bombardement op
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Rotterdam in mei 1940 zet zijn leven als student op zijn kop. De Academie,
verspreid over een aantal gebouwen in het centrum van de stad, gaat grotendeels
in vlammen op, inclusief het oude HBS-gebouw aan het Van Alkemadeplein
waar de schilderklas is gehuisvest. Die wordt dan ondergebracht in
Bierbrouwerij d’Oranjeboom (Oranjeboomstraat), andere afdelingen worden
tijdelijk gehuisvest in de cacaofabriek van Driessen op de Rechter Rottekade,
die gespaard is gebleven. Henk klimt er op het dak en legt de verwoestingen
vast in indrukwekkende aquarellen.
Hij studeert aan de Academie tot medio 1941. Op een gegeven moment krijgt
hij zodanig last van zijn blindedarm, dat hij niet meer vanuit Maassluis naar
Rotterdam kan fietsen. Hij wordt er uiteindelijk aan geopereerd.
In 1941 gaat hij met studiegenoot Frits Reuter naar Amsterdam. Het idee is
daar te proberen bij een schildersvereniging te komen. Omdat er in Amsterdam
nauwelijks te eten is komt hij terecht bij zijn tante Marie Kaaij-Visser, een zus
van zijn moeder, uit Oost-Graftdijk in Noord-Holland. Die weet een huisje
voor hem in Oost-Graftdijk. Daar schildert hij uitgebreid in de natuur in de
omgeving van De Rijp.
Hij blijft daar drie jaar tot juni 1944. In
diezelfde maand krijgt hij een oproep
voor de Arbeitseinsatz, maar kan nog
net op tijd wegkomen. Hij duikt dan
onder bij zijn broer Cornelis Fortuin
die dominee is in Nes, Friesland.
Hij leert daar boerderijen schilderen
en
maakt
daarbij
ondermeer
interieurtekeningen voor een architect
uit Dokkum.
Na de oorlog keert hij in augustus
1945 terug naar Maassluis, waar hij
de rest van zijn leven actief zal blijven HHoogwater
t GGovertt van Wijnkade.
Wij k d © Henk
H k FFortuin
t i 1965
als schilder. Eerst richt hij een atelier
in op de zolderverdieping van het ouderlijk huis aan de Burg. De Jonghkade,
hij heeft daar veel licht om te kunnen schilderen. Hij sluit vriendschap met
Jan Ouwenbroek en ze gaan regelmatig samen schilderen. In 1947 houden
ze, samen met Dirk Huisman, afkomstig uit Maasland, een zeer geslaagde
expositie in de toenmalige Minister De Visserschool in Maassluis.
Omstreeks die tijd treedt hij ook toe tot de Rotterdamse Kunstenaarssociëteit
waarvan hij tot de jaren ’60 lid blijft. Als later, na de dood van zijn moeder in
1964, door de eigenaar van het pand, de heer Van Noord, de zolderverdieping
bij het bovenhuis wordt getrokken, verhuist zijn atelier naar de tussen kamer
op de begane grond.
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In 1960 en 1962 krijgt hij, in het kader van een kunstenaarsuitwisseling van de
Federatie Beeldende Kunsten, een beurs. Hij vertrekt dan voor enkele weken
naar Frankrijk waar hij in de omgeving van Bourganeuf en Sarlat werkt aan
zijn verdere ontwikkeling. Van de eigenaar van het Hotel ‘Le Commerce’
in Bourganeuf krijgt hij opdracht om een aantal stukken te maken voor
de eetzaal van het hotel. Met andere reisgezelschappen trekt hij ook naar
Zwitserland en Oostenrijk om landschappen en stadsgezichten te schilderen.
Henk Fortuin - De Mens
Na de dood van zijn vader (1953) en moeder (1962) blijft hij alleen in het
ouderlijk huis aan de Burg. De Jonghkade wonen. Het leven van Henk
na hun dood krijgt steeds meer het karakter van een kluizenaar. Hij zorgt
steeds minder goed voor zichzelf (en het huis). Wassen en verschonen doet
hij onregelmatig en incidenteel, voor sommige mensen ‘stinkt hij’. Zijn
haar is vies en lang, het laatste een uiting waarvan hij zegt: ‘een kunstenaar
moet lang haar hebben, moet er anders uitzien’. Hij is gierig voor zichzelf,
eet sobere maaltijden, dikwijls bestaande uit vis uit blik en wat brood. Ook
verslonst hij zijn gebit dat hij soms ‘zelf repareert’.
Hij struint dikwijls langs de Waterweg en vist dan spullen op die hij kan
gebruiken voor zijn werk, zoals
oude verfblikken en hout voor het
lijstwerk. Zelf maakt hij zijn eigen
vlierbessenwijn van de bessen die hij
langs de waterkant en elders plukt.
Anekdotisch is het verhaal waarin
wordt beweerd dat hij weleens leest
in zijn auto (die hij wel voor zichzelf
aanschaft) buiten bij het licht van een
lantaarnpaal. In het donkere huis is
het volgepakt met werk van hem, op
de grond, staand of liggend, aan de
wand en overal is de ruimte gebruikt
om zijn werk te bewaren, zelfs onder
het tapijt ligt werk ‘verstopt’. Later
slaapt hij in de alkoof onder de
trap naar het bovenhuis en boven
zijn eigen kelder, een muffe ruimte
waar het stinkt naar verf, petroleum
en vis. Aan het voeteneind van zijn
bed staan de tv en de videorecorder,
want hij kijkt alleen tv in bed.
Henk Fortuin tijdens de antikruisrakettendemonstatie in
Amsterdam, 1981.
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Henk is wel actief voor de ‘Jeugdhaven’, het jeugdcentrum op het Hoofd,
hij geeft er teken- en schilderlessen op de woensdagmiddag. Hij wordt daar
door medewerkers weleens onder de douche gezet. Henk is zeer gelovig en
is ruimdenkend hervormd. Tijdens zijn leven is hij vaak van kerk veranderd,
als er een nieuwe dominee zijn intrede deed of als men hem verbood op
het orgel te spelen. Zo verlaat hij de Groote Kerk en vertrekt hij enige tijd
naar een meer progressieve hervormde kerk in Vlaardingen. Uiteindelijk
keert hij terug naar Maassluis en wordt hij een regelmatig bezoeker van de
oecumenische wijkkerk De Ark.
Al sinds zijn 5e jaar speelt hij op de piano, later speelt hij harmonium en
soms op het orgel van De Ark en incidenteel op het Garrels-orgel van de
Groote Kerk.
Henk heeft tijdens zijn leven een moeizame relationele band met zijn naaste
familie, hij kan beter overweg met zijn neven en nichtjes, alsook met dieren.
Zo ondervindt hij soms ‘gezelligheid van muizen’ die in zijn huis komen.
Voor zijn omgeving is hij een in zichzelf gekeerde man, die een slecht
prater is en mede daardoor dikwijls moeilijk te volgen. Dr. Frits Veenland,
eveneens net als Fortuin lid van de Maassluise Kunstenaars, suggereert dat
hij autistische trekken vertoonde.
Fortuin blijft ongehuwd, er wordt wel geopperd dat hij homosexueel was,
maar daarover is geen duidelijkheid. Toch heeft hij wel degelijk vrienden
en kennissen en is hij in die vriendschappen zeer toegewijd. Zo is er zijn
goede kunstvriendin Berty Drop, die hij al 27 jaar kent en destijds ontmoette
bij een filosofiekring. Beide zijn grotendeels gelijkdenkend en hebben
vergelijkbare interesses. Zij bezoekt hem tijdens zijn laatste levensperiode in
het verzorgingshuis vrijwel dagelijks.
Henk Fortuin - De Kunstenaar
Op een vraag, gesteld in 2003, hoe het komt dat hij koos voor het
kunstenaarsberoep antwoordt hij dat hij vooral ‘wilde ontsnappen aan een
loopbaan in een bedrijf’. Inspiratiebronnen voor Fortuin zijn schilders van de
Haagse school, maar ook anderen als Henk Chabot en Max Pechstein.
Hij werkt ‘met alles op alles’: paneel, papier, linnen, hardboard en linoleum.
In de oorlog begint hij met aquarelleren, hij waagt zich echter niet aan het
maken van etsen. Het werk van Fortuin heeft dikwijls een naturalistisch
karakter: hij schildert allerhande landschappen, havengezichten, oude
stadsgezichten en kerkinterieurs. Het zijn meestal donkergetinte werken.
Bekend zijn de donkere wolken die met regelmaat zijn werk domineren,
maar hij maakt ook impressionistisch werk.
Na de oorlog verkoopt hij niet veel werk en zijn de verdiensten gering. Nadat
hij in opdracht van de Gemeente Maassluis in 1953 een groot doek schildert
waarop de meest markante gebouwen zijn afgebeeld wordt hij – mede
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Henk Fortuin poseert in eigen huis voor de promotie van zijn tentoonstelling bij Gallery RitsArt, november 2006.
In de hand zijn zelfgemaakte vlierbessenwijn. (foto: Arjen Winkel)

daardoor – als enige Maassluise kunstenaar in 1955 tot de BKR (Beeldende
Kunstenaars Regeling, waarbij kunstenaars in ruil voor kunstwerk een
inkomen krijgen) toegelaten. In ‘ruil’ daarvoor moet hij elke drie maanden een
doek afleveren. Vaak zijn het olieverf schilderijen, enkele van stadsgezichten
van Maassluis die in overheidsgebouwen komen te hangen.
Veel van dit werk is bij het Museum Maassluis bewaard gebleven en
deels aanwezig in de collectie van de Stichting Kunstuitleen Maassluis. In
september 1981 beëindigt hij zijn deelname aan de BKR en krijgt hij AOW
waarmee hij zijn ‘normale leven’ weer kan oppakken en zijn eigen weg gaan.
Naarmate zijn leeftijd vordert schildert hij minder buitenshuis. Hij vindt in
zijn omgeving steeds minder inspiratie en het gebruik van andere technieken
maakt het ook minder noodzakelijk. Hij legt zich nog meer toe op het maken
van zijn abstracte ‘mystiekjes’.
Fortuin woont in zijn eigen volgepropte museum. De laatst jaren verkoopt
hij nauwelijks werk. Hij doet ook nooit veel moeite om zijn schilderijen te
verkopen omdat hij er moeilijk afstand van kan doen, met uitzondering van
het verplichte werk voor de BKR. Ook aan familie en vrienden wil hij niet
graag een schilderij verkopen en als hij iets verkoopt wordt het soms een
kopie van het origineel.
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(Eindelijk) Waardering en Erkenning
Opmerkelijk genoeg, en iets dat meer kunstenaars overkomt, is dat erkenning
van zijn kunstenaarsschap pas komt aan het einde van zijn leven en daarna.
Ook Henk Fortuin meent dat zijn kunst niet de waardering krijgt die hij
verdient. Tijdens een bijeenkomst in Galerij Ritsart krijgt hij ter gelegenheid
van zijn 90e verjaardag op 23 december 2006 de erepenning van de gemeente
Maassluis. Zijn benoeming als ereburger van Maassluis krijgt hij vanwege
zijn inzet op het gebied van de beeldende kunst gedurende een periode van
bijna 70 jaar. Dit gebaar maakt hem blij en trots, een gemoedstoestand die
hem niet echt gewoon is, omdat hij nogal eens moppert en zich miskend
voelt. Tijdens deze expositie worden, bij uitzondering, ook een groot aantal
werken van hem verkocht.
Toch zijn er in de loop der jaren meerdere exposities geweest waarbij werk
van Fortuin te zien was, het merendeel echter pas aan het einde van zijn
werkzame leven. Dat gebeurde onder meer in het Fundatie Kunsthuis
(Amsterdam, 1979), meerdere malen in het Gemeente Museum van
Maassluis (1979, 1996, 1998, 2004, 2007), Galerie Ritsart (Maassluis, 2006,
2007), Museum In ’t Houten Huis (2014, De Rijp). Met regelmaat is zijn werk
ook te bewonderen in het Douanehuisje aan de Govert van Wijnkade (2008,
2009, 2012, 2014) en vanaf 2008 ook tijdens de Kunst & Atelier Route van
Maassluis. Ook is zijn werk getoond in lunchcafé/croissanterie Monsieur
Paul aan de Noordvliet.
Tijdens de opening van de tentoonstelling
‘Een beeldend verhaal’ in mei 2004 in het
Gemeente Museum van Maassluis wordt
hij benoemd tot Erelid van de Maassluise
Kunstenaars. Hij krijgt de onderscheiding
omdat hij inmiddels al 70 jaar schildert en
nog bijna dagelijks werkt, hij is een voorbeeld
voor andere kunstenaars.
Eind 2016 staat er ter ere van zijn honderdste
geboortejaar een bijzondere tentoonstelling
gepland van het werk van hem in het
museum van Maassluis. Ook staat hij vermeld
in het Lexicon Nederlandse Beeldende
Kunstenaars van Pieter A. Scheen (17501950), het belangrijkste naslagwerk over
Nederlandse kunstenaars uit de laatste twee
eeuwen. In 1996 gebruikt Maarten ’t Hart,
met zijn toestemming, een afbeelding van het
schilderij ‘Wintergezicht op Maassluis gezien
vanaf de Groote Kerk’ voor de kaft van het
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S hid ij van dde bboekomslag
Schiderij
k l van
‘De Nakomer’ van Maarten ’t Hart uit 1996 .
(Museum Maassluis)

boek ‘De nakomer’. Ook zijn er afbeeldingen van zijn werk gepubliceerd in
het boek ‘Schilders aan de Nieuwe Waterweg, 150 jaar Hoek van Holland’ van
Martha Vollering en Maarten van der Schaft (2014). Door al deze aandacht, de
oprichting van de Stichting Henk Fortuin, het verschijnen van een boek over
hem en de documentaire na zijn overlijden, stijgt de interesse en erkenning
voor het werk van Henk Fortuin, zowel bij zijn familie als daarbuiten.
Na het overlijden van Oom Hein - De Nalatenschap
Als Henk Fortuin op 28 april 2007 op 90-jarige leeftijd aan de gevolgen van
alvleesklierkanker in het verpleeg- en zorgcentrum Frankenland te Schiedam
overlijdt, wordt zijn stoffelijk overschot begraven in het familiegraf van
Fortuin op de Algemene Begraafplaats van Maassluis. Na zijn overlijden
ontruimen enkele familieleden het huis. Van deze ontruiming maakt
Frans Brommet de documentaire ‘De nalatenschap van Oom Hein’, die op
19 januari 2009 door de NCRV op de nationale televisie wordt uitgezonden.
Tijdens de ontruiming vinden zij talloze tekeningen en schilderijen van
wisselende kwaliteit.
Ook vinden ze bij het ontruimen van het vervuilde huis nog enkel schatten,
veelal onverwachte tekeningen, verborgen onder ’t tapijt. Tijdens kijkdagen
voor familie, waarvan sommigen van hen oom Hein wel 40 jaar niet hadden
gezien of gesproken, is de familie in de gelegenheid gesteld uit zijn boedel
te kiezen. Het werk blijft bewaard en is naar een opslagplaats gebracht,
de rommel verdwijnt bij het afval. De bewaarde werken zijn afgevoerd en
opgeslagen voor nader onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat veel ervan
zeker museale waarde heeft en een goed overzicht geeft van de ontwikkeling
die hij als kunstenaar heeft doorgemaakt. Conservator Marije van Renswou
van het Gemeentemuseum van Maassluis toont grote belangstelling
voor zijn kunst en maakt kort na zijn overlijden in het Museum een
overzichtstentoonstelling.
Henk Fortuin is een buitenbeentje en een echte kunstenaar. Iemand die zijn
eigen ding doet. Die de kunst maakt die hij maken wil en bij wie ‘hoe het
hoort’ niet in zijn levensboek staat. Hij is vooral zichzelf. Hij ontwikkelt zich
tot een rasechte schilder, die tot op zeer hoge leeftijd actief blijft. Zijn leven
als vrijgezel, dat tamelijk troosteloos eindigt, wordt wel omschreven als een
kluizenaarsbestaan.
Samen met zijn collega’s Johann Oberreiter, Corstiaan Willem Smith en Jan
Ouwenbroek vormt Henk Fortuin in het Maassluis van de 20e eeuw een
selecte groep van vaardige kunstschilders, waarvan de laatste twee wel
het meest bekend zijn. Het werk uit de nalatenschap van Henk Fortuin is
ondergebracht bij de Stichting Henk Fortuin die kort voor zijn overlijden is
opgericht. De stichting archiveert, beheert en exposeert het werk dat oom
Hein heeft nagelaten. De nagelaten werken dragen het label Atelier Henk
Fortuin om de authenticiteit van deze werken te waarborgen.
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In het jubileumnummer van de Historische Vereniging Maassluis van 2008 (HS
53) staan 15 afbeeldingen in kleur van verschillende werken van Henk Fortuin.
Met dank aan
Willem A. Fortuin
Dirk Fortuin
Bronnen
Diverse krantenartikelen en (internet)publicaties over de schilder.
Guus Vreeburg over Henk Fortuin als oud-student aan de Rotterdamse
Academie, 2007.
Henk Fortuin – kunstschilder, Jos van Nierop, Theo van Pelt en Anika Klevering,
Communicatiebureau Stroomlijn, 2007.
Interview door mevr. Margareth Strijbosch-Van Aanholt, Nieuwsbrief
Vrienden van het Gemeente Museum, 1996.
Hoofd van mijn dromen, Maarten van Buuren, Uitgeverij Lemniscaat, 2009.
Documentaire De nalatenschap van Oom Hein van Frans Brommet, 2009.
http://www.henkfortuin.nl.
Stichting Henk Fortuin.

Herinneringen aan Oom Hein
Een aantal familieleden heeft uit vroeger tijden bijzondere herinneringen aan
Oom Hein.
Zo schreef zijn broer Ed (Evert) in 1932 in een opstelschrift: ‘Een jaar of
veertien geleden gebeurde ’t nogal eens dat we alle zes op woensdagmiddag
of zaterdagmiddag tegelijk de deur van de winkel uitkwamen. Wim was
natuurlijk de baas, want die was de oudste en die trok het wagentje. In het
wagentje moest Hein zitten, want die was de kleinste (een jaar of drie). Hij
had wit haar, dat altijd erg kort was, en daarom zeiden we altijd ‘oliebol’
tegen hem. Hein zat best in het wagentje, want dan kon-ie niet weglopen’.
In 1964 bezoekt Anne van Kees samen met zijn toekomstige vrouw Riet
onverwacht oom Hein. Ze treffen hem niet thuis, maar de keukendeur
blijkt open, dus oom Hein zal wel ergens binnen zijn. Luidkeels ‘hallo’
roepen heeft echter geen effect. Jammer nou! Maar ja, nu ze toch binnen
zijn, dan toch maar even snel rondkijken. Tegelijkertijd snuiven ze een
doordringende dranklucht op. Wijn of zoiets. Raar, want oom Hein was toch
geheelonthouder en collecteerde hij ook niet voor de ‘Blauwe Knoop’? De
niet onaangename lucht blijkt vooral uit de trapkast te komen. Deze wordt
geopend en tot hun verbazing ontwaren ze een lezenaar met daarop de grote
familiebijbel, een stoel, een kaars en in de hoek staat een geopende fles uit
te dampen. Oom Hein met een donkere meditatiehoek. Dat is nieuw! Bij
Anne en Hans’ logeerpartij daarvoor was wel opgevallen dat oom Hein zich
bezig hield met het bezoeken van alternatieve kerkgenootschappen, vooral
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opwekkingsbewegingen, in het gezelschap van een soort vriend, maar dat
hij nu een huiskapel had kwam merkwaardig over. Riet was er direct van
overtuigd dat Anne wel een heel bijzondere oom had.

Het ontstaan van ‘Mystiekjes’
Eind jaren ’60 ontwikkelt Henk een – wat hij noemt – ‘geheime techniek’. De
geïllustreerde bladen in fullcolour diepdruk die toen op de markt kwamen, gebruikt hij als basis. Door het pigment zorgvuldig op te lossen en met de kwast
te bewerken creëerde hij abstracte mystieke voorstellingen. De term ‘mystiekjes’ is bedacht toen de familie bezig was het nagelaten werk te documenteren.
Maarten van Buuren maakte in zijn boek ‘Hooft van mijn dromen’ de volgende
geromantiseerde beschrijving. Het ontstaan van zijn ‘Mystiekjes’, waarschijnlijk omstreeks de jaren zestig, berust op een toevallige vinding wanneer hij zijn
palet, dat bedekt is met een aangekoekte laag oude verfresten,
met thinner wil schoonmaken.
Daarbij vallen er een paar druppels op een reclameplaat die hij
als achtergrond wil gebruiken
vanwege de fraaie wolkenlucht
die erop staat. Al mopperend
probeert hij de druppels weg te
deppen, maar dat lukt niet erg
goed. De drukinkt is uitgelopen,
het is een smeerboel geworden en
de plaat is bedorven. Even later
ziet hij toch wel wat in het verkregen patroon en hij smeert nog
meer thinner uit over de plaat.
Het resultaat is verrassend, de
oorspronkelijke afbeelding (een
kleurenadvertentie voor Lucky
Strikesigaretten met een rood, wit
en zwart sigarettenpakje op de
voorgrond en een mooie wolkenhemel op de achtergrond) is ver- Flora I , geheime techniek op papier.
anderd in een mysterieus patroon (© Henk Fortuin 1993, particulier bezit)
van strepen en vegen waarbij de
kleuren van de oorspronkelijke afbeelding tot onverwachte combinaties zijn
vermengd als kleuren in een toverbal. Henk herhaalt het experiment op een
andere plaat en probeert wat ordening en ritmiek aan te brengen in zijn vegen.
Volgens dit procedé maakt hij in de daaropvolgende jaren duizenden kunstwerkjes in verschillende afmetingen die hij mystieken of mystiekjes noemt.
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METEN EN WEGEN
Door: Wim Duijvestijn
Toen Maassluis in 1614 zelfstandig werd kreeg het dorp een eigen schout
(vergelijkbaar met de tegenwoordige burgemeester als hoofd van de politie) en eigen keuren (noemen we nu plaatselijke verordeningen). De lagere
rechtspraak vond voortaan in het dorp zelf plaats, halsmisdaden mochten
uitsluitend door de baljuw in Delft behandeld worden. Wie de keuren nu
leest ontdekt dat de nieuwbakken bestuurders soms moeite hadden met
de juiste formulering. Zij creëerden dan mazen in de wet die zij moesten
stoppen met een nieuwe keur. Het lezen en uitpluizen van die oude keuren is lastig (vanwege het oude handschrift), maar leuk werk. Wim Duijvestijn zette op een rijtje welke regelingen er zijn geweest voor het meten
en wegen van handelswaar die op de markt verkocht werd.
Inhoudsmaat vergeten
Op 15 september 1646 kondigde de bode van Maassluis, de heer Groenewegen
van der Made, een belasting af op de verkoop van ooft (fruit) per tonnetje,
maar de wetgever was vergeten om daarvoor standaardmaten vast te stellen.
Dat betekende dat iedereen zijn eigen inhoudsmaat bepaalde en probeerde
zo groot mogelijke hoeveelheden te verkopen voor hetzelfde belastinggeld.
Dat kon natuurlijk niet. Toen zijn er maten voor hele en halve tonnen en
kinnetjes (manden) vastgesteld, met een boete van twee gulden voor de
overtreders.
Maassluis keek natuurlijk wel naar andere steden, hoe die de regels hadden
opgesteld voor verkoop van ooft. Delft was een goed voorbeeld en toen die
stad zijn regels publiceerde in 1610 werden ze meteen verzameld om ooit in
Maassluis te gebruiken. Zo vaardigde Maassluis al in 1633 de regels uit voor
standaardmaten.
Het was gebruikelijk dat het stadsbestuur niet zelf belasting inde, maar
de inning via een veiling verpachtte aan de meestbiedende belastinginner.
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Men kon dus het ambt van belastinggaarder kopen. De burgers moesten hun
belasting in goed vertrouwen aan de pachter afdragen, overtreders kregen
een boete van drie gulden en een correctie door de Schepenen. Dat kon
bijvoorbeeld voorkomen als zij niet de juiste inhoudsmaat hadden gebruikt.
Die werd opgemeten, maar de ‘meters’ mochten niet werken op zondag en
op feestdagen van de gereformeerde kerk.
Niet stiekem ophogen
In 1665 doken de regels voor het meten van ooft weer op. Schout en
Schepenen van Maassluis scherpten hun regels verder aan met goedvinden
van de Ambachtsvrouwe, Anna Ermgard van Raesvelt.
Het ging erom dat appels, peren, noten en mispels (familie van de rozenbottel)
verhandeld moesten worden met stadsgeijkte maten en gemeten door
de meters op straffe van drie gulden boete aan de Schout. Er mocht geen
‘boetmand als toemaat’ gebruikt worden. De tonrand was maatstaaf en
mocht wel met een laag ooft worden opgehoogd, maar zonder hulpmiddel.
Want men deed alsof de mand op een ton hoorde zodat deze zo vergroot
werd voor hetzelfde belastinggeld. Met een boetmand (kennelijk een mand
zonder bodem) kon men er nog wel zes lagen opstapelen.
In 1667 vernieuwden de Schout en Schepenen de keur opnieuw. Nu ging
het erom dat burgers van Maassluis hun ooft, dat ze van buitenaf hadden
gekocht, vrij langs de doorgaande straten mochten uitventen en verkopen
met een kruiwagen.
De Schout en Schepenen van Maassluis merken dat bakkers er niet voor
terugdeinsden om scheepsbrood te bakken van veel mindere kwaliteit en
gewicht dan winkelbrood. En dus kwam er in 1624 een keur op scheepsbrood
van tarwe dat hetzelfde gewicht als winkelbrood moest hebben.
Boter wegen
Op 6 maart 1636 verscheen een keur voor het wegen van stukken boter, in
1646 werd deze keur opnieuw door de stadsbode omgeroepen. Het wegen
van boter, speciaal de gele Delflandse boter die van uitstekende kwaliteit was,
was een serieuze zaak. Er waren aparte boterwegers en dat controleerden de
schout en twee schepenen met een bode. Zij wogen alle stukken boter die een
gewicht van een pond moesten hebben. Dat gold voor boterverkopers, maar
ook boter die men in huis had moest volgens die keur gewogen zijn.
‘Achter de hand houden’ kostte drie gulden boete en de boter werd verbeurd
verklaard voor de armen. De boterwegers werden weleens kwalijk bejegend
en dit leverde eveneens 3 gulden boete op. Werd een stuk boter, dat voor een
pond verkocht was, te licht bevonden, kostte dat ook 3 gulden boete. Ook
buitenlui die stukken boter wilden verkopen in Maassluis moesten dit laten
wegen en te licht was 3 gulden armer. Deze boterkeur geeft ons een inzicht
in de waagcultuur in Maassluis.
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De waag in Maassluis
De gewichten van de waag moesten geijkt worden, maar ook alle andere
gewichten zoals ellematen en maatkannen, onder de burgers in gebruik,
ontkwamen niet aan de ijkplicht en de ijkbelasting. Zo zijn er enkele oproepen
bewaard die alle koopmannen en neringdoende burgers laten opdraven met
hun meetspullen om deze te laten ijken. Op 7 maart 1704, van 8 tot 12 uur en
van 2 tot 5 uur, begint het ijken, dat enkele dagen duurt. Op het dorpshuis
zijn twee schepenen aanwezig als commissaris bij het ijken.
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In 1746 gaan weer oproepen uit door de bode P. Braat voor het ijken of ‘juisten’,
dat kennelijk door velen wordt genegeerd. De nalatigen moeten zich binnen
14 dagen melden met hun meetspullen bij de schout, die alles vermeldt in een
ijk- en juistregister. Zo niet, dan worden ze in Delft ontboden om hun boete te
betalen en alsnog hun spullen te laten ijken. Er zijn verschillende ijkdagen op
verschillende plaatsen. Zo kan het ten huize van Bartel Verhoef aan de zuidzijde
van de Veerstraat. Ook zijn er ijkdagen ten huize van Maartje Siemonsdochter
Mostert, weduwe van Hendrik Spruijt, aan de noordzijde van de Lange
Boonestraat, achter het weeshuis. In 1757 zijn er ijkdagen ten huize van Ary
Willebroek aan de zuidzijde van de Veerstraat en in 1762 en 1763 kan iedereen
laten ijken achter in het weeshuis aan de zuidzijde van de Lange Boonestraat.
Reglement van de Waag
De waagmeester wil in 1751 zijn weegloon verhogen en laat een verzoek in
orde brengen. De Schout en Schepenen spreken met de Staten van Holland
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en de ambachtsvrouw over de kwestie. Er moet een statuut komen om het
weegloon te verhogen en aan de andere kant een belasting van 12 penningen
te laten vervallen om de burgers te ontlasten. Dit weegloon of waaggeld zal
betaald moeten worden voordat de goederen uit de Waag worden vervoerd,
de ene helft betaalt de koper, de andere helft betaalt de verkoper.
Een punt van aandacht is ook het eerlijk omgaan met het verpakkingsgewicht
en de overige kosten.
Alle goederen die men op gewicht verkoopt en die zwaarder zijn dan
20 pond moeten naar de Waag worden gebracht, net zo dikwijls als deze van
eigenaar verwisselen. Dit op straffe van een boete van 10 gulden waarvan
koper en verkoper elk de helft moeten voldoen en dat ten goede komt aan
de schout, de waagmeester, de aanbrenger en de diaconie van de armen van
Maassluis, elk voor een vierde deel. Echter, om aan bedrijven en winkeliers
zo veel mogelijk tegemoet te komen in het uitoefenen van hun bedrijf, is het
hen toegestaan om gewichten boven 20 pond in hun huis, pakhuis of elders
te koop aan te bieden. Zij mogen op dat moment fungeren als Waag. Zo’n
verkoop is toegestaan op voorwaarde dat ter compensatie van het verlies aan
weegloon voor de waagmeester twee stuivers van elke gulden betaald wordt.
De vleeshouwers en spekslagers is het toegestaan om met enkele stukken
van hun geijkte gewichten te verkopen als het een stuk vlees of spek betreft
dat meer dan 20 pond weegt. Maar als het beest of varken in zijn geheel, of
half, of met een voet of een halve voet verkocht wordt, dan zal het in de Waag
gewogen moeten worden.
Alle goederen die van buiten komen en die al op een goedgekeurde Hollandse
Waag zijn gewogen, hoeven hier niet opnieuw gewogen te worden.
Psalmenoproer in de Waag
Tijdens het psalmenoproer in
Maassluis in 1776 komt ook de Waag
in beeld als ontmoetingsplaats.
Robbert van Nijn en Leendert
Verschoor, raddraaiers van het eerste
uur en voorstanders van de oude
langzame zangwijze, zetten alles
in het werk om de nieuwlichterij
weg te krijgen. Zij stellen drie
smeekschriften van gelijke inhoud
op om de ‘nieuwe zang’ (het zingen
in de kerk met kortere noten) weer
af te schaffen. De smeekschriften
zijn gericht aan de Ambachtsvrouwe
van Maassluis, Anna Arnoldina van
Boetzelaar, aan de Regering van

De stadswaag aan de Wagenstraat, later in gebruik als
gebouw Varia.
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Maassluis en aan de Kerkenraad en Kerkmeesters. Het exemplaar van het
smeekschrift wordt in de Waag door eenenveertig personen ondertekend.
Nieuwe maten en gewichten
De ijkwet van 1816 regelde het metrieke stelsel. De officiële invoering
van het metrieke stelsel in 1820 zorgde voor verplicht nieuw meet- en
weeggereedschap. Uit Parijs was een ijzeren meter en een messing kilogram
meegebracht als standaard. Zo kwam een einde aan stad- of streekgebonden
eigen maten en gewichten. Wel bleven de oude namen als duim, roede, pond
en ons gebruikelijk, waarschijnlijk om geen hekel aan de Franse nieuwigheden
als meter en kilo uit te lokken. Deze oude namen kregen het voorvoegsel
‘Nederlandsch’ om verwarring met de oude gewoontes te voorkomen. Wel
kwam er verzet tegen de el, die van 69 cm naar 100 cm was ‘gegroeid’. Nietmetrieke inhoudsmaten bleven nog wel jarenlang bestaan.
Nederland was de eerste staat die het metrieke stelsel invoerde. In 1843
kwam er een opleiding tot ijker op de Delftse ingenieursschool. Men leerde
onder andere gewichten te corrigeren met lood. Door modernisering van
de meet- en regeltechniek verviel de opleiding in 1960. Het ijkwerk werd
voortaan door het Nederlands Meetinstituut gedaan.
Ook vaartuigen en molenmaten ijken
Alle burgemeesters moesten na 1817 toezicht houden op de invoering
van de wetten betreffende het nieuwe metrieke stelsel. Er was met name
nog veel nalatigheid bij het opmeten en brandmerken van vaartuigen. De
Maassluizers werden gewaarschuwd dat zij voortaan hun schepen moesten
laten ijken en een lastbrief aan boord
moesten hebben of anders bekeurd
zouden worden. Schuiten beneden
een halve last (in de 19e eeuw circa
3 m3) kregen vrijstelling, maar
moesten wel gemeten worden. Zo
werden vaartuigen toegevoegd aan
de ijkplichtige inhoudsmaten.
Maassluis hoorde bij het district
Rotterdam van ijkmeester Frans van
Heiningen, samen met Maasland,
Rozenburg, Blankenburg en de ‘ruige Een soortgelijke waag, circa een meter groot, was aanwezig
en lange platen’, de zandbanken in in de stadswaag van Maassluis. De Maassluise waag schijnt
de Maasmonding die dus kennelijk in de molen in Delft nog bewaard te worden.
ook veel schepen herbergden.
De wet van 1822 op het malen en de door molenaars gebruikte maten bleek
maar moeizaam in te burgeren. De molenaars moesten nieuwe inhoudsmaten
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en gewichten aanschaffen en op de molen gebruiken en onderhouden.
Met name een schepel en kop schitterden door afwezigheid. Ook hier moest
de burgemeester actie ondernemen en toezien op naleving.
Het oude weegtoestel van de Maassluise Waag wordt nog altijd bewaard
in de molen in Delft, molen De Hoop heeft een vergelijkbaar weegtoestel
in bewaring. De Waag van Maassluis heeft gestaan aan de Wagenstraat ter
hoogte van de huidige Bethelkerk.
Bronnen
Met dank aan Rien Koene voor de transcriptie van de Waag-keuren
Gemeente Archief Maassluis oud te Vlaardingen:
(GAMo 923, 927) verkoop ooft
(GAMo 926) appelkopersgilde
(GAMo 988) broodkwaliteit
(GAMo 926) ijken van maatkannen
(GAMo 67) Reglement en statuut van de waag
Gerry Hanneman, het Psalmenoproer
Internetmuseum Oudegewichtjes.nl
De Gram
Een klein gewichtje sprak vol gram:
‘Ik woog één gram toen ik hier kwam
en bij de weegschaal werd gelegd,
als mono-gram dus, zogezegd ...
Wanneer een klant zijn gram kwam halen
wierp ’k mijn gewicht in één der schalen.
Maar doordat ik dat jaren deed
werd ik steeds lichter, want ik sleet!
Maar ach, wat is de wereld slecht!
Men vindt er nooit een greintje recht!
Dat ondervindt men, als men klein
en niet gewichtig blijkt te zijn.
Een pond of kilo wordt herijkt,
Als het te licht geworden blijkt
en wordt dan weer met lood verzwaard.
Maar ik??!! Ik werd niet eens bewaard!!
Men wierp mij weg! Ik werd vervangen!
Ach, hoe kan ik er naar verlangen
om ooit nog weer eens, net als toen,
mijn toch gewichtig werk te doen!
Maar ik moet wachten op die zegen,
vrees ik, tot ik een ons zal wegen ... ‘
Door: Alexander Pola
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KAZEMATTEN IN DE STEENDIJKPOLDER
Door: C.J. van der Sar
De geschiedenis van de Steendijkpolder kent niet veel geheimen meer
voor Kees van der Sar, ooit boer op de Nieuwe Kooiwoning in diezelfde
polder. Voor ons en u zijn het soms verrassende nieuwe feiten. Wist u
bijvoorbeeld dat er in de Tweede Wereldoorlog kazematten gelegen
hebben in de Steendijkpolder?
Op onderstaande kaart zijn de kazematten links van het midden aangegeven
als O. Gelegen op de 15 meet vlakbij het weermachthuisje nummer 33. Ter
oriëntatie: van middenboven naar linksonder ziet u de huidige Schenkeldijk en
van middenboven naar rechtsonder loopt de oude Maasdijk, nu Westlandseweg.
Het was een hooggelegen stuk zand. Het was daar gemakkelijk om een kuil
te graven en met
het zand vulde men
zakken die weer
dienden als wand
met
schietgaten.
Er was een hein
omheen gezet om te
zorgen dat het vee
de boel niet sloopte.
Over de wand met
schietgaten
was
een camouflagenet
getrokken en met
pennen vastgezet.
Ik heb later veel
van die Duitse
haringen
boven
geploegd.
Het
waren stevige ronde pennen. Als kind gebruikten we ze als onderdeel van een
proppenschieter. Speelgoed was schaars na de oorlog.
Het waren twee of drie kazematten en ze maakten onderdeel uit van de
bescherming van Poortershaven. Ik denk dat de tankversperring op de dijk
boven aan de oprit van Westgaag/Weverskade richting Maassluis er ook mee
te maken had.
De zakken waren gewild in de buurt. Ze werden vaak gestolen, de dieven
leegden ze ter plekke en namen ze mee. Ik heb het verhaal vernomen van
iemand die de zakken ook goed kon gebruiken.
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ARCHIEFZORG IN MAASSLUIS
Door: Huib Geuze
Op 7 november 2011 werd het gemeentearchief van Maassluis over de
periode 1924-1980 overgedragen aan het Stadsarchief Vlaardingen. Een
project waar de heer Koos Vaissier vanaf mei 2006 aan gewerkt heeft. Sinds
1 januari 2006 was hij daarvoor gedetacheerd bij de gemeente Vlaardingen.
Een goede reden tot het houden van een bijeenkomst in kleine kring. Dat
mede in de aanwezigheid van de beide burgemeesters van de betrokken
gemeenten, de heren Karssen en Bruinsma. Tijdens deze plechtigheid
hield de heer H.J. Luth, gemeentearchivaris van Vlaardingen én Maassluis,
een referaat over de archiefzorg te Maassluis. Deze inleiding is omgewerkt
tot een artikel onder dezelfde titel.
Een aarden pot als archief
Archiefzorg is van alle tijden, dat wil zeggen sinds de tijd van de geschreven
bronnen. En dat noemen we geschiedenis. Geschiedenis staat in tegenstelling
tot de prehistorie, waarvan we juist geen geschreven bronnen hebben.
Een van de oudste vermeldingen vinden we in het bijbelboek Jeremia. De
profeet, die zo’n 600 jaar voor Christus
leefde, moest een akker kopen.
De eigendomsakte, ondertekend
door meerdere getuigen, moest
zijn assistent in een aarden pot
doen ‘opdat zij vele dagen mogen
bestaan’. Blijkbaar was die aarden
pot een gekwalificeerd depot voor
het bewaren van originele akten.
Dit verhaal vertelt ons natuurlijk ook
waarom belangrijke documenten,
zoals verkoopakten, langdurig be- Oude archiefkist.
waard worden. Dat is om je rechten
vast te leggen. Voor de rechtsgeldigheid of – om een huidige term te gebruiken
– voor de rechtmatigheid van particulier en/of overheidshandelen.
In ons land, en we praten dan over de periode van de middeleeuwen, begon de
bewaring van schriftelijke bewijsstukken bij de geestelijkheid. Zij knoopten
het eerst aan bij de vrijwel zoekgeraakte Romeinse traditie. Bisschoppen en
abten waren de eersten die archieven vormden en zij stichtten verzamelingen
van charters, maar maakten ook registers. Alfabetische en/of chronologische
toegangen zijn veel gemakkelijker raadpleegbaar en je hebt ook overzicht.
De wereldlijke bestuurders volgden dat voorbeeld al snel.
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Een extra overheidsorgaan in Maassluis
We denken dan meestal aan het
archief van het dorpsbestuur, de
rechtsvoorgangers van het huidige
gemeentebestuur. Maar in Maassluis
had je nog eerder een heel ander
overheidsorgaan,
namelijk
de
Gecommitteerden van de Visscherij.
Eigenlijk een particulier initiatief,
maar wel bekleed met officieel
gezag. Het oudste stuk van dit
archief dateert van 24 oktober 1599!
Het archief werd beheerd door
de penningmeester, geen slechte
combinatie. Bij de overgang naar een
nieuwe penningmeester droeg de
vorige penningmeester niet alleen
de centen over, maar ook het archief
en daarom maakte hij een inventaris
op van de onder hem berustende De bekende reder en weldoener Govert van Wijn was de
stukken. Achter de inventaris laatste die de gecombineerde taak penningmeester/secretaris
zat een akte van overdracht uitvoerde bij de Gecommitteerden van de Visscherij.
met ondertekening. De nieuwe
penningmeester verklaarde daarbij ‘alle stukken met de kist’ te hebben
overgenomen. De inventaris was behoorlijk nauwkeurig. Men hechtte aan de
juiste vermelding en de aanwezigheid van de stukken. De laatste secretaris/
penningmeester is de bekende Maassluizer Govert van Wijn. Ook daarna is
het archief goed beheerd.
Kernarchief
Het archief van het dorpsbestuur ontstond, op enkele octrooien na, nadat
het ambacht Maassluis in het jaar 1614 werd afgesplitst van het ambacht
Maasland. Een van de registers die sindsdien onafgebroken tot 1811 zijn
bijgehouden is het register van eisen, dingtalen en vonnissen van het dorp
Maassluis.
Een belangrijk onderdeel van overheidsarchieven zijn de notulen van de
gemeenteraad en het college van B & W. Deze officiële stukken geven namelijk
de besluitvorming weer: wat is er besloten en waarom, de argumenten.
Dat was natuurlijk ook zo in de zeventiende/achttiende eeuw. De eerste
resolutieboeken van Schout en Schepenen, zeg maar het dagelijks bestuur,
beginnen in 1651, die van de Gecommitteerden van de Visscherij in 1652. In
1722 wordt er een reglement op de regering van Maassluis vastgesteld. In
artikel 10 gaat het over de archiefzorg.
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Gemeentesecretaris bewaarde het archief thuis
Dat ook toen al niet alles 100% in orde was rond de archiefzorg, blijkt uit het
resolutieboek van 1778. Het college heeft zijn geheugen nodig, vastgelegd in
resolutieboeken en dergelijke, maar een vorige secretaris had een belangrijk
resolutieboek nog thuis. En hij weigerde de archiefbescheiden over te dragen.
Veel verzoeken legt hij naast zich neer. Pas wanneer de ambachtsvrouwe zich
er mee bemoeit gaat hij overstag. Dat dat niets met koppige Maassluizers te
maken heeft, blijkt uit het feit dat in de buurgemeente Vlaardingen precies
hetzelfde is gebeurd.
Het is dus nodig om regelmatig te kijken welke belangrijke documenten
aanwezig zijn en/of aanwezig zouden móeten zijn. In 1762 wordt een lijst
opgesteld, zes jaar later weer en uit 1780 kennen we ook nog een dergelijke
lijst.
De notulen werden langer omdat iedereen ze mocht lezen
Dankzij die lijsten weten we dat
al de archiefstukken van het dorp
nauwkeurig werden bewaard. Van
de archiefbewaarplaats waren drie
sleutels. Een voor de schout, een
voor de president-burgemeester
en een voor de president-schepen.
Verder ging het niemand wat aan,
van openbaarheid had men nog nooit
gehoord. Pas na de Verlichting zie je
dat verschijnsel optreden. Misschien
wel grappig om te vermelden
dat sinds die openbaarheid de
vergaderingen en de notulen een
stuk langer zijn geworden omdat
de heren bestuurders zich graag
profileerden, toen ze wisten dat
iedereen kon lezen wat ze deden.
De ‘hogere’ overheden bemoeien
Burgemeester C.P.I. Dommisse in zijn ambtskostuum als
zich met het Maassluise archief!
In 1886 werd J.H. Hingman, burgemeester.
werkzaam
bij
het
Algemeen
Rijksarchief, door het provinciaal bestuur belast met de inventarisatie van
de archieven van de gemeente Maassluis. Dat betrof zowel het archief van
voor 1811, van het ambacht Maassluis, als van de periode erna. Ook van het
archief van de Gecommitteerden van de Visscherij maakte hij een inventaris.
In 1896 werd het rechterlijk archief (en later nog meer) opgeëist door de
Algemeen Rijksarchivaris en overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief
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in Den Haag. Het verdween
dus tijdelijk uit Maassluis
naar Den Haag. Dat tijdelijk
zou een periode van meer
dan honderd jaar beslaan.
In Vlaardingen ging dat
heel anders, daar deed
men juist veel moeite om
alle archiefbescheiden in
Vlaardingen te houden en
dat lukte.
Was dat een financiële
kwestie? Of gemakzucht
van Maassluis? Nee, je
moest in Den Haag kunnen
aantonen dat er een echte
archivaris was aangesteld en
er moest een goedgekeurde
archiefbewaarplaats
zijn.
Die beide voorwaarden
ontbraken in Maassluis.
Vandaar dat echt oude
archiefbestanddelen
verhuisden naar Den Haag.
DDetail
t il jjaarverslag
l van burgemeester
b
t Dommisse,
D
i 1924.
1924

Eerste professionele
archiefwerkzaamheden
Er was dus wel zorg, maar nog niet echt gekwalificeerd. Dat veranderde
rond 1932. Over de jaren 1924-1928 zijn er verslagen van de toestand van het
Gemeentearchief te Maassluis. Ze zijn opgesteld door de archiefambtenaar
belast met de ordening van het gemeentearchief, H. Dommisse. Voor ingewijden in de Maassluise geschiedenis: hij was een zoon van C.P.I. Dommisse,
burgemeester van Maassluis 1908-1933. Dat zijn zoon belangstelling had
voor archieven, had hij van geen vreemde. Voordat zijn vader burgemeester
werd was hij onder andere gemeentearchivaris van Vlissingen. Hij had een
sterke interesse voor geschiedenis en was lid van het Zeeuwse Genootschap
der Wetenschappen. Zijn zoon ordende het gemeentearchief en bleef ook
werkzaam in Maassluis als klerk tweede klasse ter gemeentesecretarie.
Anno 2011 zouden er vragen gesteld worden: hoe komt de zoon van de
burgemeester aan die job (?), maar toen waren het andere tijden. Daarna bleef
het een hele periode stil in het Maassluise archievenland. Het archief tot 1924
was geordend, het archief vanaf 1924, geordend volgens het dossierstelsel,
groeide gestaag.
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Van Baalen, de eerste eigen archivaris
In 1946 kwam daar verandering in. Het gemeentebestuur realiseerde zich dat
het een rijk verleden had, weerspiegeld in het archief. Maar dat moest dan
wel in goede, geordende en toegankelijke staat zijn. En daar lag het probleem.
Volgens de Archiefwet berustte die taak bij de gemeentesecretaris, maar
die kon er niet de nodige aandacht aan geven en dat was een eufemisme.
Daarom stelde het college voor aan de gemeenteraad om de heer D. van
Baalen te benoemen. Hij mocht tegen een vergoeding van f 500 één dag per
week, met een maximum van drie dagen per week, aan de ordening en het
beheer aandacht schenken.
Op 28 december 1946 stelde de gemeenteraad de verordening vast op het
beheer van de archieven in de archiefbewaarplaats. En geheel volgens het
boekje werd er ook een instructie voor de gemeentearchivaris vastgesteld.
En wanneer je deze zou vergelijken met de instructie van de huidige
gemeentearchivaris, dan zijn de verschillen maar heel klein. Archiefzorg
kent gelukkig ook veel continuïteit.
De ambtsbetrekking van Van Baalen heeft zo’n kleine vijftien jaar geduurd. Er
werd een regeling getroffen met de Provincie Zuid-Holland, waar hij ook werkte.
In 1956 kreeg hij bij de provincie eervol ontslag, maar in verband met zijn studie
bleef hij wel gemeentearchivaris van Maassluis. Omdat hij verschillende keren is
opgenomen in het ziekenhuis, is er van structurele
werkzaamheden voor het
gemeentearchief niet zoveel
terecht gekomen. Wel heeft
hij veel gepubliceerd, vooral
genealogisch onderzoek. In
1961 verzocht en kreeg Van
Baalen eervol ontslag.
Terug naar af en Ringeling
in beeld
Het beheer van de archieven werd daarna weer
overgelaten aan de gemeentesecretaris. Toch ging dat
wringen. Bovendien ging de
provinciaal archiefinspecteur
zich met de ontstane vacature
bemoeien. Hij adviseerde
het college van B & W in
een brief van 6 januari 1964
om te denken aan een
gemeenschappelijke regeling

BBrief
i f van dde PProvinciaal
i i l IInspecteur
t over Ringeling.
Ri li
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met de gemeente Naaldwijk. Daar was in de persoon van B. Ringeling wel een
gemeentearchivaris. Hij combineerde die functie met zijn functie als hoofd van
de afdeling Interne Zaken. Was het geen goed idee als beide gemeenten dezelfde
persoon delen?
Het voorstel werd overgenomen en per 1 januari 1965 bestond er de
gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Naaldwijk en Maassluis
tot instandhouding van een archivariaat voor beide gemeenten. Volgens
zijn instructie werkte Ringeling op maandag en dinsdag voor Naaldwijk en
donderdag en vrijdag voor Maassluis. De woensdag werd om en om eerlijk
verdeeld. Die dagverdeling werd later in een wat soepeler jasje gegoten,
maar functioneerde verder prima.
Ringelings werkzaamheden zijn te volgen in de jaarverslagen over de
periode 1967-1976. Bijna alle jaarverslagen werden, naast een verslag van
werkzaamheden in het kader van de inspectie, de acquisitie van archieven en
dergelijke, gebruikt voor het publiceren over de geschiedenis van Maassluis.
Bekend is de publicatie over het gemeentebestuur van Maassluis over de
periode 1824-1970, de parlementaire geschiedenis van Maassluis vanaf 1815
en een publicatie over de relatie met Maasland onder de sprekende titel
‘Moeder en dochter; een topografisch-historische verkenning’.
Een goedgekeurde archiefkluis, Koos Vaissier komt in beeld
Ook de archiefbewaarplaats had zijn zorg. Eerst was er de kluis in het
dienstgebouw aan de Govert van Wijnkade 30, de Roode Villa. In maart 1977
adviseerde hij uitgebreid over het archiefdepot in de plannen voor de bouw
van het nieuwe stadskantoor. In goed overleg met de provinciale inspecteur
werd er een constructief plan van aanpak opgesteld over de archiefverhuizing,
de plaatsing in het nieuwe depot, de schoning van archieven en zo meer.
Eén van de argumenten voor het opnemen van bouwplannen voor een
archiefkluis in het nieuwe Stadskantoor was het terugkrijgen van de in 1896
in beslag genomen belangrijke oude archieven uit Den Haag. Ik heb nog niet
kunnen achterhalen waarom, maar ook toen aan de twee voorwaarden (goed
depot en gekwalificeerde archivaris) was voldaan, kwamen de archieven
niet terug.
Natuurlijk moest er flink gerekend worden. Om hoeveel strekkende meter
gaat het. Kopen we verrijdbare stellingen, hoe delen we het depot in en al dat
soort vragen. In die fase viel voor het eerst de naam van Koos Vaissier. Hij
was namelijk toegevoegd aan het bureau registratuur ter gemeentesecretarie,
om dit project mede in goede banen te leiden.
Een eufemisme: werkvoorraad
Ringeling illustreerde zijn plan van aanpak met een treffend voorbeeld. Ik
citeer: In de nieuwe kluis aan de Koningshoek moet een stapel stukken verwerkt worden
die tien keer zo hoog is als de toren van de Groote Kerk. We hebben op dit moment
een stapel die 12 keer zo hoog is. Hiervan kan op korte termijn een stapel stukken ter
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hoogte van tweemaal de toren
vernietigd worden. In de nieuwe
kluis is ruimte voor een stapel
banden, mappen en stukken,
die vijftien keer zo hoog is als
onze toren van de Groote Kerk.
In deze stapel moet een band,
map of stuk binnen 30 seconden
gelokaliseerd worden en binnen
enkele minuten op het bureau
van een gemeentebestuurder
elders in het gebouw liggen.
Over kwaliteit gesproken en
SMART- definiëring!
Archiefschatten
in
de
etalage
De werkzaamheden van de
gemeentearchivaris groeiden. Ringeling was actief,
niet alleen in het bewaren
en bewerken, ook in het
benutten. Zo organiseerde
hij bijvoorbeeld een prijst i lij t 1780
1780.
vraag in een lokaal nieuws- IInventarislijst
medium, het orgaan van de
Stichting Maassluise Gemeenschap. Ook op andere gebieden werden de
archiefschatten in de etalage gezet. Dat vinden we nu normaal, maar in die
tijd was dat vernieuwend.
Een en ander vroeg steeds meer tijd en per 1 januari 1974 werd de
gemeenschappelijke regeling met de gemeente Naaldwijk opgeheven en
Ringeling kwam fulltime in dienst van de gemeente Maassluis.
De provinciaal inspecteur was tevreden en rapporteerde positief over de
archiefsituatie in Maassluis. Zowel de provinciaal inspecteur als Ringeling
zagen ruimte en noodzaak voor uitbreiding van de formatie. Met redenen
werd omkleed waarom het toevoegen van een ambtenaar noodzakelijk
was. Ook geroemd worden de goede ambtelijke verhoudingen tussen de
archivaris en de heer Vaissier. Verder werd gememoreerd dat de archivaris
steeds ouder werd. Ook dat was een reden om tot benoeming van een
adjunct-gemeentearchivaris over te gaan.
Archiefambtenaar ter secretarie
Dat laatste is nooit gebeurd. In 1976 verscheen het laatste jaarverslag van
Ringeling. Door ziekte moest de verhuizing van de archieven naar het depot
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in het nieuwe stadhuis gedaan worden door de afdeling Interne Zaken. Deze
afdeling kreeg tevens de zorg voor het ordelijk inrichten van het depot. Dat
is eigenlijk niet meer veranderd. De aanwijzingen van de heer J.F.J. Vaissier
moesten bij de verhuizing worden opgevolgd.
Een nieuwe gemeentearchivaris werd niet meer benoemd. De heer Koos
Vaissier volgde de opleiding tot archivaris aan de Rijksarchiefschool in Den
Haag en rondde deze opleiding af met de inventaris van het Oud Archief van
Maassluis met provinciaal inspecteur Winsemius als begeleider. Hij werd per
1 november 1989 benoemd als chef van de afdeling Interne Zaken en in die
functie deed hij oneerbiedig gezegd het oud archief erbij.
Maassluis: een witte vlek?
Hoewel ook de nieuwe Archiefwet 1995 geen verplichting kent om een
professionele archivaris te benoemen, kwam er toch beweging in deze
langslepende kwestie. Vanuit de provincie werd in het kader van het werken
aan een ‘sluitend net van archiefdiensten’ druk uitgeoefend om ook de ‘witte
vlek’ Maassluis te gaan kleuren. De provincie stelde hiervoor zelfs een klein
budget beschikbaar.
Daarnaast speelde dat het Stadsarchief Vlaardingen een reputatie had
opgebouwd van een betrouwbare partner. Al geruime tijd verrichtten
medewerkers van het Stadsarchief werkzaamheden op het gebied van

Ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de archiefzorg tussen de Gemeenten Vlaardingen en
Maassluis op 28 november 2003. Staand links Koos Vaissier, archief Maassluis, rechts Harm Jan Luth, archivaris Vlaardingen.
Zittend links Koos Karssen, burgemeester Maassluis, rechts Tjerk Bruinsma, burgemeester Vlaardingen.
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archiefrestauratie en inventarisatie. Jaarlijks betaalde de gemeente Maassluis
hiervoor een bedrag van rond de duizend euro.
Een derde argument was de bezinning binnen de gemeente Maassluis
zelf. In 2003 werd een archiefnota vastgesteld. Daarin voorzag Maassluis
een verschuiving van de vorming van fysieke dossiers naar een digitale
informatiehuishouding.
Voor wat betreft de zorg voor het oude archief werd voorgesteld een
gemeenschappelijke regeling te treffen tussen beide gemeenten. Daarbij
zouden zowel het oud archief van de gemeente Maassluis als de archieven
die zich in het Nationaal Archief bevonden overgaan naar het archiefdepot
in Vlaardingen. Eigenlijk was dit voor beide partners een win-winsituatie.
Maassluis voldeed aan de bepalingen van de Archiefwet en Vlaardingen
kreeg op deze manier een extra zakcentje binnen om de gemeentelijke
begroting rond te kunnen krijgen. De grootste winst zat hem in de studiezaal.
Alle bezoekers, vooral de genealogen, konden vanaf 1 januari 2004 van
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 terecht voor onderzoek. En daar
is, blijkt uit de cijfers, royaal gebruik van gemaakt. De aantallen bezoekers
die Maassluise archieven raadplegen bedraagt momenteel de helft van het
totale aantal bezoekers.
Een megaklus en het vervolg
De heer Koos Vaissier was bij de voorbereiding en uitvoering zeer nauw
betrokken. Hij adviseerde in juli 2005 om het bouwvergunningenarchief te
schonen en om het gemeentearchief 1924-1980 aan te pakken. De benodigde
10.000 euro vond de gemeente binnen de begroting en hij startte zelf de
inventarisatiewerkzaamheden.
Per 1 januari 2006 werd hij gedetacheerd bij de gemeente Vlaardingen,
maar bleef werkzaam op het gemeentehuis in Maassluis. De kosten kon de
gemeente Maassluis dekken uit het budget van de afdeling Dienstverlening.
In augustus 2008 werd besloten de detacheringsovereenkomst met maximaal
drie jaar te verlengen tot december 2012.
De heer Vaissier werkte daaraan met veel plezier en op een voortreffelijke
manier. Net toen hij de inventarisatie van het archief afrondde werd hij 65 en
ontslag was onvermijdelijk. Maar hij bleef als vrijwilliger nog steeds actief in
het archief!
Maar de megaklus was geklaard. Er ligt nu een uitstekende inventaris
van de archiefbescheiden over een belangrijke periode van Maassluis. Van
een betrekkelijk overzichtelijk dorp tot aan de Tweede Wereldoorlog tot
de periode van uitbouw en consolidatie. Het archief is overgebracht naar
het depot Plein Emaus in Vlaardingen, zodat het voor iedereen eenvoudig
raadpleegbaar is. Van dinsdag tot en met vrijdag is de studiezaal open van
9.00 uur tot 17.00 uur.
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Inmiddels is ook het archief van de gemeentearchitect/directeur van
Gemeentewerken van Maassluis door de heer Vaissier geïnventariseerd. En
nog steeds zijn er archiefbestanddelen die hij schoont en inventariseert. Toen
Koos de leeftijd van zeventig bereikte zette hij een definitieve punt achter zijn
werkzaamheden voor het Stadsarchief Vlaardingen/Maassluis. In besloten
kring is in goede harmonie afscheid genomen. En de heer Vaissier een beetje
kennende zal hij zeker nog van zich laten horen/lezen.
Door ordening en beschrijving van de archivalia worden archieven en
collecties toegankelijk en maken ze ook virtueel onderzoek op internet
mogelijk. Dat laatste is de winst van goede archiefzorg voor nu en op termijn.
De gemeente Maassluis mag zichzelf gelukwensen met bestuurders en
medewerkers die hart voor archieven hebben.

Het voormalige stadhuis van Vlaardingen-ambacht, waar het Maassluise archief is ondergebracht. (bron: mapio.net)
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MAASSLUIZERS IN
BEDELAARSGESTICHT DE OMMERSCHANS
Door: Dick van Wassenaar
In HS 57 is onder de titel ‘Maassluis en de landbouwkoloniën’ een bijdrage
van Wil Schackmann gepubliceerd over Maassluise ‘kolonisten’ die in
de 19e eeuw in Drenthe probeerden een nieuw bestaan op te bouwen
in de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. In
vervolg daarop krijgt u nu het verhaal over Maassluizers die – door hun
gedrag en handelen – in de onvrije koloniën of heropvoedingkolonies de
Ommerschans en Veenhuizen terecht kwamen. En u krijgt een aanvulling
op de informatie over de personen in de vrije koloniën.
Onvrije kolonies de Ommerschans en Veenhuizen
Bedelaarskolonie de Ommerschans (Overijssel) kwam voort uit een initiatief
van Johannes van den Bosch (1780-1844). Hij richtte in 1818 de Maatschappij
van Weldadigheid op om de armoedige volksklasse van Nederland te
helpen door ‘arbeid, onderwijs en onderhoud te verstrekken en hen tot
hogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te heffen’. Hij stichtte
landbouwkoloniën in afgelegen gebieden van Drenthe en Overijssel om
armen te werk te stellen.

BBedelaarsoord
dl
d de
d Ommerschans
O
h (Overijssel).
(O ij l) (b
(bron: bbeeldbank
ldb k OOudd OOmmen))
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Voor de probleemgevallen afkomstig uit de zogenoemde vrije koloniën
Frederiksoord (kolonie 1), Wilhelminaoord (kolonie 2) of Willemsoord
(kolonie 3) richtte de Maatschappij in 1819 een strafkolonie in bij de voormalige
Ommerschans (Overijssel), in 1822 gevolgd door Veenhuizen (Drenthe).
Daarnaast werd in de Ommerschans in 1820 een bedelaarsgesticht geopend
in de vorm van een kazerne van 120 bij 120 meter. Het gebouw bood plaats
aan duizend kolonisten, waarbij (al dan niet getrouwde) mannen en vrouwen
strikt van elkaar gescheiden werden. De bewoners van Veenhuizen en de
Ommerschans werden ‘verpleegden’ genoemd, maar in werkelijkheid waren
het gevangenen. De volwassenen stonden onder voortdurend toezicht van
bewakers en werden tot werken gedwongen, voor zover ze hiertoe in staat
waren. Zo konden ze hun vrijheid terugverdienen.
Naast ontginningswerkzaamheden was er fabrieksarbeid te verrichten. De
Ommerschans telde onder meer een spinnerij, kleermakerij, schoenmakerij,
touwslagerij en manden- en klompenmakerij.
Maassluizers in onvrije koloniën
Uit een gegevensbestand van 5.614 personen (landlopers en bedelaars) die
tussen 1896 en 1901 in de Ommerschans of Veenhuizen zijn geweest blijkt
dat er zeven personen bij waren die waren geboren in Maassluis en waarvan
een signalementkaart aanwezig is; zij hebben daar dus ‘gewoond’. Uit de
gegevens van hun signalementkaart blijkt wanneer en waarom zij daar zijn
gekomen. Daarbij zijn de vingerafdrukken en een portretfoto gevoegd (en
face en en profiel) en verder is er een zogenoemde lichaamsbeschrijving van
hen gemaakt. De Fransman en criminoloog Alphonse Bertillon ontwikkelde
deze beschrijving van een aantal unieke lichamelijke kenmerken van lichaam,
voorhoofd, oren, ogen, neus, armen, voeten en handen die als aanvullende
identificatie fungeerden.
Het betreft de volgende personen. Tussen haakjes staat hun leeftijd op het
moment van de opname.
Jacob Nijkerk (44)
Cornelis Jacobus Paalvast (43)
Leendert van de Ridder (60)
Johannes van Schie (41)
Jan Sonneveld (38)
Teunis Vroombout (47)
Willem Weltevreden (20)
Deze mannen hadden gemeen dat ze waren opgepakt en berecht voor
(meerdere malen) bedelen en landlopen. Personen dus zonder beroep, vaste
woon- of verblijfplaats en/of middelen van levensonderhoud.
Wat (nog) niet duidelijk is: of en wanneer hebben genoemde personen de
kolonie weer verlaten. Zonder verdere kennis van hun leven is het onzinnig te
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filosoferen waarom deze mannen in
de situatie geraakt zijn waardoor ze
uiteindelijk werden ‘weggestuurd’.
De moeilijke economische situatie
zal er zeker debet aan zijn geweest.
De meeste mannen waren minstens
40 jaar oud en twee van hen waren
getrouwd of getrouwd geweest,
de anderen waren ongehuwd en
leidden wellicht een wat vrijer
bestaan. Van geen van hen is een
overlijdensdatum bekend. Het aantal
bewoners in het bedelaarsgesticht
Ommerschans afkomstig uit de
buurgemeenten Schiedam (15.000
inwoners) en Vlaardingen (20.000
inwoners) gedurende die periode is
respectievelijk 30 en 10.
Maassluizers in een van de drie
FFoto’s
t ’ en vingerafdrukken
i
fd kk van TTeunisi VVroombout.
b t
vrije koloniën
In de ‘Drentse database’ waarin (bron: Drents Archief Assen)
18.237 namen voorkomen van
personen met een geboortedatum tussen 1748 en 1904 en die gedurende die
periode in een van de vrije kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid
verbleven, komen slechts 12 personen voor met als opgegeven herkomst
Maassluis. Dat waren enerzijds kolonistengezinnen, anderzijds zogenoemde
‘ingedeelden’.
Vrije kolonistengezinnen bewoonden kleine hoeves met lapjes land in een
van de drie vrije koloniën. Een ingedeelde zat er altijd op basis van een
contract en woonde bij een vrij kolonistengezin in huis in een van de drie
vrije koloniën, ze werden ook wel ‘bestedelingen’ genoemd.
Volgens deze informatie verbleven Jacob de Vogel (*1801) en Judith van Engers
(1829-1902), ingedeelden, in respectievelijk Frederiksoord en Wilhelminaoord.
De andere personen waren Pieter Schenk Weltevrede (*1807), dochter Trijntje
Weltevrede (*1834), zonen Pieter Weltevrede (*1841) en Gerrit Weltevrede
(*1847), Maria Kamans (*1808), Johanna Elisabeth Grimmelijkhuizen, de
vrouw van Pieter Weltevrede (*1825), Jacob van Luijpen (1782-1847) en diens
vrouw Anna Wagenaar (1785-1862) en de kinderen Pieter (*1810) en Martinus
van Luijpen (1812-1854). Zij verbleven allen als ‘kolonisten’ in Willemsoord.
Het aantal personen uit de buurgemeenten Vlaardingen en Schiedam in deze
database bedraagt respectievelijk 77 en 121.
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Familie Breukel niet aangetroffen
In HS 57 werd verhaald over de familie Breukel uit Maassluis die ook in een
van de vrije koloniën verbleef. Opvallend is echter dat deze naam in 2016
niet voorkomt in de database. Jan Breukel, die omstreeks 1765 geboren was
in Freren (Duitsland) en volgens Schackmann afkomstig uit Vlaardingen, en
zijn vrouw Maria Machielse Roest uit Maasland, verbleven van 1 november
1818 tot medio 1820 in de proefkolonie Frederiksoord. Het gezin werd door
de directie beschouwd als van een zeer slegt zedelijk gedrag, waarbij de schuld
vooral gelegd werd bij de vrouw en oudste dochters. Als hij in 1820 een
brief heeft geschreven, of beter: heeft laten schrijven, met klachten over de
kolonie, wordt hij in februari 1820, na 16 maanden kolonisatie, naar huis
teruggestuurd.
Wel genoemd is de familie Luijpen (geboren in Maassluis) die als vervanger
van de eerder ‘weggestuurde’ Jan Breukel in kolonie 3 (Willemstad) werd
geplaatst. Voor meer informatie over deze beide families, zie HS 57).
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Persoonsgegevens van Maassluizers die tussen 1896 en 1901 in de
strafkolonie Veenhuizen of de Ommerschans geweest zijn
Jacob Nijkerk - Signalementskaart nr. 3421
Jacob Nijkerk, geboren op 14-12-1852 te Maassluis, was de zoon van Arie
Nijkerk en Elizabeth Regoord en woonachtig geweest aan de Lange
Boonestraat E3. Hij was geregistreerd op 8 juni 1896 en in het bezit van een
Bewijs van Nederlanderschap en Militair paspoort. Hij had van 1880 tot 1881
dienstgedaan bij een regiment infanterie in Den Bosch. Hij was van beroep
touwslager en op moment van opname en registratie ongehuwd en zonder
vaste verblijfplaats. Hij was driemaal veroordeeld voor bedelen en landlopen
door de rechtbank van Den Haag.
Cornelis Jacobus Paalvast - Signalementskaart nr. 3573
Cornelis Jacobus Paalvast, geboren op 20-07-1853 te Maassluis, was de
zoon van Jacobus Paalvast en Helena Smit. Hij was van beroep smid en
ongehuwd. Hij had van 1885 tot 1891 dienstgedaan in Nieuwediep, vesting40

artillerie. Voordat hij werd opgenomen op 6 juni 1896 voor landloperij was
hij al tweemaal eerder veroordeeld voor landloperij en bedelarij.
Leendert van de Ridder - Signalementskaart nr. 3904
Leendert van de Ridder, geboren op 02-02-1836 te Maassluis, was de zoon
van Maarten van de Ridder en Christina Elizabeth van Hal. Hij was op 21
mei 1862 getrouwd met Evelina Hoogerwerf uit Vlaardingen en in die jaren
logement- en stalhouder en woonachtig aan de Noorddijk E31. Hij werd op
16 juli 1896 ingeschreven en was op dat moment zonder beroep. Eerder was
hij al viermaal veroordeeld voor landloperij en bedelarij en daar opnieuw
voor veroordeeld.
Johannes van Schie - Signalementskaart nr. 4159
Johannes van Schie, geboren op 22-08-1855 te Maasluis, was de zoon van
Dirk van Schie en Adriana van der Leeuw woonachtig aan de Noordvliet
G74. Johannes was van beroep ‘werkman’ en ongehuwd. Op moment van
opname op 22 augustus 1896 was hij eerder al vijfmaal veroordeeld voor
bedelarij en landloperij waarvoor hij door de arrondissementsrechtbank van
Den Haag opnieuw was veroordeeld.
Jan Sonneveld - Signalementskaart nr. 4430
Jan Sonneveld, geboren op 18-05-1861 te Maassluis, was de zoon van
Pieter Sonneveld en Adriaantje
Sluijter, woonachtig aan de Lange
Boonestraat F73. Jan was een
ongehuwde
werkman
zonder
identiteitspapieren. Hij was van
1885 tot 1896 bij de infanterie in
Nederlands-Indië geweest. Tot aan
zijn veroordeling voor landloperij
was hij niet eerder veroordeeld, hij
werd voor zijn opname geregistreerd
op 20 oktober 1899.
Teunis Vroombout Signalementskaart nr. 5157
Teunis Vroombout, geboren op 1508-1850 te Maassluis, was de zoon
van Leonardus Vroombout en
Neeltje Groeneveld. Hij was in 1873
getrouwd met Cornelia Reedijk uit
Maassluis die in 1893 was gestorven.
Teunis was van beroep zeeman
en had op meerdere plaatsen in

Si l
Signalementskaart
t k t van TTeunisi VVroombout.
b t
(bron: Drents Archief Assen)
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Maassluis gewoond. Tot het moment van zijn opname, 10 september 1897,
was hij woonachtig in Schiedam. Hij werd bij zijn (enige) vonnis veroordeeld
voor landloperij.
Willem Weltevreden - Signalementskaart nr. 5269
Willem Weltevreden, geboren op 27-05-1875 te Maassluis was de zoon van
Jacob Weltevreden en Petronella ’t Hart. Hij was van beroep schipper en in
bezit van vrijstelling voor militaire dienst en het bewijs van toestemming om
aan te monsteren. Hij was bij zijn opname op 22 mei 1896 eerder al tweemaal
veroordeeld wegens landloperij, laatstelijk op 27 februari 1896 door de
arrondissementsrechtbank van Breda.
De gegevens zijn verkregen uit de persoonsregisters van de 19e eeuwse
Drentse armenkolonies en uit het Landlopersarchief van het Drents Museum,
http://alledrenten.nl.
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‘WAARSCHOUWING’ VOOR VERPLICHTE DANKBAARHEID
Door: Rinus van de Ree
Wij vonden een handgeschreven ‘waarschuwing’ van de Municipaliteit
(het door de Franse bezetter ingestelde gemeentebestuur) die in 1802 aan
de burgers van Maassluis werd bekendgemaakt. De Vrede van Amiens
van 27 maart 1802 (tussen Frankrijk en Spanje enerzijds en Engeland
anderzijds) moest in door de Fransen bezet Nederland, dus ook in
Maassluis, verplicht worden gevierd. De Municipaliteit van Maassluis liet
de volgende boodschap uitgaan.
Waarschouwing
De Municipaliteit van Maassluis aan
alle deszelfs Medeburgers.
De tijding van de geslootene en
geratificeerde Vrede, zoo door deze als
door de Fransche Republiek en door
het rijk van Spanjen met zijne Groot
Brittannische Majesteit, is aan u lieden
bij eene proclamatie van het Staats
Bewind dezer Republiek van dato
14 Mey laatstleeden onlangs bekend
gemaakt; alsmede bij dezelve bepaald,
de dag en wijze waarop deze heuchelijke
gebeurtenis plegtig moet worden gevierd.
Heeft geheel Europa, heeft ons dierbaar
Vaderland de duurste verpligting om
aan den Oppergebieder der Waereld
welnemende en hartelijke dank voor
deze zo vuurig begeerde Weldaad toe te
brengen.

Het Franse dorpsbestuur, de Municipaliteit, zetelde in het
dorpshuis. De ‘waarschouwingen’ werden door de bode op
het bordes van de trap bekendgemaakt.

Medeburgers, wij alle hebben daar toe
drie dubbele reeden. Wat zoude er dog
van ons weleer zoo welvarend Maassluis zijn geworden wanneer de rampzalige
Oorlog nog langer had blijven voortduren. Alle de middelen van ons bestaan
stonden stil, de armoede was tot eene voorbeeldeloze hoogte gestegen, dezelve nam
nog dagelijks toe en ’t vooruitzigt was menschenlijkerwijze hopeloos. Daar nu in
tegendeel bij de Algemeene Vreden de bronnen van bestaan voor deze gemeente op
nieuw zijn geopend en de blijde vooruitzichten op Gods zegenende hand, waar van
de begin[nende zegeningen] reeds zoo zigtbaar zijn, ons doen hoopen dat tot welk een
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laagte onze woonplaats ook mag gezonken zijn dezelve mettertijd het hoofd weder zal
opbeuren.
Wij hebben goedgevonden, Medeburgers, U lieden bij deze op nieuw te herinneren
dat op aanstaande Woensdag den 2 Juni de viering van de Vrede bepaald is. En
daar ’s Lands vaderen hebben bevoolen dat op dien dag des voormiddags van 10
tot 11 uur een plegtig dankuur zal gehouden worden bij alle gezindheden binnen
deze Republiek, ten einde alle ingezetenen gelijktijdig het weldadig opperwezen
danken voor de herstelde Vrede en zijnen Zeegen over den welvaart van ’t Vaderland
inroepen, zoo vertrouwen wij dat een ijder onzer Medeburgers zig zal opgewekt
gevoelen om op het bepaalde uur zig na ’t Bedehuis van dat Kerkgenootschap waar
toe hij behoord te begeeven, ten einde zig van zijnen pligt aan den oorsprong van
alle zeegen na behooren te kwijten. Met ernstige waarschouwinge dat gedurende dit
zo Statelijk uur alle handwerken en neeringen ter dezer plaatse zullen ophouden en
stilstaan.
Aldus gearresteert bij den Municipaliteit voornoemd
Den 25 Meij 1802
In kennis van mij, G. Richter
Ten tijde van deze waarschuwing was Hendrik van der End president der
Municipaliteit van Maassluis, degene die dit document heeft ondertekend
zal een lid of wellicht de secretaris zijn geweest.
Historische achtergrond
Deze vrede hield niet lang stand, want
een jaar later verklaarde Engeland
alweer de oorlog aan Frankrijk. En in
1805 brak de derde coalitieoorlog uit,
die vooral bekend is geworden door
de slag bij Trafalgar. Daar werden de
Fransen zo verpletterend verslagen
dat Napoleon afzag van een invasie
naar Engeland en zijn blik naar het
oosten richtte. Dat had ook weer
nadelige gevolgen voor Maassluis.
EEen hhoeker
k ligt
li t achter
ht dde bbeug.
De welvaart in 1802
De ‘waarschuwing’ maakt gewag
van een opleving van de bronnen van bestaan. Beschouwen we de visserij,
dan blijkt uit een tabel, opgesteld door de Gecommitteerden der Visscherij,
dat er in 1801 nog maar zeven vissersschepen uitvoeren, waarvan twee
naar IJsland. In 1802 voeren alweer 41 vissersschepen uit, waarvan 30 ter
haringteelt en negen beugers (hoekers) naar IJsland. Veel hoger is het aantal
in de jaren erna niet geworden en in 1811 voeren slechts vijf vissers uit.
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Ofschoon het aantal vissersschepen dat vanuit Maassluis voer na 1814 weer
opliep, bleef het gemiddeld de daarna volgende 60 jaren schommelen rond
de veertig.
De welvaart in 1826
Uit de notulen van de door Ary Roest in 1826 opgerichte Maassluische
Haring Reederij leren wij hoe de visserij er in die jaren voorstond. Ary Roest
schetste de toestand van de welvaart nog somberder dan de Municipaliteit.
Hij schreef in 1830 aan de koning:
‘Het is nog geen halve eeuw geleden dat 60 à 70 schepen aan de
kabeljauwvisserij des winters deelnamen: een visserij die de beste en stoutste
zeelieden vormt en aankweekt en aan vele monden brood verschaft. Vele
ongelukkige omstandigheden hebben saamgelopen om dezelve te doen
teruggaan, ja bijna geheel te vernietigen: het nemen en verbranden van
schepen in de oorlogen; de daarop volgende overheersing der Fransen; het
sterven van vele voorname reders zonder opvolgers; de kostbaarheid van
nieuwe schepen zowel in aanbouw als in benodigd touwwerk, zeildoek
enz; de ongelukkige uitslag der wintervisserij van 1815 tot 1823 door vele en
zware stormen.
Alle deze oorzaken hebben het aantal van deze plaats varende winterschepen
tot op zes verminderd, waardoor gedurende het jaargetijde dat de meeste
behoefte plaats heeft, vele zeelieden door gebrek aan werk honger en koude
moesten lijden. Het is daarom, dat vele deelhebbers in de Maassluische
Haringreederij de Directie verzocht hebben te beproeven of het gehele doel
der oprichting dezer Maatschappij niet door een uitbreiding van het kapitaal
zou kunnen worden bereikt. Welke dezelve in staat zou stellen nieuwe
schepen te doen bouwen, geschikt voor des winters ter kabeljauw en des
zomers ter haringvisserij of op IJsland te varen.’
Welvaart na 1866
Er is pas van een
groot herstel van
de visserij en de
welvaart sprake
in 1866 als A.E.
Maas zijn loggers
in Maassluis gaat
bouwen. In 1904
is er een topjaar
waarin
meer
dan 100 loggers
uitvaren.
Begin 20e eeuw lag de haven van Maassluis nog vol met vissersschepen.
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HARDE VORST IN ’T JAER 1658
Door: G.L. Boxhoorn
Bewerking: Rinus van de Ree
Dit gedicht van Gerrit Leendertsz Boxhoorn (1607-1670) beschrijft de
situatie in Maassluis. Na zijn dood heeft zijn zoon een aantal gedichten
en ‘samensprekingen’ gebundeld in een liedboek. Onder de titel
‘‘t Maes-Sluijsche tijdt-verdrijf’ werd dit liedboek in 1671 gedrukt en
uitgegeven. G.L. Boxhoorn was ook schepen van Maassluis (1652-1657) en
burgemeester van Maassluis 1663-1668). Rinus van de Ree trof dit gedicht
aan in de vele meters aantekeningen van oud-archivaris van Maassluis
Dick van Baalen.
Als men schreef duysent en ses hondert vijftig acht
Kregen wij zulck een Vorst / daer men niet op en dacht:
Want in ’t voorleden jaer / den lesten maent December
Hadden wij tweemael Vorst / ook eens al in November
Die maekten veel Lien bang / maer hoeld niet lange roy
Omtrent acht dagen lang / toen kregen wy weer doy
Dat beurden vier / vijf mael / tot omtrent January
Dor quam ’t ons harder aen / maer meest in February
Doe vroort soo schrikelijck / minder als in ’t etmael
Ruym drie mansduymen dick / dit’s waer dat ick verhael
Op Maes-Sluys in de Vliet / oock buyten in de Haven
In ses ueren zoo sterck / daer Menschen op begaven:
De Maes die lach zoo vast toe / wel ruym drie weken lang
Zoo dat er niet één Schip mocht komen, uyt nog an
Maer quamen aen den baek / als toen verscheyde Schepen
Door ’t dros-ys al een stuck / in Zee door angeslepen;
Maer ’t beurde daer niet lang / vermidts ’t geen goede Ree
Door haer en was / maer peurden wederom in Zee.
Ons Burgers op Maes-Sluys / als doen geduerig riepen
Dat men gelijckerhandt / het water op zou diepen:
Den raedslag werd by veel / voor goet genomen an
In ’t midden van de Maent / sag men daer meenig van
Met Klok en Trommel-slag / het water op zou breken
Maer vonden ’t Ys soo sterk / dat zy ’t most laten steken:
d’Veertiende van de maent / quamen daer van den Briel
Thien/twintig Mannen sterk; maer een daer nog in viel;
Dit duerden dagen acht / dat men ging ginds en weder
Van Maes-Sluys op den Briel / over ’t Ys op en neder
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Den wech die was gebaent / het scheen op nae een Landt
Soo dat men op de Maes / verscheyden centra vandt:
Men kon overal heen / na boven en beneden
De Bot-lek wert betreen / men gings ook obertreden
Door Vlaerding over ’t Ys / veel menschen by malkaer
’t Welck niet en was geschiet / omtrent de hondert Jaer
Den vijf-en-twintigsten dach / quamen Sleden
Van Rotterdam over de Maes op Sluys gereden
Daegs daer na quam den doy / men ging toe niet een moet
Ons diep te breken / om te bergen schip en goet
Want daer lagen verscheyde schepen aen het steplen
Die deden ook haer best / om in te komen zeylen
Den eersten dach van Maert / quam d’eerste Schepen aen:
Den tweeden sag men ook / veel Schepen Zeewaerts gaen.
’k Wensch haer behouden Reys / na haer geduerig staven
Met blijdschap weder hier / op Maes-sluys in de Haven
Lijd en strijd

Samenvatting
Vanaf november 1657 tot januari 1658 waren er korte en hevige vorstperiodes
geweest. Maar in februari was het extreem. Het vroor zo verschrikkelijk dat
het ijs binnen een etmaal meer dan drie duim dik was. Na zes uur vorst kon
men al lopen over de vlieten en de haven en drie weken lang liep men ook
over het ijs naar Den Briel.
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De schepen konden aanvankelijk door ’t makkelijke breekbare ijs (dros-ijs)
gesleept worden naar de Steenen Baak bij Brielle, maar dat was geen goede
ligplaats en ze gingen moeizaam terug naar zee. Dros-ijs is ijs waar geen
water onder staat en de Maassluizers waren van plan het ijs te breken en het
water ‘op te diepen in het Maassluise Diep’ (het stuk rivier tussen Maassluis
en de Maasmond). Het ijs bleek echter te sterk. Toen gaf men het op. Uit
Den Briel kwamen enkele mensen lopen en men maakte een looppad op de
rivier. Niet alleen naar Brielle, maar ook naar Vlaardingen en de Botlek kon
men lopen. Er kwamen zelfs mensen per slee uit Rotterdam over de bevroren
rivier.
De foto toont een bevroren Merwede met een vergelijkbare situatie in 1963.
Mensen liepen over het voetpad tussen Papendrecht en Dordrecht. Er werd
van alles op de bevroren rivier georganiseerd: van kermissen tot autoraces.
(bron: Olaf van Kooten, astroblog).
Na 25 dagen viel de dooi in. Men ging een doorgang (moet) door het
Maassluis Diep breken om de schepen en goederen te bergen, want er lag
al een aantal schepen bij elkaar (‘gestapeld’) in een goede positie om naar
binnen te zeilen zodra dat kon. Op 1 maart kwam het eerste schip Maassluis
binnen en op 2 maart kon het eerste schip uitvaren.
Achtergrond
Het weerbericht uit dat jaar: extreme koude van 20 december 1657 tot
20 februari 1658. Waterbronnen, hazen, vossen en herten bevriezen. De
Rijn ligt dicht van 10 tot 23 februari. Medio februari treedt de dooi in met
flinke regenbuien, watersnood tot gevolg hebbend. Dijkdoorbraken in de
Overbetuwe. De lente en zomer zijn kil en nat.
Op internet is dit Maassluise liedboekje terug te vinden via ‘Nieuw liedtboek genaemd ’t Maes-Sluysche Tijdt-Verdrijf inhoudende eenige’. Hierin
zijn alle gedichten te vinden. Het onderhavige is nummer 155.
De ondertekening ‘Lijd en strijd’ is de ‘naamspreuk’ van Boxhoorn. Hij
ondertekende zijn gedichten heel consequent met die spreuk.
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WERKEN ALS STOFFEERDER BIJ OBERREITER
Door: Aad Sluijter
In het voorjaar van 2016 was er in het Museum Maassluis een overzichtstentoonstelling van het werk van de schilder Oberreiter. Ook de HVMkalender van 2016 is aan zijn schilderijen gewijd en in boekje HS 62 verscheen een overzicht van zijn leven. Aad Sluijter werkte als stoffeerder
voor Oberreiter, hij vertelde zijn herinneringen tijdens de tentoonstelling
en schreef ze voor ons op.
Het was 1 februari 1949 dat ik m’n stoffeerdersloopbaan begon bij de
meubelfabriek ‘Futura’ op de Govert van Wijnkade (het Schanshoofd). Ik
had een jaar Mulo erop zitten, maar ik had weinig zin in leren. Het was
meestal voor de deur voetballen met de jongens van het Stort. Ik woonde
op het Mackayplein en op het veld waar later het garagebedrijf van Van der
Kooy zou komen werd altijd gevoetbald.
Na het kerstrapport van 1948 vond m’n vader dat het zo niet verder kon.
In de Schakel stond een advertentie dat er bij de meubelfabriek Futura
leerlingstoffeerders werden gevraagd en daar ben ik toen begonnen. Na er
1½ jaar te hebben gewerkt heb ik gesolliciteerd bij de heer Oberreiter, want ik

Aad Sluijter aan het werk in de werkplaats van Oberreiter.
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wist dat hij zonder personeel was omdat Willem van Es, die ook eerst bij de
Futura had gewerkt, was gestopt bij hem.
Koude winters
Ik was inmiddels ook leerling geworden op de avondtekenschool in
de bovenste klassen van de Dr. Abraham Kuyperschool aan de Lange
Boonestraat. Daar gaf Oberreiter tekenles.
30 September 1950 ben ik begonnen in het bedrijf van Oberreiter. Het
was hoofdzakelijk reparatiewerk aan zitmeubels, maar ook behangen en
matrassen maken. De werkplaats was in de Nieuwe Kerkstraat waar nu de
Immanuelkerk staat. Het was een kleine zolderverdieping boven de garage
van Van Gent de limonadefabrikant. ’s Winters was het erg koud daar. Er
stond een klein kolenkacheltje dat elke morgen aangemaakt moest worden.
De meubels moesten we via een takel naar boven hijsen en voor het vervoeren
van de meubels en dergelijke was er een handkar, een lattenwagen met twee
rubberbandjes. Daar liep ik mee door heel Maassluis ook weleens naar
Maasland de Oostgaag in.
In dat pakhuis hebben we ongeveer twee jaar
gezeten. Daarna zijn we verhuisd naar een pakhuis
in de Nieuwe Kerkstraat waar nu een restaurant
is. Dat was een hele verbetering, er was meer
ruimte, twee verdiepingen. Er was ook een
bakfiets, die was van de firma Spijker/Nap
geweest. Die hebben een winkel gehad
op de Zuiddijk naast Siem de Haas
de fietsenzaak, schuin tegenover
het Zakkendragershuisje.
Op de bovenste verdieping
werd een gat in het dak
gemaakt van ongeveer 2 x 2 meter
en glas ingezet. Daar werd een
kamer gemaakt van 4 x 6 meter en die
was ook sneller warm in de winter. De
tussenverdieping was in gebruik voor opslag
en beneden stond de paardenwagen van Van
Vuuren de groenteman, die een winkel had op de
Hoogstraat naast het Coppelstockhuis.

Het glazen dak
in het pakhuis aan
de Nieuwe Kerkstraat.

Kilometers tapijt
Ik heb heel veel geleerd bij Oberreiter, er was een grote verscheidenheid aan
werkzaamheden: reparatie aan zitmeubels, beitsen en lakken van meubels,
behangen, kapokmatrassen maken, dus ook werken met de naaimachine, gordijnen
naaien, vloerbedekking leggen (zeil en tapijt), trappen bekleden, enzovoort.
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Oberreiter voor zijn huis aan de Fenacoliuslaan in februari 1953. Naast het raam is te zien hoe hoog het water heeft gestaan.

De vaste vloerbedekking was in die tijd één meter breed, dus alles moest
met de hand aan elkaar genaaid worden. Kilometers heb ik genaaid op die
zolder. Er waren zelfs ook klanten met een zomer- en een wintertapijt. In
het voorjaar (met de schoonmaak) werd het wintertapijt er uitgehaald. Bij
Oberreiter in de tuin op de Fenacoliuslaan haalden we alle spijkers eruit en
werd het tapijt geklopt en eventuele vlekken verwijderd. Daarna werden de
tapijten opgerold en opgeslagen in de werkplaats. In het najaar, als de kachel
weer aanging, moesten we het wintertapijt weer in de kamer spijkeren en het
zomertapijt opslaan. Ik kan me nog herinneren dat we dit deden voor een
woning bij de molen op de Zuiddijk.
De vloerbedekking uit de Touwfabriek (Jabo) werd ook nog wel eens gekeerd.
Dat waren ook banen van één meter breed, die we nog wel eens los moesten
maken en weer aan elkaar naaien.
Nieuwe kapokmatrassen maken was leuk werk. Maar we deden ook wel
oude kapokmatrassen overstorten in celmatrassen, die we eerst genaaid
hadden. Dat deden we meestal met een harde wind en ramen en deuren tegen
elkaar open, want dat stoof erg. De matrassen werden dan ’s morgens vroeg
gehaald, die waren dan nog warm van de nacht, en ’s middags weer bezorgd.
Met vloerbedekking en zeil leggen haalden we eerst de kamer helemaal
leeg, dat was sjouwen met meubels, kasten, eventueel een piano en zelfs
een brandende haard. Die werd getemperd en buiten gezet, dan konden we
pas aan de vloer werken. Met zeil leggen bleven er weleens stukken over,
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maar we gooiden niets weg. Die stukken konden we versnijden en legden we
in kasten of zelfs in de wc.
Met de watersnood van 1953 hebben we ook veel werk gehad. Meubels die
onder water hadden gestaan moesten totaal opnieuw gestoffeerd worden
vanwege het zoute water. In ons huis op ’t Stort had ook 75 cm water in de
kamer gestaan. Die meubels heb ik ook allemaal opnieuw gestoffeerd. Er
waren mensen die de meubels lieten drogen bij de firma Palthe, een stomerij,
maar dat hielp niet. Na een poosje was alles weer nat vanwege het zout.
Bij Oberreiter op de Fenacoliuslaan had ook één meter water gestaan.
Bij de buren naar de wc
In de werkplaats liet Oberreiter ook radiodistributie van de PTT installeren.
We konden dan tijdens het werk naar muziek luisteren. Zelf zat ik in de
muziek en Oberreiter had vroeger klarinet gespeeld in de harmonievereniging
‘Sursum Corda’ uit Maassluis. Ook speelde hij viool en was hij een echte
Beethovenkenner.
Het enige wat ontbrak in de werkplaats was water en een toilet. Ik ben nog
wel eens bij de buren, de familie Van Antwerpen, naar de wc geweest bij hoge
nood. Plassen deed ik in een conservenblikje, de inhoud gooide ik tussen de
twee panden in de steeg.
We hadden veel klanten op het Hoofd. Oberreiter had daar vroeger gewoond in
de Arie Krijgsmanstraat. Het vervelende op het Hoofd was dat de bakfiets, als we
klaar waren, een paar straten verder stond. De jeugd ging er altijd mee vandoor.

Ansichtkaart van het Hoofd, gezien vanaf de Watertoren omstreeks 1938. Op de voorgrond de Arie Krijgsmanstraat (langs het hek).
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Meubelfabriek Futura aan de Govert van Wijnkade.

We hebben ook nog weleens een karwei gehad op ‘De Beer’, het toenmalige
natuurgebied op Rozenburg. Daar ging ik dan met de bakfiets heen: de pont
over en dan 12 km met de bakfiets heen en ook weer terug. Stofferen werd
altijd binnen gedaan, maar dáár hebben we heerlijk buiten zitten werken bij
de boswachter van De Beer en vier keukenstoelen opnieuw bekleed.
Tijdens het werk in de werkplaats zat Oberreiter ook weleens te schaken.
Hij speelde dan partijen na van schaakspelers. Hij was lid van de
schaakvereniging in Maassluis. Ook was hij fotoamateur, hij drukte zelf
foto’s af. Dat heb ik van hem geleerd. Voor het flitsen bij een foto gebruikten
we magnesiumpoeder. Dan kreeg je dikwijls verschrikte gezichten. Zakjes
magnesiumpoeder kochten we bij de firma ‘De Vrij’ op de Markt, waar nu
een Grieks restaurant is.
Na zowat 10 jaar bij hem te hebben gewerkt ben ik wegens werkgebrek
ontslagen. Ik heb daarna nog een kleine twee jaar gewerkt bij de firma Spijker
op de Wip. Op eigen verzoek ben ik daar gestopt en weer teruggegaan naar
de Gebroeders Hagoort van de meubelfabriek Futura. Dat was in 1961.
Na een jaar was ik daar afdelingschef in het nieuwe pand op de Govert
van Wijnkade, de bankstellenafdeling. Daar heb ik nog gewerkt tot 1974.
Dat was het einde van m’n stoffeerdersloopbaan.
januari 2016
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TOON UDO EN HET VEERHUIS
Door: Henk van den Hoek
De complete geschiedenis van het Veerhuis is nog niet eerder beschreven
in deze boekjes. Voor de meer recente geschiedenis konden we terecht bij
Sjaan en Toon Udo, die jarenlang het café in het Veerhuis op de hoek van
de Burgemeester De Jonghkade en de Burgemeester Van der Lelykade
hebben gedreven.
Waar een veerpont vaart bevindt zich van oudsher meestal wel een
gelegenheid die voorziet in de behoefte aan een natje en een droogje. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat dit ook bij het veer Maassluis-Rozenburg het
geval was. Sinds 1933 was hier café ‘Het Veerhuis’ in het pand op de hoek
van de Burgemeester De Jonghkade en de Burgemeester Van der Lelykade
gevestigd.
Het pand zelf is al ouder en dateert uit begin 20e eeuw. Hoe oud precies?
Dat moet nog uitgezocht worden. Volgens overlevering was het van 1899
tot 1908 de burgemeesterswoning en heeft er de eerste burger M. van den
Brandeler gewoond. De grote schouw met de gigantische blaasbalg in het
café herinnerde destijds nog aan de bestemming van burgemeesterswoning.
Later hebben er mensen van de sleepvaart gewoond.
Verdwenen veerhuizen
Er zijn ‘oudere’ veerhuizen geweest in Maassluis. Waar het veer naar
Brielle vertrok zal altijd wel een koffie- en/of wachthuisje geweest zijn.
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Nieuwe Waterweg. Het Nieuw Koffiehuis fungeerde als veerhuis.

Het veerhoofd aan het eind van de havendam is in de loop der eeuwen
opgeschoven naar de rivier. Verschillende keren zijn de havenhoofden
verlengd om de verzanding van de haven tegen te gaan. Op een prent uit
1665 zien we de zeilboten (hengsten), die de veerdienst onderhielden, liggen
aan de zuidelijke havenpier. Er is nog weinig bebouwing rond de haven. De
heul, waar later het Havenplein zou komen, is te zien. Op de pier staat een
klein huisje, dat ongetwijfeld als veerhuis zal hebben gefungeerd.
Een tweede veerhuis vinden we op een plattegrond uit 1887. Er stond een
‘Nieuw Koffiehuis’ op dat deel van ’t Hoofd dat in 1887 is weggebaggerd.
440 meter is van de haven afgehaald om een lastige bocht uit de Nieuwe
Waterweg te halen. De gebouwen die daardoor moesten verdwijnen zijn
in kaart gebracht. Op bijgaande plattegrond is het rechterpand van de drie
gebouwen langs de haven het bewuste koffiehuis of veerhuis. Een paar
elementen van de bebouwing die men niet kon missen zijn verplaatst naar de
nieuwe oever: het Prikkengat en het Veerhuis. De bebouwing van de nieuwe
kade, waaronder ook het veerhuis, ging in 1892 van start.
In 1904 legde men de veersteiger (veerstoep) aan op de kop van de haven, pal
voor het Veerhuis. Deze is in 1937 omgebouwd tot een getrapte aanlegplaats
die dienst heeft gedaan tot de Deltadijk gerealiseerd werd. Toen is de getrapte
veerstoep verplaatst naar de huidige locatie.
Getapte verhalen
Dus het Veerhuis waarover dit verhaal gaat is in elk geval van na 1892. Vóór
1933, toen het huidige Veerhuis nog geen café was maar een woning, was
er even verderop aan de kade een ander café dat tevens als veerhuis diende
met als cafébaas Hillenaar. Dit moet geweest zijn op de hoek van het Zwarte
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Pad in het pand waar tot voor kort ‘Arco Iris’ gevestigd was. Er was ook nog
een klein wachthuisje aan de Burgemeester Van der Lelykade, waaraan veel
Maassluizers herinneringen hebben: daar zaten ze bij de kachel te wachten
op de pont. In 1906 is dit wachthuisje gebouwd aan de Burgemeester Van
der Lelykade, tussen de twee huizen die nu wit geschilderd zijn. Dit huisje
heeft er tot na WO II gestaan. Er was ook een kantoortje van de veerdienst in
gevestigd en ’s winters zorgde een potkacheltje voor warmte.
De meeste Maassluizers zullen het Veerhuis alleen kennen als café en er
getapte of geschonken herinneringen aan hebben. Voordat Toon Udo het
café op 23 maart 1961 overnam heeft Leen Koene er zo’n 20 jaar als cafébaas
gezeten.
Wat is er bekend over de persoon Toon Udo
Antonius Theresia Udo, geboren op 14 april 1928 in het Rotterdamse
Delfshaven, had al een band met Maassluis. Zijn vader, die arbeider was in
de Rotterdamse haven, kwam oorspronkelijk uit Maassluis.
Toon kwam na twee zeereisjes, wat absoluut geen succes was want hij bleef
maar zeeziek, als enige van zijn familie in de horeca. Hij is hierin op 16-jarige
leeftijd begonnen als glazenspoeler in café het Spinnewiel te Delfshaven bij
Klaas van der Linden, een bekende cafébaas uit Rotterdam. Daar heeft hij
15 jaar gewerkt en het vak tot in de
puntjes geleerd. Ook heeft hij in die
tijd zijn vrouw Sjaan, die destijds
ouvreuse was, leren kennen.

Het wachthuisje van de veerdienst uit 1906.
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Zijn baas Klaas van der Linden
was een fervent jager en Toon ging
dikwijls met hem mee. Nu had Klaas
een goede jachtvriend, dat bleek
Leen Koene te zijn, de cafébaas van
het Veerhuis in Maassluis. Op een
goeie dag zei Leen Koene tegen Toon:
‘Ik hou er mee op, wil jij dat stekkie
van me overnemen? Het Veerhuis is
een ruime zaak met een bar en veel
tafels en stoelen, een mooi biljart,
het uitzicht over de Waterweg is
fabuleus, de zeeschepen varen vlak
voor je langs.’
Dat klonk goed, Toon wilde
wel zelfstandig worden, en na
aandringen van zijn vrouw Sjaan
is de knoop doorgehakt en hebben

zij het café op 23 maart 1961 overgenomen. Dat wil zeggen, hij heeft de
inventaris en de goodwill van Leen Koene overgenomen. Het pand huurde
hij destijds nog van de bierbrouwerij Oranjeboom. Vijf jaar later kon hij ook
het pand kopen.
Hoe lang Leen Koene precies de uitbater is geweest wist Toon niet meer, wel
dat hij er al tijdens de Tweede Wereldoorlog zat, dus zeker 20 jaar.
De eerste drie jaar in Maassluis woonde het koppel in de achterkamer en
de serre van café, daarna konden zij de ruimere bovenwoning betrekken. Er
werden drie zoons geboren waarvan er één jong is overleden.
Tijdens de periode van Toon Udo is het café veranderd in een café annex petit
restaurant en is er in 1964 het terras met uitzicht op de Waterweg bijgemaakt.
Café het Veerhuis was daardoor een juweel van een café geworden; pal aan
het water was er vanuit het café en vanaf het terras een indrukwekkend
panorama te aanschouwen. In Maassluis en ver daarbuiten was het Veerhuis
dan ook beroemd en in de goede zin van het woord ook een beetje berucht.
Typerend was dat de meeste mensen op het terras altijd van buiten Maassluis
waren, de echte Maassluizers kreeg je met geen stok op het terras.
Kampioen biertappen en koffieschenken
Dat Udo voor het horecavak in de wieg gelegd was blijkt wel uit de vele
prijzen en oorkonden. Hij was onder andere zestienmaal regionaal kampioen
en in 1970 Nederlands kampioen biertappen. Sjaan en Toon hadden er een
goedlopend café van gemaakt. De Europoort was in ontwikkeling en er
waren veel grote bedrijven, zoals Verolme, actief op Rozenburg. Ze gingen
vóór de eerste pont open en hadden ’s ochtends om 05.30 uur al heel veel

Het Veerhuis zoals het in de herinnering voortleeft. Circa 1980.
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koffie geschonken aan dankbare werklieden en andere wachtenden die elke
dag met de eerste pont naar de overkant moesten. Er waren regelmatig hele
bussen met werklieden die overgezet werden en het gebeurde wel dat ze
’s ochtends om 8 uur al voor 200 gulden koffie hadden omgezet, waarbij een
kopje koffie 35 cent kostte. Ze hadden een grote klantenkring daardoor en
’s zondags kwamen die vaak met vrouw en kinderen even langs. Op zondag
was er ook veel klandizie van de overzijde, want op zondag ‘lag Rozenburg
droog’. Ook buitenlanders wisten het café altijd goed te vinden.
Ze gingen dicht om 23.00 uur, na de laatste pont, en maakten dus hele lange
dagen. Later werd de sluitingstijd uitgebreid naar 24.00 en 01.00 uur. Ze
waren eigenlijk altijd open en aan het werk.
Tot 1966 was het een eenmanszaak, daarna nam Toon personeel in dienst.
Later kwamen ook de kinderen in de zaak. Ze hebben veel meegemaakt, onder
andere hebben ze regelmatig een schuilplaats geboden aan drenkelingen die
al of niet met behoud van hun leven uit de Waterweg waren gehaald.
Ondanks de lange dagen hebben ze geen cent spijt gehad van al het harde
werken, want het was leuk werk. Met de veetransporten uit Engeland
bijvoorbeeld, zaten hier de boeren en handelaren te handelen met van die
kletsende klappen in elkaars handen.
Welke wat oudere Maassluizer herinnert zich niet de lange wachtrijen voor
de pont op mooie dagen en weekenden, de complete Burgemeester De
Jonghkade stond vol wachtenden. Al dit verkeer ging pal langs het Veerhuis.
Zo langzaamaan ging er toch het een en ander veranderen, in 1986 werd
begonnen met de aanleg van de Deltadijk en de Deltaweg. Hierdoor kwam
het verkeer naar de pont niet meer langs het Veerhuis. De aanleg van
industrie in de Europoort en de Botlek werd minder, grote scheepswerven
verdwenen, dat alles kostte het Veerhuis koffieklanten. Ondanks alles bleef
het een goedlopend café.
Nieuwe eigenaren
Na ruim 28 jaar in het Veerhuis en 45 jaar in de horeca wilden de Udo’s
het wat rustiger aan gaan doen en gingen ze het Veerhuis verlaten. Bij het
geweldige afscheid van Sjaan en Toon kwamen de vaste klanten met zodanig
overweldigende cadeaus dat duidelijk was wat zij en het Veerhuis in hun
leven betekend hadden.
Toon Udo heeft tot 1 september 1989 ’t Veerhuis gerund. Hierna heeft hij het
verpacht aan Wil en Han Verstappen onder voorwaarde dat onder andere
de openingstijden voor al hun vaste klanten gehandhaafd zouden blijven.
Hieraan hebben zij zich niet gehouden. Onder hun opvolgers is er tot hun
leedwezen drastisch gesnoeid in de openingstijden en de service, waardoor
het bezoek achteruitging en het in het Veerhuis aanmerkelijk rustiger werd.
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Verstappen runde het café tot ongeveer 1999. Hierna ging het over naar
de Maassluise ondernemer Malipaard. Die was niet onbekend op de
Burgemeester Van der Lelykade, want bijna het hele rijtje huizen naast het
Veerhuis was in familiehanden. Na enkele maanden heeft de heer Malipaard
het café verkocht aan de projectontwikkelaar Bremamax.
Zaterdag 15 september 2001 is het leegstaande pand gekraakt door zeven
jonge krakers en op 16 december 2001 volledig door brand verwoest.
Op het moment van de brand waren geen van de zeven krakers in het pand
aanwezig, ze waren na bedreigingen de dag ervoor gevlucht.
De gemeente wilde het pand, dat
eigendom was van de projectontwikkelaar Bremamax, graag
restaureren en er opnieuw een
horecagelegenheid in vestigen. De
projectontwikkelaar wilde op deze
unieke plek appartementen met een
horecavoorziening bouwen en kreeg
nu de mogelijkheid. Na ruim twee jaar
als een uitgebrande bouwval gestaan
te hebben lag op 14 maart 2003 het
bouwplan voor de nieuwbouw
ter inzage. Het hele gebouw werd
groter en een verdieping hoger, Het nieuwe Veerhuis op 13 maart 2008. Het gebouw is aan
maar door de grenzen van de kavel alle kanten groter dan het oude veerhuis, maar omdat de
slim te gebruiken is de architect verhoudingen gelijk zijn gebleven valt dat niet op.
erin geslaagd een goed gelijkend
nieuw Veerhuis neer te zetten. Op 24 februari 2006 is de eerste paal van
de nieuwbouw geslagen. Omdat het complex als adres Burgemeester
De Jonghkade heeft, werd de nieuwe horecagelegenheid ‘de Jonghe
Burgemeester’ gedoopt.
Na enkele moeilijke jaren waarin er geen geslaagde horecavoorziening van
de grond kwam, is in 2015 het roer omgegooid. Horecaondernemer Nico
Mateovics, van restaurant de Ridderhof, pacht het restaurant van de bekende
Maassluise ondernemer Malipaard. De opzet veranderde van restaurant
in grandcafé en Grandcafe ’t Hoofd heeft een nieuw terras direct aan het
water. Eén ding is in meer dan 100 jaar niet veranderd: het panorama bij
zonsondergang is er nog even adembenemend.
Bronnen
Toon en Sjaan Udo
Rotterdams Nieuwsblad
Maassluise Courant
Archief Historische Vereniging Maassluis
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DE KOUWE CIGAAR
Leendert Pieter Buitelaar
Door: Willem A. van der Hidde
Het zal u niet moeilijk vallen uit de titel en ondertitel van het verhaal een
bijnaam te halen. Maar wie was Leendert Pieter Buitelaar? Stadgenoten
zullen in de titel ook de huisnaam van het pand Noorddijk 75 herkennen,
want deze woning is naar L.P. Buitelaar vernoemd. De naam De Kouwe
Cigaar werd door de huidige eigenaar, Jos Krieger, in 2011 in sierlijke,
goed leesbare letters op de pui geschilderd. Hij legde daarmee een stukje
geschiedenis vast.
De sigaar mocht nooit branden
In dit pand woonde onze hoofdpersoon, Leendert Pieter Buitelaar, vanaf het
moment dat hij het huis aan de Noorddijk Wijk E nr. 33 in 1894 liet bouwen
tot aan zijn overlijden. Hij kreeg zijn bijnaam De Kouwe Cigaar omdat hij

Het pand De Kouwe Cigaar aan de Noorddijk 75 in 2016.

60

graag sigaren rookte en altijd een stompje van het rookgerei in zijn mond had.
Maar op zijn boerderij kon er wegens brandgevaar onder geen voorwaarde
gerookt worden. Open vuur was niet toegestaan. Niemand mocht dat, dus
ook hijzelf niet. De sigaar bleef koud. Het was je geraden hem niet met zijn
bijnaam aan te spreken!
Na zijn overlijden bleef het pand in de familie. Het werd van af 1929 een
aantal jaren in tweeën bewoond. In plaats van de ene voordeur kwamen er
nu twee. De aanpassing was, volgens Dirk de Pagter uit de USA, uitgevoerd
door zijn vader, timmerman De Pagter. In het benedenhuis woonde de broer
van Leendert Pieter, Pieter Buitelaar (1842-1928). Boven ging het gezin van
kapitein A. Slijp wonen, die gehuwd was met de dochter van Pieter. In
dat gezin werd in 1932 dochter Adrie Slijp geboren. Van haar stamt deze
aanvulling.
De familie
Leendert Pieter Buitelaar leefde van 1841 tot 1927. Hij stamde uit een oud
Maassluis’ geslacht. Hij werd echter te Naaldwijk geboren als zoon van Pieter
Buitelaar (1814-1865) die een agrarisch beroep uitoefende in het Westland,
namelijk te De Lier.
Leendert Pieter huwde te Maassluis in 1870 met Maartje Stigter (1848-1890)
die een geboren Maassluise was. Het echtpaar kreeg twaalf kinderen, drie
zoons en negen meisjes. Hij was mijn overgrootvader van moeders kant en
zijn woorden en daden werden na zijn overlijden vaak aangehaald omdat hij
een markante figuur geweest was.
Zowel onze hoofdpersoon als zijn
vader begonnen hun werkzame
leven als bouwmansgezel. Dat wil
zeggen als boerenknecht, maar
beiden klommen op tot zelfstandig
bouwman ofwel boer.
Vast staat dat onze hoofdpersoon
zeer ondernemend was, zeg maar
gerust dat hij een gedreven man
was. Hij was streng voor zichzelf
en eiste ook nauwgezetheid en vlijt
van anderen. Als een kind van hem
thuis of in het werk de trap op liep
diende dat niet stap voor stap, of,
nog erger, sloffend te geschieden,
maar: hop, hop, hop. Om het tempo
aan te geven klapte hij daarbij in zijn
handen. Deed je het niet, kon je het
over doen!

Bezoek van Koningin Wilhelmina aan Maassluis in 1924.
Voor pand Noorddijk 75 staat links Leendert Pieter Buitelaar
en rechts zijn broer Pieter Buitelaar.
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Verschillende bezigheden tegelijkertijd
Na bouwmansgezel werd Leendert Pieter Buitelaar zelfstandig veehouder,
maar ook logementhouder, tapper en stalhouder in De Zon aan de Noorddijk
Wijk E 29. Voorts was hij kolenhandelaar (dit weten we omdat Jan van Heijst
in een advertentie meedeelt dat hij de zaak van zijn zwager, L.P. Buitelaar,
zal voortzetten), pachter van het vuilnisophalen en bood hij zijn diensten
aan om de netten van de visserij te drogen op zijn land. Immers, zijn weiden
grensden aan de Noordgeer, het water waar ’s winters haringloggers werden
opgelegd, zoals oude beelden ons laten zien. Opmerkelijk is dat de meeste
werkzaamheden door hem tegelijk werden ondernomen.
Zijn veehouderij was gelegen in de Kapelpolder aan de noordwestzijde van
de stad en grensde aan het land van Sonneveld van boerderij De Buis. Aan
de stadzijde grensde zijn land aan de Roggekade die langs de Noordgeer
liep. Na 1893 zal de spoordijk naar Hoek van Holland de zuidgrens bepaald
hebben. Hoe de grenzen precies liepen is mij niet bekend. Het is het land
waarop later de opgespoten wijk het Stort is gekomen. Het grasland werd
enkele meters hoger een zandvlakte en de boerderij moest wijken. De grond
van het bedrijf was geen eigendom, maar werd gepacht van de welgestelde
Rotterdamse familie ’s Jacob.
De onteigening zal hen nog welgestelder gemaakt hebben. Trots werd
in de familie verteld dat mijn overgrootvader voor de onteigening begin

Ansichtkaart van de Noordgeer met café De Zon en molen De Arend. In het midden de schuren op het land van Buitelaar in de
Kapelpolder.
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20e eeuw wel 70 koeien had. De grote bloei zal vooral tijdens WO I ontstaan
zijn. De boerderij werd hoofdzakelijk gedreven door zoon Maarten Buitelaar
(1878-1971) en een knecht genaamd Sluyter.
De periode in De Zon
Leendert Pieter Buitelaar woonde zelf niet op de boerderij, want er was in
zijn tijd geen woonhuis bij de stallen nabij molen De Arend, ook Noordmolen
genoemd. Een oud schilderij laat over het water van de Geer café De Zon,
de Noordmolen en de oude stal van de boerderij zien. Café de Zon was
buitendijks gelegen ongeveer op de plaats waar de Wedde de Noorddijk
ontmoet.
Echtgenote Maartje Stigter en de
dochters dreven het café en logement.
Een knecht reed op verzoek met
een koets uit de stalhouderij, welk
gebouw rechts tegen het grote pand
aanleunde. Er was een theekoepel
met uitzicht over het water en binnen
waren een biljart en vergaderzalen.
Het café werd ook gebruikt voor
openbare verkopingen, zoals we
in een dagbladadvertentie uit 1867
lezen: een goed onderhouden
overdekte Westlandse schuit van 21
tonnen werd door notaris Reeser in
Logement De Zon openbaar verkocht.
Leendert Pieter Buitelaar verdiende
zijn geld alle zeven dagen van de
week, iets wat te Maassluis niet
iedereen hem durfde nadoen.
Zondag was rustdag. Maar de
koeien moesten op zondag gemolken
worden en het koetsje reed op
zondagen niet voor niets als de
dominee gehaald en gebracht moest
worden.

Schilderij van De Zon. (door W.B. Tholen)

Wonend in De Zon was het Buitelaar mogelijk met zijn roeiboot de Noordgeer
dwars over te steken om op zijn land te komen. Een korte wandeling maken
over de Noorddijk kon natuurlijk ook. Een ansichtkaart uit 1901 laat de
stallen zien, zoals ook een iets vroegere familiefoto uit de erfenis van mijn
oma Anna Buitelaar laat zien dat er twee nieuwe stallen waren, verschillend
van die op het schilderij door Tholen.
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De veranderingen
Toen Leendert Pieter Buitelaar in 1890 weduwnaar was geworden van Maartje
Stigter veranderde er veel. De organisatie van De Zon liep vast. Hij vroeg in
1893 bouwvergunning aan bij het Hoogheemraadschap voor de bouw van
een huis aan de Noorddijk. In 1895 huwde hij Josina Verkade. Zij zou in 1915
overlijden, merkwaardigerwijze op huisnummer 48, een huis tegenover De
Zon. Daar stonden toen zes huizen. Ook zij had al in 1894 toestemming voor
een verbouwing aangevraagd bij het Hoogheemraadschap voor een ander
pand aan de Noorddijk. Het zal haar eigen huis op nr. 48 geweest zijn. Hij
trouwde dus met zijn overbuurvrouw. Hij overleefde haar twaalf jaar.
Deze Josina Verkade wilde wel
huwen, maar had zo haar eisen. Uit
overlevering weten wij dat zij ten
eerste niet in De Zon wilde wonen
en werken. En ten tweede bedong ze
dat haar oude vader in het nieuwe
huis een eigen kamer kreeg, wat een
kleine verbouwing van huisnummer
75 ten gevolge had. Haar vader was
k van KKoffiehuis
ffi h i en Logement
L
t De
D Zon.
Z
employee geweest bij de Touwfabriek VVerkoop
die het kantoor links onderaan de
Wedde had. En aldus geschiedde. Leendert Pieter, die nooit gecommandeerd
werd, verkocht voor het huwelijk café De Zon aan de Maassluise familie
Zwaard.
De Zon werd eind 20e eeuw gesloopt, maar pand Noorddijk 75 staat er heden
nog fier bij en draagt nu zijn naam … nou ja, zijn bijnaam.
De naam Buitelaar
In de genealogie van Het Geslacht Buitelaar uit 1984 hebben de auteurs Johan
en Ar Buitelaar zich al in het begin van hun degelijk werkstuk beziggehouden
met de verklaring van de naam van hun geslacht. Wie of wat is een buitelaar?
Ze vonden wel acht betekenissen zoals ‘een klein botertonnetje’, een ‘dolfijn
of tuimelaar’, maar niets was overtuigend. Ikzelf vond nog een ‘bolvormig
tulbandachtig brood’ uit Haaksbergen in Overijssel dat ‘buitelaartje’ heette,
wat al helemaal niet te verklaren is. Maar hierna volgt mijn taalkundige
veronderstelling van de herkomst van de naam.
Buitelaar is een naam ontstaan uit het woord Buitenlander
Op soortgelijke wijze zijn in de loop der tijd in ons taalgebied door samentrekking van laatste lettergrepen(-ander werd -er of -aar) eveneens ontstaan:
Brabander werd Braber
elkander werd elkaar
Hollander werd Hollaar
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Buitenlander werd, zo veronderstel ik, Buitelaer en Buitelaar. Was er een
voorouder afkomstig uit het buitenland? Lang geleden, meer dan tien
geslachten terug? Geschreven bronnen zijn er niet, maar ...
DNA-onderzoek
Een aanwijzing geeft mijn eigen DNA-onderzoek. De laatste jaren is er
veel voortgang geweest in het onderzoek naar niet alleen de verwantschap
van mensen, maar ook naar het bepalen van de geografische herkomst van
personen. In het DNA van mij en mijn voorouders van moederszijde,

Zomer 1891. Het gezin van L.P. Buitelaar voor zijn boerderij te Maassluis. Staand rechts vader L.P. Buitelaar. Zittend midden
dochter Anna Rodenburg-Buitelaar met de foto van hun in 1890 overleden moeder Maartje Stigter.
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zogenoemd matriarchaal DNA, kwam naar voren dat mijn geografische
wortels verwezen naar een herkomst uit Noord-Spanje en/of de noordkust
van de Middellandse Zee. Hoe gering wellicht ook, na tien of meer geslachten
is dat op die manier nog steeds aantoonbaar.
De gevonden uitkomst zal behalve voor mij ook voor mijn verwanten gelden.
Een tweede test door een mannelijke Buitelaar zou het kunnen bevestigen.
Zo’n test is heden niet meer kostbaar. Ik vermeld erbij dat de vroegste
Buitelaren zeelieden waren die reizen naar Zuid-Europa uitvoerden. Pas na
1800 werden zij agrariërs.
Uiterlijke kenmerken
Ik heb onze hoofdpersoon Leendert Pieter Buitelaar, mijn overgrootvader,
niet zelf gekend, maar wel zijn kinderen. Dat waren mijn oudooms en
oudtantes, ik kende hun kinderen. Op de zondagse familiebijeenkomsten
in het huis van mijn grootouders, kapitein Willem Roodenburg en Anna
Buitelaar, werd koffie gedronken, later gevolgd door een glaasje jenever,
advokaat of boerenjongens. Dan kwamen de tongen los. Zij praatten over
alles en nog wat en kinderen, op de houten bank gezeten, moesten zich koest
houden. Maar ze observeerden wel.
Mij viel als kind al op, en ook later, dat de familieleden van grootmoeders
kant zelden of nooit blond haar en blauwe ogen hadden, maar in tegendeel
licht mediterrane trekken vertoonden. Zij hadden onder andere donker haar,
een donkere kleur ogen en iets meer pigment in de huid dan de doorsnee
plaatsgenoot. Daar is natuurlijk niets mis mee. Kijk maar naar het doen en
laten van Leendert Pieter.
Ik beschouw het bewijs als bijna rond, maar de veronderstelling is er wel.
Januari 2016
Bronnen:
Eigen waarneming
Familieverhalen
Genealogie uit Het Geslacht Buitelaar, Johan en Ar Buitelaar, 1984
Naspeuringen door Dirk Fortuin
Jos Krieger, Dirk de Pagter
Het Maassluise en Westlands Archief
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BEWONERS VAN MAASSLUIS IN 1918
Door: Mevr. L.J. van der Stelt-Berkouwer
Ton van der Stelt schreef een biografie over het leven van zijn moeder. Zijn
moeder is op hoge leeftijd nog zeer helder en vindt het leuk om haar oudste herinneringen met ons te delen. Dat betekent een kijkje in het Maassluis van bijna 100 jaar geleden.
Verhuizing van molen De Arend naar de Noordvliet
Mijn naam is Lucia Johanna van der Stelt-Berkouwer, ik ben geboren in een
gezin van zeven kinderen. In de vier jaar voor ik werd geboren waren mijn
vader en grootvader de molenaars van molen De Arend op de Noorddijk te
Maassluis, die in 1922 is verbrand.
Teunis Berkouwer en Klazina de Korver woonden op korenmolen De Arend
1910-1918. Op die molen woonden ook de ouders van Klazina: Cornelis de
Korver en Klazina van der Borden. Daarvoor woonden zij op korenmolen
Aeolus in Vlaardingen. Na 1918 werd Teunis meelhandelaar op Noordvliet
77. In 1920 runde mijn moeder aan de Noordvliet 83 een winkel, De Kleine
Winst. Naast nr. 77 op de Noordvliet woonden schoenmaker Mastenbroek

De Noordvliet met de ingang van de Wijde Koestraat. Links daarvan Noordvliet 77. Het derde huis rechts van de
Wijde Koestraat was winkel en woonhuis, Noordvliet 83.
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met zoon Piet. Daarnaast de familie Ouwenbroek met hun onderhoudsbedrijf.
Op nr. 81 de familie Rees en op nr. 83 ging ons gezin enkele jaren later wonen
in een groot huis met een winkel waar sportartikelen en schoenen werden
verkocht en in een ander gedeelte van de winkel kruidenierswaren. Zoiets is
nu niet meer denkbaar.
Op 4-jarige leeftijd ben ik naar de kleuterschool gegaan en werd Ko Doelman
mijn vriendin tot haar overlijden in 2007 op haar 88e verjaardag. Ook toen
ik 4 jaar was trouwde mijn oudste zus, we scheelden 16 jaar. Haar man was
Huib Schippers, zoon van slager M. Schippers op de Noorddijk, een bekend
persoon in Maassluis. Na dat huwelijk vertrokken zij naar Nederlands-Indië,
haar man was werkzaam in Sumatra bij de postdienst en kreeg later van dat
bedrijf de zeggenschap over heel Java.
97 en nog elke week sporten
Mijn vader liet zijn kostuums maken bij de winkel van de heer Boudewijn,
kleermaker ook op de Noordvliet. Ko Doelman, mijn vriendin, woonde ook
op de Noordvliet, twee huizen vanaf het postkantoor. Dat gezin had zeven
kinderen, maar haar vader heeft ze niet gekend. Haar grootvader Poortman
had een rederij en onderhield dat gezin en woonde op de Zuidvliet (later Dr.
Kuyperkade, red.) tegenover de Blomschool. Mijn vader was een sportief
iemand en op de toegestane leeftijd ging ik naar de gymnastiekclub Sparta.
Op school had ik naast Ko nog drie vriendinnen: Nel Boudewijn van de
kleermaker en de zusjes Rita en Ada van Deventer, hun vader was directeur
van de Touwfabriek. Ook zij woonden op de Noordvliet, vlak bij de ingang
van het voetbalveld van VDL.
In boekje HS 49 is aandacht besteed de schietvereniging waarbij Aart
Berkouwer werd genoemd. Dat is mijn broer. Hij was een goede schutter in
wedstrijden, hij is 92 jaar geworden.
Ko Doelman is indertijd getrouwd met Jaap Spijker, zijn vader had een
meubelzaak op de Zuiddijk. Haar oudste dochter trouwde met de bekende
Leen Stigter. Mijn zwager is de bekende Wim van der Stelt, die veel voor de
Maassluise Courant De Schakel heeft betekend.
Zelf ben ik nu 97 jaar (mijn moeder werd op acht dagen na 103 jaar) en nog
lichamelijk en geestelijk gezond. Ik woon op mezelf in Putten en ik bowl
nog elke week. Dankbaar ben ik hiervoor natuurlijk, maar mijn leven is héél
bijzonder, mijn zoon Ton schreef er een boek over dat ook is uitgegeven.
Ik ben ook blij dat ik zoveel jaren lid ben gebleven van onze Historische
Vereniging Maassluis.
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EEN JEUGD IN MAASSLUIS IN DE JAREN ’60
Door: Maarten Vroombout
De redactie ontving een boeiend artikel van Maarten Vroombout. Hij
kwam bij zijn genealogisch onderzoek opmerkelijke verhalen van voorouders tegen. Deze publiceerden wij in boekje HS 67. Met zijn eigen
ervaringen in en herinneringen aan de jaren ’50 en ’60 in Maassluis maakte
hij het familieverhaal compleet. In HS 68 las u over de jaren vijftig. In dit
boekje vervolgen we met het laatste en derde deel. De jaren zestig.
De middelbare school
De Marnix Mulo van meneer Steehouwer was een zeer degelijke school
waar alle leerkrachten het goed met je voor hadden en waar een ijzeren
tucht heerste. Ik kan me nog wel een brommer herinneren die in de hal
van de school tegen het plafond werd gehesen, maar verder was er in mijn
herinnering weinig ruimte voor frivoliteiten. Je leerde er wel van alles en
goed.
Schoolreisjes waren er ook met als hoogtepunt een bezoek aan Brugge.
Eerder hadden we al eens De Efteling bezocht waar een meisje waar ik hevig
verliefd op was met haar voet tussen twee botsautootjes kwam. Het werd

Klassenfoto met diverse leraren van de Marnix Mulo aan het Reviusplein, 1966. In het midden het hoofd der school, de heer
Steehouwer.
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overigens niets tussen ons, want ik had geen zussen en wist absoluut niet
hoe ik met meisjes moest omgaan en had voor mijn gevoel altijd de verkeerde
schoenen of jas aan. Ook bij de overige leerlingen in die vier jaar heb ik niet
of nauwelijks opbloeiende romances waargenomen. Het heeft denk ik veel te
maken met de grotere mate van volwassenheid van meisjes ten opzichte van
jongens van dezelfde leeftijd. Ze moesten ons meestal niet.
Opbloeiende liefde of niet
De kerken deden er natuurlijk wel het nodige aan om de gelijke gezindten
netjes aan elkaar te koppelen. In de zomer gingen we gemengd naar
kampeerboerderijen op de Veluwe waar we dan weer strikt gescheiden
werden als het bedtijd werd, maar waarin we tijdens gezellige avonden
onder toezicht van de diverse ‘ooms en tantes’ leuke dingen samen konden
doen. Ik raakte helemaal in de ban van Ria, de dochter van de eigenaar van
het bunkerstation in de haven van Maassluis. Het was van voorbijgaande
aard, vooral toen ze met een aantal vriendinnen voorbij ons huis kwam en
er eentje wist op te merken dat haar aanstaande schoonvader voor het raam
stond. Dat was net even te snel voor mij.
Werken
Ik meen dat je in die tijd 14 jaar moest zijn voordat je in de zomervakantie
officieel mocht werken. Dat deed ik dan ook en met plezier. Werken in de
plantsoenendienst van de gemeente Maassluis, gras maaien en bij elkaar
harken, helpen bij het maaien van de dijk, hangend aan een touw om de

Links, op de hoek van de Industrieweg en Mackayplein, de Oliefabriek Merwede. Omstreeks 1962.
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maaimachine op de dijk te houden en papier prikken waarvoor je een bakfiets,
een paar jutezakken en een prikstok meekreeg. Van de vaste krachten kreeg
je te horen waar je koffie kreeg aangeboden, met de raad om de stok en de
zak in de kar te verbergen zodat opzichter Van der Kraan kon denken dat
je achter een flat aan het prikken was. Heel erg boze mannen toen ik na een
uurtje al met een afgeladen kar de werkplaats binnen kwam peddelen met
de bedoeling nog een paar van die karren te vullen voor de middagschaft.
Ook werkte ik een jaar later nog een flink aantal weken bij oliefabriek ‘De
Merwede’ waar ik hele dagen de schroefdoppen van statiegeldflessen
moest afdraaien en de flessen vervolgens op een transportband naar de
spoelmachine moest zetten. Er waren mensen die dat al jaren deden. Onze
afleiding bestond eruit dat we tubes mayonaise voor de banden van de
geparkeerde auto’s van vertegenwoordigers legden. De dopjes eraf en maar
hopen dat de straal bij het wegrijden precies op de voor- of achterruit van de
andere geparkeerde auto’s zou komen. Je leerde ook wel iets van de grote
wereld. Als we slaolie voor Calvé moesten vullen werd alleen de inhoud van
de etiketteermachine gewisseld.
Minder goede ogen
Toen de vakantie voorbij was werd ik bezorger en agent voor het dagblad
Trouw. Die krant lazen we thuis ook. De ellende was dat de Trouw heel
verspreid werd gelezen. Ik moest half Maassluis door om mijn 150 kranten
kwijt te raken. Had je de Rotterdammer als bezorger dan kon je die zo
ongeveer huis aan huis in de bus stoppen en was je zo klaar.
Toen de fiets van mijn moeder voor de tweede keer plat op de stoep lag
vanwege de zware krantentassen terwijl het voorwiel van onderen nog recht
in de fietsgleuf stond, was Jan Fortuin de gelukkige die mij kon opvolgen.
Het ging goed op de Mulo en ik zag mijzelf al staan op de brug van een
uitvarend schip met een sextant voor mijn ogen en met een groeiend aantal
strepen op mijn mouwen. Nu had ik al vanaf de kleuterschool van juffrouw
Lub een brilletje vanwege een lui oog. Bij de jaarlijkse controle bij dokter
Van Os in Vlaardingen bleek dat hij ook voor de zeevaart keurde en tot mijn
ontzetting kon hij tussen neus en lippen door melden dat hij een toekomst
voor mij als stuurman absoluut niet zag zitten. Ik zou later onherroepelijk
worden afgekeurd, zo luidde de veroordeling.
Redding nabij
Op mijn Benzo-fiets met dikke banden ben ik toen door een mist van tranen in
recordtempo naar de Brederolaan teruggesjeesd. Als de nood het hoogst is, is
de redding nabij wordt wel gezegd. Die kwam dan in de vorm van mijn ome
Joop. Die was bootsman bij de Rotterdamse Lloyd en wist mij te vertellen dat
ik marconist moest worden. ‘Die zitten de hele dag boekies te lezen en als we
voor de wal komen, stormen ze als eerste de kade op’.
Die twee argumenten spraken mij wel heel bijzonder aan en dus ging ik met
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een schitterende cijferlijst van de
Mulo samen met mijn vader naar
de selectiecommissie van Radio
Holland aan de Eekhoutstraat in
Rotterdam. Radio Holland had een
eigen opleidingsschool. Je hoefde niet
meteen een uniform te kopen en de
opleiding kostte een paar tientjes in
de maand en was op hetzelfde niveau
als op de Hogere Zeevaartschool aan
de Pieter de Hooghweg.
Hoewel nooit volledig gegrepen
door de wondere wereld van de
radio, heb ik van deze stap nooit spijt
gehad. Je weet immers op die leeftijd
toch nooit waar je aan begint. Ik had
de brochure ‘Hoe word ik radio- Achter de Wippersmolen de Marnix Mulo omstreeks 1960.
officier ter koopvaardij’ van kaft tot
kaft gelezen en begrepen dat het een beroep was dat je tot je pensioen zou
kunnen uitoefenen. Niemand kon toen bevroeden dat het vak in de jaren
negentig zou ophouden te bestaan. Dat verdwijnen van mijn beroep heb ik
later nog een paar keer mogen ervaren.
Werkend passagier
De Mulo met wiskunde was achter de rug en de tijd moest nuttig worden
gevuld. De jongste broer van mijn moeder was machinist op een Groningse
coaster en hij wist bij de kapitein-eigenaar te regelen dat ik als werkend
passagier mee mocht varen. We vertrokken in ballast vanaf Frans Swarttouw
op Rozenburg. De pieren bij Hoek van Holland waren nog niet verlengd en
het waaide zuidwest 6. Ik had de opstand op het einde van de pier nog in
zicht toen ik bedacht dat het zeevarende beroep misschien toch niet de beste
keus was. Ik had het gevoel op een schommel te zitten waar je niet meer af
kon en die steeds hoger ging.
Nu was de kok door de rivierpolitie in Rotterdam van boord gehaald omdat
hij in Limburg een moord bleek te hebben gepleegd, waarna de kapitein had
besloten dat het zonder kok ook wel ging. De gage van de kok zou onder de
bemanning worden verdeeld als ze om beurten zouden koken. De stuurman
kwam dus al snel naar me toe met de vraag of ik al zeeziek was. Ik moet
toen ongeveer groen hebben gezien, maar je gaf natuurlijk geen krimp. Niet
zeeziek? Nou dat komt dan goed uit dan kan jij mooi de speklappen bakken.
Zelf weinig tot niets gegeten, maar gewerkt moest er worden.
Samen met matroos Hans, die door de reclassering was gestuurd, moest
ik de vullingen maar eens leeg gaan halen. Vullingen zijn de goten aan
weerszijden van de ruimvloer waar nogal wat rottend graan in lag.
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Hans bleef veiligheidshalve aan dek staan en liet zijn emmertje naar mij in
het ruim zakken en ik schepte en schepte maar. Bij het hijsen af en toe een
flinke golf smurrie over me heen vanwege het slingeren en/of Hans, maar
zeeziek ben ik nadien nooit meer geweest.
Die bril had ik nog steeds, maar dat was geen belemmering om in de
morgenuren aan het roer te staan en al helemaal niet om in de middag als
amateurmachinist te werken. Mijn oom was de enige werktuigkundige aan
boord, maar hij kon heel goed uitleggen en ik deed gewoon wat er gevraagd
werd. Met een oliespuitje langs de klepstoters gaan. De asdynamo bijzetten
en het kacheltje aansteken als er iemand een warme douche wilde nemen. In
de middag en meestal ook ’s avonds was ik dan weer kok. Ik had voor die
tijd nog nooit iets van eten klaargemaakt, maar het leert snel als je na een
mislukte maaltijd de resten in je kooi terugvindt.
Al met al een prachtige tijd daar aan boord gehad met reizen naar Engeland,
Ierland en België tot aan Brussel toe. Er werd hard gewerkt en niets verdiend,
maar dat maakte mij allemaal niets uit.
Geen rooie cent
Stappen deed ik niet, want ik had geen cent. Van mijn sympathieke oom
kreeg ik af en toe een briefje van een pond. Dat was toen wel een tientje
waard. Van Hans de matroos kreeg ik zo nu en dan een biertje. Zo’n export
Heineken in groen flesje werd een potje genoemd. Het was lauw, maar ik
vond het toch lekker.
Ook zoiets, de lucht die je rook als je langs zo’n vleeskamertje van een ouwe
coaster liep... Groenten werden bewaard in een vliegenkastje achter de
stuurhut. Een houten kastje met gaas ervoor. De kapitein had het financieel
zwaar, was een bijzonder goede zeeman en een beste vent. Hij had in die
zomer zijn vrouw en jongste zoontje aan boord en nodigde mij ook uit toen
ze met zijn allen in Antwerpen aan de wal gingen eten. Wat een luxe.
Nieuwe school
Het werd augustus en ik ging beginnen op de Radio Holland school aan de
Sluisjesdijk in Rotterdam. Tot mijn verbazing bleek dat ook Thijs van Daalen,
die ik van de Marnix Mulo kende, zich hier had ingeschreven. Iedere dag
reden we samen op mijn brommer naar Rotterdam.
Hoogtepunt van de rit was de afdaling in de fietstunnel van de Maastunnel.
Je ging nogal steil de trappen af, maar ik heb nooit gezien dat het misging.
In de tunnel zelf mocht je niet brommen en dus stepten we eendrachtig zo
hard we konden om snelheid tijdens de afdaling te maken en zodoende zo
hoog mogelijk aan de stijgende kant te eindigen. Thijs droeg instappers en
op een dag verloor hij er een. Hij was nog aardig kwaad toen ik niet wilde
stoppen omdat we net een lekker gangetje hadden.
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Een brommer was in die tijd zo
ongeveer het gevaarlijkste vervoermiddel dat er bestond. Je reed op het
fietspad en was al snel een prooi voor
afslaande automobilisten. Dat is ons
ook zo’n keer of vier overkomen.
Eénmaal werden we in Schiedam,
voor de Hema, geschept door de auto
van de groenteboer. Op het laatst
remde hij nogal hard waardoor zijn
complete lading conservenblikken
van het merk ‘de Leidsche Sleutels’
over ons heen knalde. We zaten vol
met vuurrode halvemaantjes toen we
later thuis onze kleren uittrokken.
Ook heb ik Thijs nog eens onder
een vrachtwagen zien liggen met
het verzoek aan de chauffeur om
even te wachten met optrekken. Dat
was tijdens een ijzelperiode bij het
binnenrijden van Rotterdam. Het Maarten op de Batavus bij het Veerhuis in 1967.
laatste jaar dat ik daar op school zat
was het vervoer super de luxe. Mijn vader had intussen zoveel vertrouwen
in mijn rijkunsten dat ik zijn splinternieuwe Opel Kadett mocht gebruiken.
Op vrijdag offerden we een gulden en reden dan door de zojuist geopende
Beneluxtunnel. Ik wilde dan tijdig thuis zijn, want op vrijdagavond zat ik
op dansles in het Trefpunt in Maasland. Ze waren daar aangesloten bij de
Stichting Beter Dansonderwijs. Ik leerde er de foxtrot en de Engelse wals en
nog wat wilde bewegingen die je later van pas zouden kunnen komen. Later,
want het was nu juist de tijd van het ‘slijpen’ en het ‘shaken’ waarvan iedere
dansleraar moest gruwen.
Meer plezier beleefde ik aan de
lessen in Jiu Jitsu (in Maassluis ook
wel juutsie juutsie genoemd) van
Koos Henneveld. Dat gebeurde
nog op de eerste etage van de oude
Hoofdschool. De geheimen van de
sutemi leerde ik nadat hij mij eerst
met donderend geraas over de
houten vloeren naar de andere kant
van het lokaal had gegooid. Met
zijn sportschool Mahorokan heeft
hij veel voor de sport in Maassluis De sporthal aan de Rozenlaan (Olympiahal) met in de zijvleugel links het Sportinstituut Henneveld, later Mahorokan.
betekend.
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Flower power
Die jaren zestig, ja het lijkt nu of iedereen met bloemen in het haar liep en
‘peace, brother’ riep, maar dat kan ik mij toch niet van de mensen om mij
heen herinneren. Natuurlijk vond ik Bob Dylan geweldig en Boudewijn de
Groot kon ook op mijn sympathie rekenen, maar lang haar en drugs waren er
niet bij. Wel zaten we regelmatig bij Johan Janson, alias Poes, op het zoldertje
van de schuur achter het huis van zijn ouders. Ik herinner mij donkerrode
tafelkleden en druipkaarsen in flessen, maar de geur van hasj en weed
ontbrak totaal.
Poes was de enige zoon van vader en moeder Janson. Zijn vader was
sluiswachter van de Monsterse Sluis en bediende ook de bruggen over de
Noordvliet. Ze hadden Poes op latere leeftijd gekregen en konden hem
weinig weigeren denk ik. Hij verblindde ons dan ook zo’n beetje met een
schitterende nieuwe Kreidler Florett die hij voor zijn verjaardag kreeg. Ik
mocht er wel een stukje op rijden want zo was hij dan ook wel weer.
Naar het schijnt is hij later naar Amerika vertrokken om er goud te zoeken
of zoiets.
Een ‘heterdaadje’
Je had in Maassluis wel artistiekelingen die naar de Toverbal trokken. Ook
daar kwam ons groepje eigenlijk niet of nauwelijks. Het kan zijn dat daar
weleens geëxperimenteerd werd met softdrugs.

Kantoor- en bedrijfsgebouwen van de Verenigde Touwfabrieken. Het kantoorgebouw is onder de naam Toverbal in gebruik
geweest als onderkomen voor jongeren.
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Op een regenachtige avond zagen wij voor onze flat een schouwspel om nooit
te vergeten. Er rende een naakte knul over het grasveld voor de Koningin
Wilhelminaschool, achternagezeten door een diender die uit een politiekever
kwam. Omdat hij glad was van de regen lukte de arrestatie niet zo erg en wij
lagen met de hele flat in een deuk om het schouwspel.
Nee, veel tijd voor de destijds gepredikte totale ontspanning was er niet.
Radio-Hollandschool
De Radio-Hollandschool bleek een no-nonsens school te zijn. Er ging geen
minuut verloren en er werd je ingeprent dat je niet voor een diploma leerde,
maar dat je hier leerde om jezelf te helpen als niemand aan boord je tot steun
kon zijn. Een waarheid als een koe, want een leerling stuurman heeft tot
aan de gezagvoerder deskundigen die hem kunnen uitleggen wat hij niet
begrijpt. Hetzelfde geldt voor de werktuigkundigen. Maar de radio-officier
of marconist is een eenzame specialist die snel kan veranderen in Lord
Wanhoop als de techniek het laat afweten.
De leraren waren ervaren marconisten van de koopvaardij en ook van
de marine. Meneer Soetebier was adjudant bij de marine geweest en
onderstreepte dat met kreten als ‘orde en regelmaat is de ziel van de militaire
dienst’. Zijn standaard begroeting was: ‘Het stinkt hier naar bier, zweet en
hachee’, maar je leerde veel van hem. Hij gaf behalve seinen en opnemen ook
Engels, aardrijkskunde en radiovoorschriften.
Er was bovendien heel wat over de techniek te weten. Niet alleen over de
radio-installatie, waaronder de zenders en ontvangers, maar ook over het
automatische alarmtoestel en de alarmseingever en de acculaadinrichting,
het echolood, de radar, de richtingzoeker, en alles waar een stekker aan
zat inclusief het radiootje van de kapitein waarmee hij de wereldomroep
probeerde te ontvangen in verre wateren.
Een complicatie was ook dat je op het examen voor alle vakken een
voldoende moest hebben. Sommige ongelukkigen kwamen in een soort lus
terecht. De ene keer zakten ze voor seinen. De keer daarop moesten ze dan
ook voor vakken waar ze maar een zes voor hadden nogmaals examen doen.
Ze slaagden dan voor seinen, maar zakten voor het vak waar ze eerst een zes
voor hadden.
Een groot pluspunt van de school was dat hij aan de Maas stond. Wekelijks
herinnerde de directeur, die lesgaf in radiotechniek, mij eraan dat de
interessante dingen op het schoolbord plaatsvonden en niet op de rivier die
ik juist intensief op bijzonderheden onderzocht. Er moest stevig gestudeerd
worden en op zaterdag gewerkt.
Een rijbewijs
Toen ik 18 jaar werd lieten mijn ouders mij het rijbewijs halen. Er moest
daarna gereden worden om ervaring te krijgen. De oplossing stond in
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Winkelcentrum Reigerstraat omstreeks 1970.

De Schakel. Een slijter in de Reigerstraat vroeg iemand om bestellingen te
rijden. Ik kreeg het baantje en bracht daarna de bestellingen weg. Dat was
natuurlijk altijd een flinke vracht in flats zonder lift. Waarom zou je anders
bestellingen laten bezorgen?
Hij had daarvoor de beschikking over een gewoon personenwagentje. Een
tweedeurs Opel Kadett. Je had al een hernia als je alleen maar keek hoe die
lading op de achterbank zonder achterdeur moest worden geparkeerd als
de kofferruimte vol was. Na vele zaterdagen sjouwen brak er uiteindelijk
toch een fles likeur. Het gebeurde op het aanrecht van een klant. Die was
heel kordaat, drukte onmiddellijk de stop op de afvoer, verklaarde de fles
natuurlijk niet te betalen en vervolgens dat hij de kostelijke likeur wel
voorzichtig uit de gootsteen zou hevelen en gefilterd zou opdrinken op
kosten van mijn slijtertje. Ik kon niet anders dan hem gelijk geven. Terug bij
de slijter aan de Reigerstraat bleek het toch nog anders uit te gaan pakken.
‘Dat trek ik van je loon af’, zei de man. Nu was dat loon al zo laag dat ik die
dag dan bijna voor niets had gewerkt, maar hij werd nog fraaier toen hij mij
opdroeg om even terug naar de klant te rijden om de schroefdop die nog aan
de hals van de fles vastzat op te halen. Onderweg ging mij een lichtje op.
‘Die knakenpoetser gaat natuurlijk bij de leverancier vertellen dat de fles al
gebroken in de doos zat toen hij hem binnenkreeg.’ De hals met dop werd
samen met de autosleutels bij de slijter ingeleverd en ik ben er nooit meer
geweest.
Ontspanning
Op zaterdag was er tijd voor ontspanning. We gingen vaak met een groepje
vrienden naar de film in Rotterdam en af en toe naar Delft. Je had toen ‘The
guns of Navarone’ en de eerste James Bondfilms die we geweldig vonden.
Ook zaten we op zaterdagavond meestal te klaverjassen in The Corner op de
hoek van het winkelcentrum Palet. We dronken dan hooguit vier pilsjes, want
ieder gaf een rondje en dan was het weer uitkijken met het zakgeld. In echte
kroegen kwamen we nooit. Wel gingen we af en toe naar het Zeemanshuis
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op de Wip. Dat werd gerund door een ex-politieman naar ik meen. Hij had
een bouvier die daar rondliep en die we erg handig vonden om onze vette
handen aan af te vegen als we een portie bitterballen hadden genuttigd.
Met vakantie gingen we ook met die brommers naar de Eifel waar het zo
nat en koud was in onze tentjes dat de vrouw van de campingeigenaar
zelfs medelijden kreeg en ons vergaste op ‘Bratkartoffeln’. Ik heb er een
levenslange afkeer van tenten en kamperen aan overgehouden.
Geld verdienen
Financieel ging het langzaam beter, want in de vakantie van school was ik
inmiddels oud genoeg om mij bij de Samenwerkende Havenbedrijven in
Rotterdam te melden als bootwerker.
Met de Solex van opa Vroombout ging ik er in de vroegte heen. Wij waren
een soort invallers als er ergens te weinig mensen waren. Onze groepsleider
was een zeer ervaren oude bootwerker en wij moesten met zijn achten
precies doen wat hij zei. Het leuke was dat we overal te werk werden gesteld.
De ene dag stonden wij bij Pakhuismeesteren en de andere dag bij Lamoen
(hard werken en weinig poen) of Quick Dispatch aan de Merwehaven. Ik heb
thee staan melangeren en studentenhaver staan maken, maar ook zakken
maismeel staan lossen en dozen Heineken staan stapelen. Bij warm weer reed
er altijd wel een heftruck per ongeluk tegen een pallet. Wat heb ik daar groots
en meeslepend zien jatten. Brabantse bootwerkers kwamen ’s morgens uit
hun busje met een plunjezak waarin onderin een pakje brood lag en als ze
naar huis gingen moesten ze die plunjezak samen dragen.
Over die theemelanges… Dat ging als volgt. Op elke etage van het pakhuis
stonden een paar jongens van onze ploeg bij een geopend luik. Beneden
riep de melangeur van welke etage er hoeveel theekisten er door het luik
leeggemieterd moesten worden en beneden stond dan een groepje met
houten schoppen de zaak door elkaar te roeren.
Het was vaak hard werken, maar het betaalde goed. Ik verdiende in 1968
vaak 150 gulden in de week. Het was ook nog leuk werk met een fijn ploegje.
Ik nam een half brood mee voor tussen de middag, maar in de diverse
kantines vulden we dat nog aan met bamihapjes of gehaktballen, verstrekt
door meestal hoogblonde en getoupeerde buffetjuffrouwen.
De tafelmanieren waren een verhaal apart. Als een bepaalde snack niet goed
genoeg was naar de zin van de doorgewinterde bootwerkers dan kwam die
laag over onze hoofden gevlogen retour richting balie.
Broer Luuk
In die tijd kon er veel. Mijn jongere broer Luuk was in de vakantie bijvoorbeeld
in loods 70 van de Touwfabriek te vinden waar hij mijn vader hielp. Hij
was toen een jaar of veertien, denk ik, en hij laadde met de heftruck hele
vrachtwagenladingen kamerbreed tapijt. Op het eigen terrein reed hij rustig
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rond met de Scania Vabis met nummer 8 op de deur en hij deed dat zo goed
dat hij van de directie nog een gevuld loonzakje op de koop toe kreeg. Mijn
vader had een onbegrensd vertrouwen in zijn jongens.
In 1969 haalde ik het certificaat van bekwaamheid als radio-officier. Er
volgde nog een praktijkcursus van een half jaar en toen was het aanvang
loopbaan op de Prins der Nederlanden die vanuit Amsterdam naar de West
vertrok. Het was een klein passagiersschip met een flinke accommodatie
voor militairen die vooruit gelegerd waren. Suriname was nog Nederlands
en zij vormden een onderdeel van de TRIS, Troepenmacht in Suriname.

Op de Oranje Nassau, vrijwel identiek aan de Prins der Nederlanden, heb ik ook nog gevaren.

Tot slot
Mijn jeugd in Maassluis was voorbij, maar niet vergeten. Maassluis is
sindsdien geweldig veranderd. De nieuwe wijken werden gevuld met
anonieme complexen die je overal in Nederland kon tegenkomen. Als kind
kon je voor die tijd op een regenachtige zondag nog een compleet stratenplan
van Maassluis op een rol behangpapier tekenen, uit je blote hoofd natuurlijk.
Dat lukt allang niet meer. Er werd gebouwd om de woningnood te lenigen
en niet voor het mooi. Dat is tegenwoordig wel anders. Het ene fraaie
complex na het andere verrijst. Het Maassluis van mijn jeugd was op veel
plaatsen een treurige bouwval. Naast onbewoonbaar verklaarde woningen
waren er ook veel onverklaarbaar bewoonde woningen. Wat een armoe met
verrotte kozijnen, een buitentoiletje en zonder douche of badkamer. Bekijk
je een groepsfoto voor het politiebureau op de Markt dan tel je wel dertig
geüniformeerde dienders, terwijl je nu hoort dat het politiebureau gesloten
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zal worden. Wat gebeurde er eigenlijk destijds? Een inbraakje in een school
gaf gespreksstof voor een hele week.
Dat de bedrijven midden in de gemeente stonden vond niemand in die tijd
waarschijnlijk een probleem. De mensen hadden er hun werk door, maar
vanaf de balkons aan de achterkant van de Nieuwe Schoolstraat had je toch
echt geen riant uitzicht.
Ook de multiculturele samenleving heeft Maassluis veranderd. In de derde
klas van de lagere school ging hoofdonderwijzer Westerhof alle klassen langs
om daar te vertellen dat we niet achter die ene neger aan mochten lopen. Die
werd toen als een exotisch wezen gevolgd. Later kwamen de Spanjaarden,
daarna de Marokkanen en de Turken die allemaal een plaatsje moesten
vinden. Wie zou toen hebben kunnen denken dat een protestantse aannemer
hier een fraaie moskee zou gaan bouwen?
In de jaren vijftig en zestig woonden de meeste mensen in de plaats waar ze
werkten of in ieder geval dicht in de buurt. Loop eens over de begraafplaatsen
en je leest de oude Maassluise familienamen. De mensen waren hier vaak
over generaties geworteld. Als je op de website van het Meertens Instituut
de namen Vroombout en Van der Hoff intoetst dan zie je op een kaart van
Nederland waar die families wonen. Hoofdzakelijk hier dus en nauwelijks
verspreid over ons land.
Die tijd gaat voorbij. De belangstelling voor het onderzoek naar afkomst en
familieverbanden is grotendeels van de laatste tijd. Wellicht om een gemis te
compenseren?

Achterzijde met balkons van woningen aan de Nieuwe Schoolstraat, gezien vanuit de Lange Boonestraat. Omstreeks 1985.
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MVS
Door: Huib Geuze
De afkorting MVS staat voor Maassluis-Vlaardingen-Schiedam. In
toenemende mate gaan de drie steden aan de Maas samenwerken. Denk
maar aan de nieuwe organisatie ‘Stroomopwaarts’ voor de sociale diensten
en de sociale werkplaatsen. Maassluis is de kleinste in de verhouding van de
drie steden. Dat is in het verleden heel anders geweest.
Vaak wordt in financiële onderbouwingen gewerkt met de getalsmatige
verhouding 1:2:2. Dit vanwege de huidige, getalsmatige inwonersaantallen:
Maassluis iets minder dan 35.000 en beide andere steden circa 70.000.
Maar die verhouding is niet altijd zo geweest. In de 17e en 18e eeuw lagen
de inwonersverhoudingen heel anders. In het boekje van W.H. Denier van
der Gon over Maassluis (Geschiedenis van Maassluis tot het begin van de 17e
eeuw) staat een interessant staatje. Maeslantsluys wordt vergeleken met een
aantal andere plaatsen uit de naaste omgeving in de jaren 1514, 1632 en 1732.
Het staatje van de aantallen huizen (haardsteden) luidde als volgt:
Plaats

1514

1632

1732

Maeslantsluys

100

582

1010

Maasland

170

270

303

Schipluiden

60

70

72

Vlaardingen

200

574

687

Schiedam

470

?

1500

Delfshaven

170

?

533

Rotterdam

1137

?

6621

Naaldwijk

200

135

265

’s Gravenzande

107

106

109

Delft

2616

3700

4236

’s Gravenhage

1118

3000

6163

Spectaculaire groei van Maassluis
Let op de cijfers van Maassluis over de periode 1514-1732: in 1732 was Maassluis
(1010) groter dan Maasland en Vlaardingen (303 + 687) samen! De bodem voor
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die spectaculaire groei is gelegd in de 10 of 20 jaren voor 1614, het jaar van
de verzelfstandiging. Het was niet voor niets dat Maeslantsluys in 1614 een
andere status wilde!
Uit kerkelijke bronnen worden de cijfers bevestigd
In 1639 is de Groote Kerk van Maassluis gereed gekomen als vervanging van
de Kleine Kerk. De kerk telde 1.100 zitplaatsen. Nog geen 30 jaar later werd de
Kleine Kerk weer in gebruik genomen door de grote toename van het aantal

Maassluise
l Courant 12 februari
fb
2015.
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gelovigen. Ter vergelijking: de Grote Kerk van Vlaardingen telde 600-700
zitplaatsen in 1650. Dat was voldoende voor rond de 3.500 inwoners. Maar
Maassluis had een kerk van 1.100 zitplaatsen voor ongeveer hetzelfde aantal
inwoners. Plus nog enkele jaren later de Kleine Kerk met ruimte voor 300
kerkgangers. Waren de inwoners van Maassluis trouwere kerkgangers dan in
Vlaardingen? Of hadden de Maassluizers een vooruitziende blik met de bouw
van de Groote Kerk?
In 1732 wilde de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Maassluis graag
een derde predikant omdat er meer dan genoeg werk was. Er waren 1.400
gereformeerde huisgezinnen. Vermenigvuldig dat met vijf, het geschatte
gemiddeld aantal gezinsleden, dan kom je aan 7.000 inwoners. Dat kan niet,
want in 1776 telde Maassluis 5.615 inwoners. Dus de gezinssamenstelling was
kleiner of er waren heel wat ‘einzelgänger’.
Alle reden om dit nog eens nader
te bestuderen in de verschillende
schriftelijke bronnen. Maar het blijft
een feit: in de 17e en 18e eeuw was
Maassluis groter dan Vlaardingen en
lag de getalsmatige verhouding op
1:1.
Na WO II maakte het inwoneraantal
van Maassluis opnieuw een ‘groeispurt’ mee. In 1963 15.000, in 1966
20.000, in 1977 30.000 inwoners. Dit
heeft burgemeester Van Dijck (19561973) de befaamde voorspelling ontlokt van 65.000 inwoners in het jaar
2000. Zoals we weten is het niet zover
gekomen en is het inwoneraantal na
1977 ongeveer gelijk gebleven.
De getallen van Schiedam kwamen
in bovenstaande niet zo in beeld.
Schiedam kende weer een andere
ontwikkeling. Het is goed om deze
cijfers in de huidige situatie naar
voren te halen. MVS biedt veel
mogelijkheden, maar neem de
historische ontwikkelingen mee.

HHett VVrije
ij VVolk,
lk 6 meii 1964
1964.
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REACTIES VAN LEZERS
NPB in de Lange Boonestraat
In HS 67 schreven we over de geschiedenis van de Nederlandse Protestanten
Bond en hun kerkje in de Lange Boonestraat dat in 1948 is opgeheven. De
plaats was onjuist aangegeven. In HS 68 hebben we dat in de rubriek ‘Reacties van lezers’ reeds enigszins hersteld. Rien van der Knaap kwam met
aanwijzingen en foto’s van de exacte locatie, want het kerkje lag tegenover
zijn ouderlijk huis. Bijgaand een foto van de Lange Boonestraat richting Wagenstraat. De tankauto staat voor de vroegere melkcentrale. Alle panden op
deze foto zijn nu verdwenen, maar de Kuyperschool stond ongeveer op de
plaats van de huidige supermarkt. De twee lage pandjes en het grote pand
waren bedrijfspanden van de Vereenigde Touwfabrieken. Op de plek van de
garage stond het kerkgebouw van Nederlandse Protestanten Bond. In een
volgend boekje leest u meer over herinneringen aan de Lange Boonestraat.
Woonhuis Govert van Wijn
In HS 68 stond een uitgebreid artikel over de buitenplaats van
Govert van Wijn. De discussie gaat
nu echter over zijn woonhuis aan
de Veerstraat 15. De heer Van Loon
schreef ons het volgende: ‘Als oudbewoner/eigenaar van het pand
Veerstraat 15 vraag ik mij af of dit
wel het (ouderlijk) huis van Govert
van Wijn geweest is. Naar wat mij
verteld is was de meest linkse woning op de foto, met de uitbundige
versieringen, (nu Veerstraat 13, red.)
het huis van Govert van Wijn. In de
tweede woning woonde een schilder
en na hem werd dit pand door dokter C.H. Vaillant afgebroken en bij de
derde woning (Veerstraat 15, red.)
gevoegd, met onderdelen van het
‘achterhuis’ dat een theekoepel had
aan het Goudsteen.’
Het Stadsarchief Vlaardingen Maassluis was zo vriendelijk op onderzoek te gaan. Het blijkt dat de
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Uiterst links Veerstraat 13. Daarnaast een huis zonder
voordeur, dat bij nr. 15 hoort. Daarnaast Veerstraat 15.
De foto is ouder dan 1898, want toen is Veerstraat 13
afgebroken en vervangen door het huidige pand.

vader van Govert van Wijn het huis aan de Veerstraat in 1635 heeft gekocht.
De notariële akte geeft onomstotelijk aan dat het gaat om het huis dat nu
Veerstraat 15 is. Pikant detail: enige jaren na het overlijden van Govert van
Wijn (1738) wordt het huis verkocht aan de bekende Maassluise dichter
Hendrik Schim en zijn vrouw Anna Buys. Hun zoon erft het huis, maar kan
kennelijk niet met geld omgaan. Zijn testament laat grote schulden zien en
een gedwongen verkoop van het huis. De geschiedenis van het huis is het
waard om verder uitgezocht te worden door een vrijwilliger.

In de week van 21 tot 28 november 1947 werd in de hal van de toenmalige Glasfabriek de tentoonstelling annex reclameweek
‘Maassluis Vooruit’ georganiseerd door Maassluise ondernemers. Hier de stand van woninginrichting Oberreiter.

Herinneringen aan ’t Hoofd
Vaak ontvangen wij spontaan op schrift gestelde herinneringen van (oude)
Maassluizers die een herkenbaar tijdsbeeld voor ons schetsen. Hans Hartog
schrijft: ‘Mijn vader was bedrijfsleider bij De Neeff in en na WO II. Voor de
oorlog moet er een glasfabriek in Maassluis zijn geweest op het terrein van
het huidige Key en Kramer met vele Belgische werknemers die voornamelijk
woonden in en om de Stationsstraat. Dat waren gedeeltelijk vluchtelingen uit
WO I. Mijn moeder woonde daar in haar jeugd en sprak wel over de kinderen
in de straat. Ze had een af-tel liedje: ‘E poeder, né poeder, ni poeder, naspa’, wat
waarschijnlijk verbasterd Frans was. Na de oorlog stond de grote fabriekshal
met de bovenverdieping met boogdak leeg. Waarschijnlijk was het dak goed
geconserveerd, want men heeft toen een ‘ramp’ van de begane grond naar die
verdieping gebouwd om aldaar een vrij grote tentoonstelling van de Maassluise
middenstand en nijverheid te organiseren.
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Voor onze leeftijd (ongeveer 12 jaar) was dat de eerste grote gebeurtenis na alle
verwoesting in de oorlog.
Ik heb mijn foto’s nu nog opgezocht (dat duurde wel even) om te kijken of er
een datum opstond, maar dat was niet het geval. Ik vermoed 1946 of 1947, maar
het zal wel in de ‘Schakel’ zijn vermeld en iedereen ging erheen. Ik herinner mij
ook een bezoek van ‘de reus van Rotterdam’, een grote, voze, zwetende man in
een zwarte leren jas met een lengte, naar men zei, van 2,17 meter, als attractie
op de tentoonstelling.’
Dit naar aanleiding de tentoonstelling over Oberreiter in Museum Maassluis,
begin 2016.
Over een vuilstort en een bioscoop
Maassluis heeft een vuilstortplaats binnen zijn grenzen gehad. Het gaat
om de stortplaats die gelegen was in de Steendijkpolder tussen de huidige
Dr. Albert Schweitzerdreef en de spoorbaan, momenteel staan er twee flats
op de locatie. In het archief van de vereniging zijn alleen foto’s van de sanering van de grond, lang nadat de stortplaats was opgeheven. Nu begrijpen
we best dat een vuilstort nooit een onderwerp is om eens gezellig pittoreske
kiekjes of familiefoto’s te gaan maken. Maar daarom hebben we er dus geen
enkele opname van. Wilt u eens kijken in de schoenendozen met oude foto’s,
of u misschien toch toevallig in de jaren ’50, ’60, ’70 daar in de buurt foto’s
heeft gemaakt? Want ook dat is een stukje – letterlijk minder fraaie – geschiedenis.
Ook over gebouw Luxor willen we meer weten. Wie weet er iets over het ontstaan en de geschiedenis van het Maassluise Luxortheater, de Luxorbioscoop
of bioscoop Flora? Vrijwilligers gevraagd die dit willen onderzoeken.
Rusthuis Prinsekade
Bij het artikel over het Gereformeerde Wees- en Rusthuis aan de Prinsekade in boekje HS 68 ontvingen we
van Betsy Ohlsen-’t Hart nog twee
foto’s met bekende en minder bekende personen uit de jaren ’50, die
wij u niet willen onthouden.

Het leidersgroepje van het zomerreisje in 1953.
Van links naar rechts staand: dames Lub-Vermaat,
Sonneveld-Kloppenburg, ’t Hart-Boers en Zuster Leeghwater.
Zittend: de diakenen Lub, Sonneveld en ’t Hart.
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Circa 1950: leden diakonie van de Gereformeerde Kerk, bestuur en regentessen van het Wees- en Rusthuis.
Van links naar rechts staand: Willem van Splunter, Jaap Muis, Andries Dienske, Piet ’t Hart, Jan Vonk, Piet Prins, Lou Hollaar,
W.C. Sonneveld, Adrianus Moerman, Cees Lub, C. van der Spek. Van links naar rechts zittend: mevr. M. ’t Hart-Kruithof,
mevr. J. van Velden-Bijl, Maarten Kloppenburg, Jaap Cats, Rien Poortman, mevr. Hofland, mevr. Tuitel, mevr. Bijl.
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SPEURNEUZEN GEZOCHT
Op onze vraag naar informatie over de eerste steen aan Hoogstraat 3 hebben
wij geen reacties gekregen. Deze vraag blijft dus openstaan.
Van Cock Paalvast ontvingen wij bijgaande foto. Het is een heel oud kokertje
van messing/brons met een afsluitbaar dopje en een glazen indicator. Het is
ongeveer 8 cm groot. Het dopje zit met een kettinkje vast, ook van messing/
brons. Aan weerskanten komen een dikke en een dunne holle naald
tevoorschijn. Maar wat het is?
‘Dit voorwerp kwam ik tegen bij het ontruimen van het huis van een 95-jarige.
Hij had al de fotoboeken en andere bijzonderheden in huis van zijn broer en
zussen, maar ook van zijn ouders kwam ik nog het nodige tegen. Met die
achtergrond kan ik de volgende aanwijzingen bedenken.
Zijn broer was militair, dus het kan uit die verzameling zijn.
Zijn zus was verloskundige en had alles onder controle, dus ook een
naaldsysteem.
Zijn vader heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, ook daar vielen
gewonden.
Als hobby was hij zelf onder andere een stevige doe-het-zelver, dus alles
moest recht en waterpas.’
De vraag is: wat is dit voor een instrument. Misschien zijn er mensen die het
precies kunnen vertellen.
Uw reacties mogen naar de redactie van HVM, redactie@histvermaassluis.
nl, of naar Cock Paalvast, tel. 010 591 48 89, e-mail cockmarianne@caiway.nl.
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MAASSLUIS 60 JAAR GELEDEN
Door: Jan Oprel
In de jaren zestig van de vorige eeuw was er in de Maassluise Courant
‘De Schakel’ een rubriek ‘Maassluis 50 jaar geleden’. Ik heb het genoegen
gehad bij genoemd bedrijf een flink aantal jaren gewerkt te hebben.
Het was toen Drukkerij de Groot, een goed florerende handelsdrukkerij
die destijds nog maar één krant drukte en uitgaf. In mijn herinnering
was bovengenoemde rubriek heel populair en veelgelezen. En ik dacht:
eigenlijk is het wel op zijn plaats om iets dergelijks ook te doen in onze
‘Historische Schetsen’, het meest aangewezen orgaan voor iets dergelijks.
Deels put ik uit herinnering, maar de meeste informatie heb ik toch uit de
jaargang 1956 van ‘De Schakel’.
Volop ijspret
We begonnen het jaar met een strenge
winter met veel sneeuw en ijs. Op 14
februari werd weer een Elfstedentocht
verreden (de vorige was twee jaar
eerder). Een winnaar was er niet.
Omdat de eerste vijf hand in hand
over de meet kwamen werden ze
gediskwalificeerd. De Maaslandse
boerenzoon Jaap van der Lely werd
14e, dat was een bijzondere prestatie.
En het was dan wel geen Maassluizer,
maar hij had z’n vrouw uit Maassluis
gehaald, Mies ’t Hart, dochter van
groenteboer Piet ’t Hart.
Op de Boonervliet had Jacques
Speijer (wie kent hem niet) een
ijsbaan gecreëerd, hij zorgde voor
verlichting en muziek. Er werd heel
veel gebruik van gemaakt, want
door de overvloedige sneeuwval
was je aangewezen op een baan. Met
medewerking van Gemeentewerken
werd ook een ijsbaan onderhouden op
de Zuidvliet, tussen de Brouwerij en
de Wippersmolen. Piet van der Hoek
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zorgde voor ‘koek en zopie’. Piet, ook geen onbekende hier, had een winkel in
galanterieën in de Hoekerstraat en vormde samen met groenteboer Jan Wijnhorst
een komisch duo op feestavonden bij Excelsior. Als Sinterklaas en Zwarte Piet
maakten zij zich onsterfelijk.
Wedstrijden voor schoonrijden leverden de volgende winnaars op: 1e prijs
Lenie v.d. Ende en Theo Ringelberg; 2e prijs Ma Knop en Jaap Strijbos;
3e prijs mej. De Zeeuw en Dick Bastemeijer. De kortebaanwedstrijd werd
gewonnen door: 1e A. Verploegh; 2e Frans v.d. Vaart; 3e Hennie v.d. Vaart; 4e
Joop Bruijstens; 5e Jo Kap.
Merkwaardige advertentie
Met de kerstdagen aten veel mensen het konijn dat ze voor die tijd vet
gemest hadden. Daar bleef dan de vacht van over en daar zag Jaap Schaap,
een bekende lorrenboer uit Maassluis, wel handel in en dat leverde dan weer
de volgende opvallende advertentie op, die wil ik u niet onthouden. Deze
advertentie toont het tijdsbeeld aan waarin konijnenvellen de mensen nog
bezighielden.

En zo’n advertentie werd ook nog met de hand gezet, dat kunnen jongere
mensen zich zéker niet meer voorstellen. De handzetter (typograaf) had
een zethaak in de linkerhand en daarin bouwde hij letter voor letter de
advertentie op. Een advertentiepagina werd dus helemaal met de hand gezet.
Als de krant afgedrukt was ging men ‘distribueren’, dat wil zeggen dat elke
letter, tot aan de kleinste toe (6-punts) werd teruggelegd in de letterbak. Het
was toen echt nog een ambacht. Een machinezetter zette de ‘platte tekst’, het
nieuws dus, op de zetmachine. Dat waren in lood gegoten regels die na afloop
omgesmolten werden tot staven om weer te kunnen gebruiken. Enkele jaren
later werden de advertenties ook machinaal gezet. In de grafische wereld
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heeft wel een bijzonder grote omschakeling plaatsgevonden in de loop der
jaren, alles gaat nu per computer en camera.
MAVO
Van zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 maart was er ‘De tweede grote
MA-VO tentoonstelling’. MA-VO stond voor ‘Maassluis Vooruit’. Deze
organiseerden de beide Middenstandsverenigingen die Maassluis rijk was.
Het evenement vond plaats in de showroom van Motorhome Henk Vink
(voormalige Rehobothkerk) aan de Noordvliet. Volgens de advertentie
waren er talloze attracties en demonstraties op velerlei gebied. Dit waren in
die tijd hoogtepunten voor Maassluis, iedereen ging er heen.
Woensdag 14 maart werd afscheid genomen van mr. P.A. Schwartz, die
al sinds 1933 burgemeester was van Maassluis, wel onderbroken door de
oorlogsjaren. Hij was fel anti-Duits en stak dat niet onder stoelen of banken,
als gevolg waarvan hij was afgezet in 1941. Hij had ook nog geruime tijd
gevangengezeten
als
gijzelaar.
Wethouder P. van der Snoek
werd voorlopig aangesteld als
locoburgemeester.
Op donderdag 15 maart ging de eerste
paal de grond in voor het gebouw
van de Dienst Gemeentewerken en
de brandweerkazerne aan de Johan
Evertsenlaan.
Locoburgemeester
P. van der Snoek verrichtte de
handeling.
Afscheid van de laatste
stadsomroeper
Iedere oudere Maassluizer zal zich
de imposante figuur van Leen van
Buuren herinneren. Zijn humor en
het inspelen op de omstandigheden
waren uniek. M.A. Sluizer schreef er
een raak getypeerd gedicht over.
M.A. Sluizer was het pseudoniem
voor Wim van der Stelt, die jarenlang
wekelijks een gedicht voor de
Schakel maakte, veel fotografeerde
voor de krant en een serie boekjes
verzorgde met foto’s van Maassluis
onder de titel ‘Maassluis mijn stad’.
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Als stadsdichter was hij de opvolger van Jan de Lapper, dat was dan weer
het pseudoniem van Koos van der Linden, de schoenmaker van de Zuiddijk.
De politie bekeurde nog voor kleinigheden. (oud-politieman Jan Zon
kan het weten). In De Schakel van 16 maart haalde ik het volgende uit de
politieberichten.
VERKEERSCONTROLE
Tijdens de jongste verkeerscontrole zijn niet minder dan 46 overtredingen
geconstateerd. Vijf rijwielen werden bereden zonder bel, 1 zonder wit achterspatbord,
12 zonder rood achterlicht en 2 zonder koplicht. Negentien wielrijders gaven geen
richting aan. Eén bespannen voertuig had geen achterlicht en één bakfiets geen
reflectors. Eén motorrijder reed zonder rijbewijs en één gaf geen richting aan. Eén
motorrijtuig had een te hoge lading, één verblindende verlichting en één ’n onverlicht
kenteken.
Dat waren nog eens barre tijden!
0p 27 april werd de nieuwe Prins Bernhardschool geopend aan de Mgr. W.M.
Beckerslaan. Dat was een hele vooruitgang, want de ‘Blomschool’ aan de
Zuidvliet, zoals hij in de volksmond heette, was wel verouderd na al die
jaren. Een en ander ging gepaard met een optocht door Maassluis, waarbij de
kinderen allemaal gekostumeerd waren.

Prins Bernhardschool.

De raadsvergadering van vrijdag 27 april aanvaardde het voorstel van
PvdA-raadslid mevr. Hamakers dat er op de woensdag- en zaterdagmiddag
gelegenheid gegeven zou worden tot gezinszwemmen. In het oude zwembad
bij de watertoren op het Hoofd werd er namelijk niet gemengd gezwommen,
het was gewoon jongens en meisjes apart.
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Dit was ook het jaar waarin de beide voetbalverenigingen van Maassluis
kampioen werden in hun klasse. Excelsior promoveerde van de vierde naar
de derde klasse van de zaterdagcompetitie en VDL keerde weer terug naar
de tweede klasse van de zondag, waarin ze jarenlang een vooraanstaande rol
speelden.

Defilé Maassluise vakantieweek.
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Maassluise vakantieweek
In de eerste week van augustus was het weer de jaarlijkse Maassluise vakantieweek. Omdat het voor de vijfde keer gevierd werd wilde men er wel iets
extra’s van maken. Men organiseerde optochten, toneel- en sportuitvoeringen. Maar de hoogtepunten waren altijd wel de programma’s in ‘De Put’.
Voor veel ouderen onder ons was dat een begrip. Dat jaar traden onder meer
op Johnny Jordaan, Toby Rix met zijn Toeteriks en Peter Piekos. Wie hem
niet meer kent: dat was een sneldichter. ‘De Put’ was een stuk braakliggend
terrein op de hoek Haven/Taanstraat, waar ooit het monumentale gebouw
stond van hotel-restaurant ‘De Moriaan’, evenals de groente- en fruithandel
van Johs. Kap en een café. In 1939 zijn die panden gesloopt met de bedoeling om daar het nieuwe stadhuis te bouwen. Mede door het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog is dat echter bij plannen gebleven. Op de foto van
het defilé tijdens de vakantieweek voor het oude stadhuis (nu het Nationaal
Sleepvaartmuseum) op pagina 93 zien we op de achtergrond nog een stukje
van een van de tribunes in ‘De Put’.
Op 31 augustus kreeg de zeesleper ‘Zwarte Zee’ de blauwe wimpel bij
L. Smit & Co. Die werd gegeven aan de sleepboot die het afgelopen jaar
het grootste aantal gesleepte mijlen op zijn naam bracht. Het schip had op
31 augustus niet minder dan 32.204 mijlen gemaakt. Het was overigens een
recordjaar voor de rederij, de schepen van Smit legden niet minder dan
330.216 mijlen af.
In december van dat jaar zetten Smit & Co en v.d. Tak’s Berging zich in bij het
ruimen en bergen van schepen die tijdens de Suezoorlog in het Suezkanaal
tot zinken gebracht waren. Een gigantisch karwei waarbij een groot aantal
sleepboten en bergingsvaartuigen ingezet werd. Er waren veel Maassluizers
bij betrokken.
Op 14 september was er zeer grote belangstelling voor het officieel in
gebruikstellen van de nieuwe verkeersbrug over de Haven. Hij kreeg de
naam Koepaardbrug. Een en ander voorzag in een grote behoefte, daar
zijn voorganger de Kippenbrug, die sinds maart 1907 dienstgedaan had als
voetgangersbrug, uit de tijd was. Maar die oude brug was ook gevaarlijk,
gezien zijn desolate toestand. Voor de doorstroming van het verkeer was
het een enorme vooruitgang, daar er nu niet alleen voetgangers gebruik van
mochten maken.
Op zaterdag 27 oktober was er, in tegenwoordigheid van B en W, de eerste
steenlegging voor de in aanbouw zijnde Christelijk Gereformeerde Bethelkerk
aan de Wagenstraat. De plaatselijke predikant ds. E. Venema verrichtte
deze plechtigheid. Het was voor de kleine Chr. Gereformeerde Gemeente
een bijzondere dag om de beschikking te krijgen over een nieuwe kerk, ter
vervanging van de oude die door de groei van de gemeente te klein werd.
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Dertig jaar organist in de Groote Kerk
Willem Oranje vierde zijn dertigjarig jubileum als organist. Op donderdag
10 november 1926 was de heer Willem Oranje benoemd tot organist op het
beroemde Garrels-orgel van de Groote Kerk. Er waren sollicitanten uit alle
delen van het land. Op 1 januari 1927 heeft hij deze betrekking aanvaard,
het was altijd al zijn ideaal geweest om vaste organist te zijn op dit mooie
instrument.
In 1732 was dit een goedbezoldigde
betrekking. Govert van Wijn, een
rijke reder en de schenker van het
orgel, had een voor die tijd royaal
traktement vastgesteld, namelijk
f 350,- per jaar. Ik denk niet dat Jaap
Kroonenburg het daar nu nog voor
doet.
De
plaatselijke
middenstandsverenigingen besloten dat jaar geen
breed opgezette Sint Nicolaasactie
te organiseren, in verband met de
Hongaarse opstand en de verdere
politieke ontwikkelingen. Het feest
was beperkt tot een kinderfeest met
voor hen enige attracties. Overal
in het land, evenals in Maassluis,
waren hulpacties op touw gezet om
de Hongaren bij te staan.
Woensdag 12 december raakte een
paard en wagen van kolenhandel
Van Gelderen in het water van de
Zuidvliet. De bestuurder kwam er
met een nat pak af, maar het paard was heel wat moeilijker op het droge
te brengen. Een kraanwagen van de gemeente takelde de wagen uit het
water. Het gebeurde vroeger regelmatig dat er iets of iemand in de Zuid- of
Noordvliet terecht kwam. Ik heb ook bakker Van der Veer weleens tussen
de krentenbollen zien zwemmen, nadat hij met zijn kar te water geraakt
was.
Nieuwe burgemeester geïnstalleerd
Maandagmiddag 17 december werd de nieuwe burgemeester ingehaald
en daarna in een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd. Wethouder
J. van Gelderen en raadslid mevr. Hamakers begroetten burgemeester
W.J.D. van Dijck met echtgenote en zoontje aan de grens van de gemeente.
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De heer Van Dijck was 48 jaar en lid van de A.R.-partij en was voordien
burgemeester van de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil
geweest. De ambtstermijn van de nieuwe burgemeester zou duren tot 1973.
Dit was een kleine bloemlezing over allerlei belangrijke en minder belangrijke,
maar toch vermeldenswaardige, gebeurtenissen in Maassluis, over het jaar
1956.
Mocht ik iets belangrijks over het hoofd gezien hebben, of heeft u andere
herinneringen, op- of aanmerkingen, graag melden aan Jan Oprel, e-mail
jan.oprel@caiway.nl, tel. 010 591 07 62.
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