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VOORWOORD
In de eerste maand van dit jaar heeft het bestuur van de Historische
Vereniging Maassluis het ledental zien groeien tot even boven de
200. Een getal dat door de voorzitter, bij de oprichting van de vereniging op 29 maart 1983, als streefgetal werd genoemd.
Toch heeft hij niet durven denken dat dit aantal in zo korte tijd zou
zijn bereikt.
Maar nu dit het geval is, lijkt het verantwoord een nieuw streefgetal
vast te stellen.
Ja dat is zelfs noodzakelijk want stilstand is achteruitgang.
Voorlopig wordt, met Uw medewerking, lezer of lezeres, uitgegaan
van een aantal leden van 300 te bereiken in dit jaar.
Ongetwijfeld is deze succesvolle groei mede te danken aan de activiteiten van onze onvermoeibare, onbetaalde en ook onbetaalbare
propagandist, de heer Leen Stigter Sr. Met de door hem op zo eigen
wijze verzorgde dia-avonden, over personen en situaties uit het verleden, maakt hij reclame voor de Historische Vereniging en voor de
Historische Schetsen.
Hij heeft velen aan zich verplicht door zijn activiteiten, die weer reacties opriepen, want veel van zijn toehoorders brachten daarna
foto’s en archiefstukken om te kopiëren of om er dia’s van te maken.
Uit dit alles blijkt ten volle dat het verleden bij zeer velen nog wel
degelijk leeft.
Dat de serie ’Historische Schetsen’ eveneens een bijdrage aan de
groei van ons ledental levert is af te leiden uit de vraag naar de
eerstelingen.
Vele nieuwe leden willen de serie kompleet hebben en daarom is
van de nummers 1, 2 en 3 een herdruk gemaakt. Voor belangstellenden: ze zijn verkrijgbaar bij L. Stigter Sr., van Scorelstraat 91,
Maassluis. tel. 13212.
Al met al lijken er voldoende redenen aanwezig om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Gaarne Uw medewerking voor het aandragen van gegevens.
Maassluis, januari 1987.

J.H. Steenkist
voorzitter
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GARNIZOENSLEED
Aen Sijne Hoocheyt den Heere Prince van Orange
Geven met behoorlijcke eerbiedicheyt te kennen schout, burgemeesteren ende schepenen van Maassluys, dat sij supplianten nu over de twee maenden belast sijn geweest met eenige
compagnien soldaten van ’t regiment van den oversten Poolens,
genoechsaem tot totale ruine van haere plaets. Daerenboven
voorgevallen is, op den 22en deser loopenden maent april, dat
eenige officieren ende soldaten, zeer beschoncken sijnde, des
avonts soodanigen gewelt ende autrages binnen Maessluys
voors(eid) hebben gepleecht, dat sij supplianten vertrouwen,
dat noyt diergelijcke op eenige plaetsen zijn voorgevallen: referende sij supplianten haer dienaengaende tot de corte certificatie hier nevensgaende, relatyff totten originele informatien, waer
toe in desen wert gerefereert ende geconsidereert.
Sij supplianten te gemoet sien, dat uyt ’tgeene voors(eid) is, verder onheylen souden comen te ontstaen, jae selvers dat niet
vreemdt soude sijn dat geheel Maessluys in een bloedbadt soude geraecken, ten ware bij uwe Hoochheyt in tijdts daer jegens
wierde voorsien, voornamentlicken met het verleggen van de
voors(eide) compagnien.
Keeren sij supplianten haer dienaengaende tot Uwe Hoocheyt,
oitmoedelijck versoeckende omme redenen hier vooren verhaelt
ende specialijck dat sij nu soo lange metten selve sijn belast
geweest, dat uwe Hoocheyt de goetheyt gelieft te hebben ende
de supplianten die genade te doen, van de voors(eide) compagnien bij patent op een ander plaetse te verleggen.
’t Welck doende etc.
***
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De reclamekreet van vandaag: ‘Eerste stad aan de Waterweg’
deed ook in vroeger dagen zijn waarheid kennen.
De ligging was, voor het uitgaande verkeer, ten voordele van de
vissers, maar de zorg van de autoriteiten over het ongewenste
inkomend verkeer was weer een nadeel voor onze stad.
In de loop der geschiedenis oordeelde men het meermalen nodig een garnizoen in Maassluis te legeren. Zo ook in de zeventiende eeuw; dat krijgsvolk in de directe nabijheid had duidelijk
ook zijn nadelen. Het waren geen lieve jongens.
Een rekest van april 1672 aan de Prins van Oranje door burgemeester en schepenen, om verlost te worden van deze ‘bescherming’, spreekt duidelijke taal. Wel in Oud Hollandse taal, maar
hier weergegeven in hedendaagse letters; een vertaling van de
met de ganzenveer en met veel halen en krullen geschreven
brief met bijlage.
In de beschrijving van de 300 jaar oude gebeurtenissen is sprake van het Lijndraaiersslop en van de Wagenbrug. Bekende namen voor de ouderen, maar voor jongeren en nieuwgekomenen
misschien minder bekend. De Wagenbrug is de brug over de
Noordvliet ter hoogte van de Markt.
Het Lijndraaiersslop, in de volksmond Baanslop, bestaat niet
meer. Deze verbinding liep van Noordvliet naar Zuidvliet, ter
hoogte van de P.C. Hooftlaan.
J.H.S.
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BESCHRIJVING VAN HET TUMULT
Wij, schout, burgemeesteren en schepenen van Maessluys oorkonden en certificeren bij desen eenen yegelijcken, dat gisteren
tegen den avont eenige officieren en soldaten onder het regiment van den heere overste Polens, die alhier in guarnisoen
leggen, heel droncken uyt het hyus van Barber Gido sijn gegaen
met de blote degen in de hant en met trommelgeslach langs
de Suytvliet en soo door het Lijndraersslop, de brugge bij het
huys van Philips Roesselaer, backer alhier, over, nae de Goude
Leeuw en van daer naer de Moriaen en uyt de Moriaen nae de
Goude Leeuw over en weder, schrappende langs straeten en
eenige burgers niet alleen aenransende, maer oock quetsende.
Dat Ary de Vogel, visser alhier, komende met sijn vrouw nae
huys gaen, ontrent de huysinge van den voornoemde Roesselaer en voor de brugge van de selve is aengeranst en een houw
in de kop heeft gekregen. Dat daer op eenich vrouwvolck quam
lopen in het hyus van den selven Roesselaer en hij de deur nae
sijn vermogen hebbende gesloten een van de selve officiers met
sijn bijhebbende soldaeten eerst de glasen heeft ingeslagen en
alle moetwil bedreven en daer nae de deur opgelopen en in
huys komende hem Roesselaer gedreycht hebben het leven te
benemen en oock aen sijne voors(eide) soldaeten al sijn goet
ten roof gegeven, seggende ‘slae den schelen doot en veder
maeckt dat hij wat krijcht, wij sullen wel maecken dat het haest
anders gaen sal’, dat sij daer op den voornoemde Roesselaer
met hayr uyt sijn huys hebben gesleept, sijn hoet ontnamen,
gequetst en alle geweld bedreven.
Dat wijders Johannes Verboom, Pieter Kels en Gerrit Romboutsz, burgers alhier, komende aen de brugge van de reduyt
van een soldaet met den degen halff uyt, aldaer aengeranst sijnen seer qualijck bejegent en dat de selve, komende aen de Wagebrugge van een corporael en eenige soldaeten insgelijcx sijn
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‘trommelgeslach langs de Suytvliet en soo door het
Lijndraeiersslop’ .Vele eeuwen heeft het slop stand gehouden,
maar in onze tijd maakte het plaats voor de P.C. Hooftlaan.

5

aengeranst en met den degen gedrongen in het huys van den
voornoemde Pieter Kels, die den voornoemde Verboom eerst
de rock van sijn lijff scheurden, daer nae steeck op de koon
brachten en verscheyde nae het lijff, die hij met sijn lincker hant
affkeerde, dat sijl(ieden) oock de glasen in het huys van den
selven Kels hebben uytgeslagen en hen niet alleen den degen
op de borst geset maer oock dat een luyt hen in sijn huys heeft
geslagen, dat Frans Arentsz Bubbeson, timmerman alhier, buyrman van den voorn. Pieter Kels komende nae huys een van de
selve doe hoorde seggen, ‘wij sullen se al kappen, die op Sluys
sijn’. Dat mede Cornelis Arentss van der Burch, kerckmeester
alhier, sijnde ten huyse van Adam Jaspersz van Velden, gewesene kerckmeester, om eenige lasten van de kerck in reguarde
van den 200e penningh te resumeren en hoorende seggen van
eenige moetwil voor de deur is gekomen en met eenige andere
burgers nae den schout alhier gaende om de moetwil bekent
te maeken haerl(ieden) eenen Lauris Arentsz viskoper is tegen
gekomen, seggende, ‘sij hebben mij al tweemaal den degen op
de borst geset’, dat daer op eenich volck de Wagenbrugge affkomende lopen, hij onder de voet raeckte en eenige slagen met
een rapier op sijn rugge kreech en een steeck in sijn slincker
hant, doch wederom opgestaen sijnde genootsaeckt wierde in
het water te springen en over te swemnen om sijn lijf te salveren. Dat eenen Gerrit Crassier, chirurgijn, komende van het
verbant van eenen Cornelis Wassenburch (die eenige dagen te
voren van een soldaet een houw op het hooft heeft gekregen)
en op de Wagenbrugge was blijvende staen, de selve officiers
en soldaten op hem en meer andere burgers daer staende uytvielen en hen onder de voet stieten, waer door hij aen sijn knie
en lincker hant wiert gequetst. Dat op de klachten van alle het
voors(eide) gewelt den schout komende nae de Wagebrugge
gaen om te sien wat daer van was, selfs met de blote degen
daer vandaen is gejaecht.

6

En dat daer op ordre gegeven sijnde om de trommelslagers
van de burgerije alhier allarm te laeten slaen, hetselve van
haerl(ieden) is belet en dat sij doen haer trommels selfs allarm
hebben laten slaen, doch dat eyntelijck alle de burgerije noch
in de wapenen heeft moeten komen om het voors(eide) gewelt
te stutten. Dat mede eenen corporael genaemt casper en noch
drye andere, de glasen in het huys van eenen Jan L’Hielen, metselaer alhier, hebben uytgeslagen en met den degen onder de
deur gesteecken en alle moetwil en gewelt bedreven. Dat eenige
officiers en soldaeten Philips Maertensz, visser, alhier, gaende
met sijn geweer nae de wacht, hem hetselve hebben affgenomen en dat een sergant hebbende off dragende een bonte muts,
hem met een hellebaert een gat in sijn hooft heeft geslagen en
met de weershaecken den hoet van het hooft gehaelt en sijn
schansloper van sijn lijff gescheurt. Eyndelijck dat geduyrende
alle dese tumult en oproer verscheyde maelen geroepen wiert
bij die gene die de selve aenstelden ‘Vive la France’ en dat een
trommelslager hebbende den trommel op sijn rugge benevens
een ander soldaet mede roepende ‘Vive la France’, Pieter Michielsz Brielman, stierman en sijn vrouw komende van huys met
den degen dapper hebben geslagen en dat sij seyden, ‘wij sullen Sluys vandaech offhandich maecken’, ’t gene bij eenige vandaech noch is gerepeteert.
Dat oock een soldaet huydemorgen ten huyse komende van
eene pieternelle om een soopje en sij dat weygerende, omdat hij
geen gelt gaff van hem met de bijl gedreycht is, seggende, ‘wij
sullen u de keel noch toenijpen’. Alles volgens de partuculiere
informatien dienaengaende bij ons onder prestatie van solemnelen eede (is ’t noot) huyden date des genomen.
Des ten oorkonde het zegel van Maessluys op het spacium deses gedruckt en bij den secretaris onderteeckent den XXII april
1673.
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De Noordvliet, niet in de zeventiende eeuw, maar omstreeks
1900. Een plaat uit het boekje ‘Maassluis in oude ansichten’
van T. Mastenbroek.
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De Noordvliet (bij de brug naar de Lijndraaierssteeg) in 1900. Links de schilderswinkel van Van Dolderen: in het derde huis van links woonde bakker Karreman (hij staat voor de deur), en het tweede en derde
huis links werden in 1900 verbouwd tot zijn nieuwe bakkerij. Naast het vierde huis links een heel nauw
straatje, de Nauwe Koesteeg, iets meer dan een meter breed, ook wel genoemd het Schaapslop, vanwege
Schaap, de lorreboer die daar woonde.

In de kantlijn van de brief staat:
Sijn Hoogheyt vint goet dat dese requeste met de annexe stucken sullen werden gestelt ter examinatie van de hoogen chrijghsraedt alhier, requirerende desselfs consideratie ende advies ten
spoedighsten. Gedaen in den Hage, den 27 april 1673.
Prince d’Orange

9

zaken doen
MIJMERINGEN VAN LEEN
Voor de oorlog ben ik op een schoen en een slof voor mezelf
begonnen, een eigen zaak. Maar ik had in mijn winkeltje aan
de Wagenstraat, in die dertiger jaren, nog geen kamerlamp te
koop. Dirk Buitelaar, de zoon van de bekende biggensnijder uit
de Wagenstraat, werkte toen bij radio Bakker op de Kaasmarkt
in Rotterdam. Hij reisde elke dag met de trein naar zijn werk. Als
ik iets van elektromateriaal nodig had, belde ik hem op en dan
bracht hij de bestelling ’s avonds om zes uur mee. De winkel
was toch tot acht uur geopend en zaterdags tot tien uur. Maar
kamerlampen, met van die grote perkamenten kappen, die kon
Dirk niet voor me meenemen. Dat ging niet in de trein.
Geen nood, dan ging ik op de fiets naar Rotterdam om ze zelf
te halen. Ze kostten netto f 2,25 per stuk en ik kon er twee op
mijn rug binden.
Zo moest ik op een zomerochtend in augustus voor zo’n inkoopreis op pad. Op de fiets dus over de Vlaardingsedijk via de Parallelweg naar Vlaardingen Oost en via Schiedam naar Rotterdam
Centrum; dik twee uur fietsen.
In die tijd, en ook in de oorlogsjaren, was Jan v.d. Boogaard heel
veel bij mij in de werkplaats.
Achter de winkel hield ik geiten, konijnen, kippen, eenden, ganzen en parelhoenders. Jan was daar ook een liefhebber van.
Op die ochtend zei Jan, nadat hij bij boer Buitelaar een paar
dagen was wezen hooien, ‘ik ga met je mee naar Rotterdam’.
Nou dat was best. Maar Jan fietste net zoals hij liep, nooit in een
rechte lijn, maar slingerend over de weg. Waarschijnlijk door
evenwichtsstoornissen.
Wij op weg. Ik fietste op de Vlaaringsedijk wel steeds een eindje
voor hem uit, dan had hij de ruimte. Dat was toen geen probleem want je kwam op die dijk hoogstens de bodewagen, met

10

het witte paard, van Zevenhuizen tegen. Hij reed van Maassluis
naar Vlaardingen en terug. Dat paard wist feilloos de weg en de
koetsier zat dan op de bok te slapen.
Alles ging goed totdat ik op de Parallelweg bij Vlaardingen omkeek. Dat was bij het huis van de overwegwachter; ik zag Jan
niet meer. Ik fietste een eindje terug en daar zag ik net z’n benen
en de fiets uit een hoge, dikke vlierheg steken. Hij was uit zijn
roer gelopen en in die heg verdwenen.
Na dat korte oponthoud gingen wij weer verder, van Leyden Gaelstraat, Vlaardingen oost, Wilton, over de B.K.-laan, langs de
Hema, over de Rotterdamsedijk. Nog steeds voorop fietsend,
hoor ik, op het Marconiplein, een tram hard remmen. Ik kijk om,
zie Jan met zijn fiets tussen de tramrails staan en vlak achter
hem, de bellende tram. Hij stond in zijn overhemd te voelen. Ik
vroeg hem ‘wat doe je nou?’ Het antwoord was ‘Er steekt een
hooiluis in mijn donder’, zeker van het hooien van de vorige dag.
Ik zei hem van die rails af te gaan maar hij zei ‘niks mee te maken, verkeer van rechts gaat voor!’ Zonder verdere ongelukken,
maar wel met de schrik in mijn lijf, fietsten we verder richting centrum, Mathenesserbrug over tot in het hart van Rotterdam, de
Oude Kaasmarkt. Bij genoemde firma Bakker kocht ik de twee
perkamenten kappen voor f 4,50, bond ze op mijn rug en zo
aanvaardden we de terugtocht. Ver in de middag arriveerden we
weer in Maassluis.
De lampenkappen gingen in de etalage en werden geprijsd voor
f 4,50 per stuk, wel met gratis ophangen.
De eerste verkocht ik aan de weduwe van Straten, van de garage aan de Noorddijk en de tweede, ook voor f 4,50, aan een
klant aan de Maasdijk. De verdienste was niet slecht, n.l. f 4,50.
Dat was toen 9 uren loon à f 0,50 en dat klopte aardig, want we
waren pl.m. 6 uur kwijt aan de reis naar Rotterdam, een half uur
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Leen van Buuren.
Hij begon altijd met slagen
op het bekken en dan:
Dames en Heren en lieve
kindertjes.

voor het monteren aan de Noorddijk en anderhalf uur voor het
ophangen van de andere aan de Maasdijk.

Onze eerste advertentie heb ik bewaard. Die verscheen in de
eerste Schakel van 21 september 1935.
Niet dat ik zoveel adverteerde. Het was voordeliger om de hulp
in te roepen van de omroeper Leen van Buuren.
Maar zowel die advertentie, als het ten geleide van drukker P. de
Groot, heb ik bewaard.
L. Stigter Sr.
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ZILTE ZANGEN
HET STRAATWERKERSGILDE
Wanneer we vanaf de Haven rechtsaf gaan de Zuiddijk op, zien
we aan onze linkerhand op nummer 11 het gildehuisje, eens het
trefpunt van de leden van het voormalige straatwerkersgilde.
Binnen het geheel van havenactiviteiten nam dit gilde een belangrijke plaats in. De leden waren belast met het laden en lossen van schepen en het transport van de aangevoerde goederen
binnen de gemeente. In de ze tijd van mechanisatie en het gebruik van containers neemt het sjouwwerk in de havens steeds
verder af. In de periode dat het straatwerkersgilde bestond, was
het laden en lossen van schepen nog uitsluitend handwerk en
van groot belang voor het goed functioneren van de haven.
Bij het woord gilde denken we meestal aan een uit de middeleeuwen stammende stedelijke corporatie van handwerklieden,
die het zelfde ambacht uitoefenden, waarbij ter beperking van
onderlinge concurrentie strenge regels gesteld werden met betrekking tot arbeidsuren, in te kopen grondstoffen en gebruik van
arbeidsbesparende hulpmiddelen. In de meeste gevallen werd
de uitoefening van een ambacht afhankelijk gesteld van het lidmaatschap van het gilde, terwijl de verkrijging van het lidmaatschap bemoeilijkt werd door hoge lidmaatschapsgelden, het afleggen van een meesterproef en lange verplichte leertijden.
Hoewel het Maassluise straatwerkersgilde op het gebied van
het laden en lossen van schepen en het transport van de lading
binnen het dorp een zekere monopoliepositie bezat, was het
veel meer een openbare dienst met een sociaal karakter.
Wanneer het gilde is ontstaan is niet met zekerheid na te gaan.
De eerste keur (verordening) voor de turfdragers, zoutdragers
en andere straatwerkers dateert van 1656 en is in latere jaren
diverse malen gewijzigd.
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De eerste gedrukte keur met reglement verschijnt in 1722 en
aan de hand hiervan kunnen in grote lijnen de taken en het functioneren van het gilde afgeleid worden.
In de eerste plaats wordt bepaald dat niemand binnen Maassluis
zonder vergunning van schout, burgemeester en schepenen koren, zout, turf, run of kalk en al hetgeen de rondemaat aangaat
mag dragen. Hierdoor verwerft het gilde dus een alleenrecht tot
het vervoer van deze goederen.
Als bestuur van het gilde treden 2 hoofdlieden op, die jaarlijks
door schout, burgemeester en schepenen gekozen worden uit
een door de leden opgemaakte voordracht van 4 personen.
Degenen die vergunning gekregen hebben moeten om lid van
het gilde te worden in de eerste plaats een eenmalig inleggeld
van 3 gulden en 12 stuivers en vervolgens een wekelijkse contributie van 2 stuivers betalen.
De gildekas is bestemd voor het doen van uitkeringen aan leden
die door ziekte of gebreken niet instaat zijn te werken, alsmede
voor het betalen van de begrafenis van overleden leden.
In de keur wordt bepaald dat een zieke of gebrekkige, na overlegging van een verklaring van de dorpsdokter of chirurgijn, dat
het geen oude ziekten of gebreken betreft, een uitkering van 2
gulden per week ontvangt. Wanneer de ziekte is te wijten aan
moedwilligheid, dronkenschap, lichtzinnigheid of is ontstaan buiten het werk, ontvangt betrokkene echter geen uitkering.
Wanneer een lid gedurende 16 jaar contributie heeft betaald en
door de dokter of chirurgijn ongeneeslijk ziek verklaard wordt,
waardoor hij niet meer in staat is het beroep van straatwerker
uit te oefenen, krijgt betrokkene een uitkering van 20 stuivers
per week en is hij vrijgesteld van de betaling van zijn wekelijkse
contributie.
Bij overlijden wordt ten behoeve van de begrafenis een bedrag
uitgekeerd van 6 gulden en 6 stuivers. Bovendien zijn de gilde-
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broeders verplicht een overleden lid alsmede diens echtgenote
kosteloos ten grave te dragen en de begrafenis bij te wonen,
zulks op straffe van het betalen van 6 stuivers boete bij niet nakoming van deze verplichting. Indien een lid uit Maassluis vertrekt, vervallen alle aanspraken op een uitkering uit de gildekas.
Uit deze bepalingen blijkt vooral het sociale karakter van het
gilde, want een uitkering ingeval van ziekte of invaliditeit was
anno 1722 een weinig voorkomend verschijnsel.
Vervolgens bevat de keur nog enige strafbepalingen. Op vloeken of tabak roken of pruimen tijdens het werk, staat een boete
van 6 stuivers. Wanneer een straatwerker een hoofdman of de
klokluider uitscheldt of beledigt, kost hem dat voor de eerste
keer 10 stuivers boete en bij herhaling hangt hem een schorsing
van 6 weken boven het hoofd.
Ten aanzien van de verdeling van het werk is het volgende bepaald.
Alle aanwezige straatwerkers zijn verplicht ’s morgens op het
gildehuis bijeen te komen om het werk van die dag te verdelen.
Dit gebeurt door middel van ‘smakken’. De gildeleden verzamelen zich om een ronde bak waarboven zich een trechter bevindt.
Ieder werpt twee dobbelstenen in de trechter. De stenen komen
terecht op een met vilt beklede houten bal en verspreiden zich
in de bak. Het aantal punten dat ieder gooit, wordt aangegeven
door middel van een houten pennetje, dat in het daarmee corresponderende gaatje in een houten bord gestoken wordt. Wie
het hoogste aantal ogen gooit wordt voor het werk aangewezen.
Degene die ’s morgens in gebreke blijft om voor de eerste keer
te komen smakken, is voor de rest van de dag uitgesloten van
werk en kan bovendien nog een boete opgelegd krijgen van 10
stuivers.
Wanneer er in de loop van de dag werk aan de winkel is luidt
degene die als klokluider is aangewezen, tot driemaal toe een

16

17

De bel werd geluid, daarna het ‘smakken’.

Voor de ‘restauratie’.
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Na de ‘restauratie’.
Gefantaseerde ouderdom?

19

bel. Hierop zijn alle straatwerkers, die de bel hebben kunnen
horen en op dat moment nog geen werk hebben, verplicht zich
naar het gildehuis te begeven om te komen smakken.
Het tijdstip waar binnen de leden van het gilde beschikbaar
moeten zijn om te komen smakken is afhankelijk van de tijd van
het jaar en varieert tussen 5.00 tot 7.30 uur ’s morgens en 16.30
tot 19.00 uur ’s avonds.
De keur bepaalt ten aanzien van dit onderwerp tenslotte nog,
dat de leden van het gilde niet mogen komen smakken voordat
het werk waar ze mee bezig zijn gereed is en dat een visser, inwoner van Maassluis zijnde, het recht heeft te komen smakken
zonder de verplichting tot het betalen van contributie aan het
gilde, met dien verstande dat hij dan ook geen recht heeft op
een uitkering uit de gildekas.
Bij de keur behoort een lijst van tarieven van door de straatwerkers te verrichten werkzaamheden.
Dat met de vastgestelde tarieven wel eens de hand gelicht werd,
blijkt het volgende voorval.
In de vergadering van schout, burgemeesters en schepenen van
28 december 1726 komt een klacht aan de orde van Engel Wassenberg. Hij beklaagt zich er over dat de hoofdlieden geweigerd
hebben een lading graan te laten lossen, tenzij hij bereid was
meer te betalen dan de tarievenlijst voorschreef. Vervolgens had
hij het gildelid Izak Bisschop bereid gevonden het werk voor het
vastgestelde tarief te verrichten. De hoofdlieden van het gilde
hadden daarop Izak Bisschop 6 weken geschorst.
Het college van de wet legde de hoofdman die het lossen verboden had gedurende 2 weken een verbod op om te smakken en
gelastte de schorsing van Izak Bisschop ongedaan te maken.
Blijkbaar maakte dit weinig indruk op het bestuur van het gilde,
want men negeerde de uitspraak van het college van de wet.
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Dit viel duidelijk niet in goede aarde en in de vergadering van 4
januari 1727 werd wegens minachting van het college besloten
tot een rigoureuze maatregel, namelijk opheffing van het gilde.
Nu kozen de gildebroeders eieren voor hun geld, want in de vergadering van 8 februari 1727 besloot men op herhaald aandringen van de straatwerkers het gilde in ere te herstellen, en, met
uitzondering van 2 personen, de leden opnieuw toe te laten, mits
men zich voortaan zou houden aan de keur en het reglement.
Met deze beslissing kwam een eind aan dit conflict en wisten de
gildebroeders in het vervolg waaraan ze zich te houden hadden.
Hoewel het gilde een monopoliepositie bezat met betrekking tot
het vervoer van de in de keur genoemde goederen, blijkt dit in
de praktijk nogal eens ontdoken te worden, getuige een brief met
klachten die de hoofdlieden aan het dorpsbestuur zenden.
Hierin vermelden zij onder andere dat wanneer er kalk of tras
gedragen moet worden, het gilde daarin niet wordt gekend, maar
wanneer er zwaar werk verricht moet worden, ze het gilde wel
weten te vinden.
Voorts beklagen ze zich er over dat Klaas van den Berg zijn bier
in de Moriaan en andere goederen elders laat brengen en als
de hoofdlieden daar iets van zeggen, ze bespot en uit gelachen
worden.
Tenslotte maken ze er bezwaar tegen, dat lieden van buiten het
gilde gereedschap van het gilde gebruiken zonder er iets voor
te betalen. Zij verzoeken schout, burgemeesters en schepenen
maatregelen te nemen om aan deze ongewenste toestanden
een einde te maken.
In het archief bevinden zich voorts nog stukken over geschillen
met betrekking tot het vervoer van goederen die door de Delftse
veerschuiten aangevoerd worden en over het vervoer van run en
taan van de runmolen naar de leerlooierijen, waarbij het gilde in
het gelijk werd gesteld.
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Het zou echter te ver voeren in het kader van dit artikel hierop
nader in te gaan.
Het gildehuisje aan de Zuiddijk is gebouwd in het jaar 1765.
Waar het gilde voor die tijd bijeen kwam is mij niet bekend. In de
jaarrekeningen wordt steeds gesproken over de huur van een
kelder.
Hoewel bij decreet van 15 oktober 1798 de ambachtsgilden ontbonden werden, is het straatwerkersgilde juist door zijn reeds
genoemde afwijkende structuur, ook na die datum blijven bestaan.
In 1940 telde het gilde nog slechts 15 leden en de animo voor
het lidmaatschap was niet groot, zodat ook losse arbeiders in
dienst genomen moesten worden.
Het gilde had zichzelf overleefd, waarschijnlijk mede ten gevolge van de voortschrijdende sociale wetgeving, en op 27 juni
1947 nam de gemeenteraad het besluit het gildehuisje aan te
kopen waarna het straatwerkersgilde, na een bestaan van bijna
3 eeuwen, voorgoed werd opgeheven.
De door het gilde gebruikte attributen bevinden zich thans in het
gemeentemuseum.
Het gildehuisje werd in later jaren gerestaureerd, waarna de
VVV er zijn intrek in nam. Na de vestiging van de VVV in het
nieuwe stadhuis kreeg het gebouwtje een nieuwe bestemming
en werd de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis er in gehuisvest.
Het gildehuisje, oorspronkelijk gebouwd als onderkomen voor
het straatwerkersgilde, een organisatie met een zekere sociale
inslag, vervult op deze manier dus ook nu nog een sociale functie binnen de Maassluise samenleving.
Koos Vaissier
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Tekening van J. van Wessum uit
‘Maassluis, stad aan de Waterweg’
door A. Duif.
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CAFE DE ZON
HERBERGH AAN DE HOOCHSTRAAT
De hiernaast getoonde proclamatie met de bekendmaking van
de openbare verkoop dateert van 1685.
Drie eeuwen oud, maar de aankondiging is nog goed leesbaar.
Het doet zo levend aan dat het moeite kost om te geloven dat
zo’n gebeurtenis zo lang geleden heeft plaats gevonden.
Alleen de plaats aanduiding ‘Westzijde op de Noordzijde van de
Hoogstraat’ wekt verwarring. Met de tegenwoordige begrippen
van deze straat komt men dan uit op wat bekend staat als het
Koppelstockhuis. Wij weten dat dit niet klopt met Koppelstock,
maar evenmin is dat het geval met deze herberg, omdat de plek
ontbreekt voor de klots- en kaatsbaan.
Er moet dus wat anders aan de hand zijn en dat klopt. In het verleden liep de Hoogstraat door tot het einde van de bebouwing,
dus wat nu Noorddijk heet, was vroeger Hoogstraat.
Het blijkt te gaan om café de Zon dat in de vijftiger jaren gesloopt
is. Velen van ons hebben dit pand in zijn nadagen nog gezien, de
ouderen hebben het nog in vol bedrijf gekend.
Het klopt ook wat de ouderdom aangaat want het was inderdaad
een eeuwenoud gebouw.
Die plaatsbepaling klopt ook anderszins. Een houvast biedt ook
de nog aanwezige eerste kadastrale kaart, van 1820. Het Kadaster dateert uit de tijd van Napoleon die deze instelling bij
decreet vaststelde en waardoor de eigendomsgrenzen eindelijk
goed werden vastgelegd.
In dit kadastrale gegeven van 1820 wordt vermeld dat aansluitend noordwestelijk van dit café, op een toen al open stuk grond,
een kolfbaan is gesloopt. Het wijst dus in de richting dat daar iets
overdekts heeft gestaan waar gespeeld kon worden.
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De bebouwing aan de Noorddijk heeft, na de oorlog, zo’n drastische wijzing
ondergaan, dat deze situatie onherkenbaar is. Café de Zon heeft
plaats gemaakt voor de melkcentrale.

Het spijt Uw scribent nog steeds dat het niet gelukt is dit pand
voor de sloop te behoeden, ondanks al zijn pogingen om het
pand te behouden.
Maar ja, in die jaren van wederopbouw was de belangstelling
voor die ‘ouwe troep’ maar zeer povertjes.
In de jaren 1952-1955 is ondergetekende serieus bezig geweest
om de restauratie gedaan te krijgen.
Het gehele pand is toen opgemeten en in tekening gebracht,
noodzakelijke reparaties zijn beschreven en begroot in overleg
met aannemer Knop. De herstelkosten toen f 14.000 ,--.
Maar nee, zoveel geld hadden de autoriteiten er niet voor over.
Nu rest slechts de herinnering.
Over het kaatsen is het gelukt een aantal interessante gegevens
te achterhalen. Deze zijn in een apart artikel verwerkt, U treft
deze studie in dit nummer aan.
Over het klossen of klotsen is bekend dat dit spel zowel op het
land als op het ijs werd gespeeld. Een gevulde bal moest door
een houten of ijzeren poortje worden geworpen.
Een voorloper van het in Engeland nog veel gespeelde croquet?

J .H. Steenkist
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KAATSEN
In de aankondiging van de openbare verkoping op 9 januari
1686 is sprake van een klots- en kaatsbaan als behorende bij
de ‘Herbergh genaamd den Orangienboom’.
De toevoeging van deze balsportmogelijkheid duidt op een gunstig effect voor het inkomen uit de exploitatie van de herberg.
Kennelijk werd er in die tijd toch door zovelen gespeeld dat dit
van invloed was op de omzet. Spelen maakt kennelijk dorstig.
Bij kaatsen denkt iedereen aan Friesland, want dat zijn twee
begrippen die bij elkaar horen.
Was dat driehonderd jaar geleden dan anders? Het antwoord
op zo’n vraag is een duidelijk ’ja’.
Bij een studie naar de geschiedenis van het kaatsen ontdekten
we tevens dat het steeds populairder wordende tennis afkomstig is uit het kaatsen.
Aan de telling is dat nog goed te zien, ook hier 15:30:40 spel
(game) en om te winnen moet dan eerst voordeel behaald worden.
Evenals bij tennis mag elke bal die nog geen tweede keer de
grond heeft geraakt terug geslagen worden. Dat gebeurt bij het
kaatsen echter met de hand.
Bij de aanvang van een spel wordt eveneens geserveerd, dat wil
zeggen dat de speler van de ene partij, de bal moet plaatsen in
een vak dat de tegenpartij verdedigt.
De gegevens zijn in hoofdzaak verkregen uit het boek ’Perken,
parturen en koningen’ van Johannes Lolkama. Uitgeverij ’Victoria’, It Hiemste 4, 8491 AC Akkrum.
Voor de medewerking van de heer Lolkama zijn wij zeer erkentelijk.
J.H. Steenkist
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KAATSGESCHIEDENIS
De Grieken bedreven al zo’n vierhonderd jaar voor onze jaartelling een kaatsspel. Herodotus, de oudste Griekse geschiedschrijver wiens volledige werk bewaard is gebleven, schrijft de
uitvinding van het spel toe aan de Lydiërs. Ook Homerus maakt
al van het kaatsen gewag, in een van zijn boeken laat hij zijn
helden en heldinnen een partijtje kaatsen.
Van de verschillende soorten balspelen hadden de Grieken er
vier opgenomen in de verplichte vakken voor het gymnasium,
en een daarvan was een spel dat een opvallende overeenkomst
vertoont met het kaatsspel zoal s we dat heden ten dage kennen.
Ook in het oude Egypte is naar alle waarschijnlijkheid al gekaatst. In koningsgraven in Thebe zijn ballen gevonden van dezelfde soort als waarmee elders het kaatsspel werd gespeeld.
De Romeinen speelden het zogenaamde ‘trigonalis’, een kaatsvariant die veel gelijkenis vertoont met nog steeds bestaande
speelwijzen in Europa.
De rijke Romeinse bovenlaag maakte zelfs al gebruik van kaatsbanen (het sphaeristerium); de ‘onaanzienlijken’ speelden in de
open lucht, op straten en pleinen.
Tijdens de Middeleeuwen raakte het kaats spel meer verbreid
over Europa. In Friesland, zoals zowel in de gehele Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden raakte een balspel in zwang dat mogelijk de directe voorganger is geweest van het moderne kaatsen.
Meestal werd er gespeeld op banen, die soms zelfs overdekt
waren. Van die banen moeten we ons waarschijnlijk niet teveel
voorstellen, er werd in feite gewoon binnenshuis gespeeld door
de leden van de hogere feodale standen.
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Een overdekte kaatsbaan – ongeveer in 1600 – in Parijs.
De spelers gebruiken kleine rackets.
Maar met overgave! Zodanig zelfs dat burgerlijke en kerkelijke
plichten weleens in het gedrang dreigden te komen. In een oude
kroniek wordt verhaald van de geestelijken van St. Cyr , die zelfs
op Paasavond van het jaar 1287 hun geliefde kaatsspel in het
bisschoppelijke paleis beoefenden.
Aanvankelijk werd het kaatsen alleen maar gespeeld door leden van de hogere standen, de adel en de geestelijkheid. Naderhand werd het spel overgenomen door de lagere standen
en won het kaatsen snel aan populariteit. Van zelfsprekend kon
het gewone volk niet beschikken over speciale speelvelden, dus
werd er gespeeld op straten en pleinen. Nu waren die veelal
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van kerken, zodat menige
kerkdienst werd verstoord door het lawaai van de kaatsers en
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hun toeschouwers. Uit tal van verslagen van strafprocessen blijkt
dat er wel eens een kaatsbal door de ramen van de kerk vloog.
Mede op grond van deze ordeverstoringen besloot de bisschop
van Londen in 1385 het kaatsen in de nabijheid van St. Paul’s
Cathedral te verbieden een stap die later navolging zou vinden
in grote delen van Europa.
De populariteit van het kaatsen in de late Middeleeuwen laat
zich aflezen aan de stand van zaken in de kaatssport in Parijs. In
die stad bestond zelfs een apart gilde van kaatsers.
Dit gilde werd bestuurd door vier gildemeesters die elk twee jaar
in functie bleven. De leertijd van de bij het gilde aangesloten
kaatsers duurde drie jaar.
In Frankrijk zou het kaatsen nog eeuwenlang een bloeiende
sport zijn. In het jaar 1596 telde Parijs 300.000 inwoners die
gezamenlijk konden beschikken over maar liefst 250 officiële
kaatsbanen. In de achttiende eeuw woonden in Parijs op zeker
moment zeventig meester-kaatsers (met als beschermvrouwe
de Heilige Barbara). Na de Franse revolutie ging het echter snel
bergafwaarts met de kaatssport in Frankrijk.
De adel, waartoe de meeste kaatsers behoorden, verloor haar
geprivilegieerde posities en was tijdens de revolutie sterk in aantal afgenomen.
In 1825 werd de laatste kaatsbaan van Parijs gesloten.
In Amsterdam werd in 1413 het spelen ‘upt Kerchof’ aan banden
gelegd. Tijdens en na de Reformatie werd het kaatsen in WestEuropa geweerd. Een voorbeeld: de stadskeur van Schiedam,
die in 1578 met een verbod op het kaatsen kwam ‘aan merckende d’ongheregeltheyden en de schaden, soe in glaesbreeckingen als verstoornissen der menschen’. Of misschien nog sprekender lawaai?
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In Franeker, het huidige mekka van de kaatssport, werd in 1554
een dergelijk verbod uitgevaardigd, zodat op zondag op de stadsplaats onder de predicatie niet meer gespeeld mocht worden.
Leeuwarden bleef niet achter op dit gebied. Een ordonnantie
van 12 februari 1566 verbood aan iedereen binnen de stad te
kaatsen. Een eerste overtreding kostte 14 stuivers. Een tweede
bestraffing een gouden gulden. De derde maal dat een overtreding werd vastgesteld leverde een ‘arbitrale correctie’ op. M.a.w.
de overtreding werd door de rechtbank behandeld.
Bekend is verder het proces dat abt Henricus Kessel (15541580) van het Sint Bonifaciusklooster in Dokkum aanspande bij
het Hof van Friesland tegen het stadsbestuur van Dokkum.
Het stadsbestuur had zich volgens de abt: ‘onwillig en in gebreke getoond, Jongeren, burgers en schippers bij openbare
publicatie te verbieden om te kaatsen en te kolven op het grondgebied van het klooster’.
Volgens de abt werd gras en gewas vertrapt, koeien verjaagd en
de kostbare glas-in-lood ramen herhaaldelijk vernield.
In de loop van de 17e eeuw ging de betere stand over tot het
zo genaamde teneijten, de voorloper van het hedendaagse tennissen.
Men zag er van af de ballen met de hand te spelen, in plaats
daar van werd het racket geïntroduceerd. De overgang van het
met de (blote) hand slaan en het introduceren van een racket
tekende zich globaal gezien in de eerste helft van de zestiende eeuw af. In de Hallegeboden van de Vlaamse stad Brugge
(1513-1530) trof men alleen een verbod aan om te kaatsen. Hetzelfde register werd in 1545 aangevuld. Toen werd bepaald dat
men niet batoiren mocht gebruiken. Enkele jaren later – 1553
– werden opnieuw beperkende bepalingen opgenomen: ‘met
kolven, paletten, batoiren, raketten of andere stokken of instrumenten te slaan’.
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Een palette was een houten plankje. Een racket was een met
snaren bespannen slaginstrument, die in vele afmetingen en
vormen zijn gebruikt.
Het racket was bij de Grieken onbekend, wel beschermden deze
hun hand of vuist met leer.
Een batoir is een met perkament overtrokken ronde trom. Een
dergelijk instrument wordt nu nog bij het kaatsen in de Languedoc gebruikt.
Nog vroeger dan in de keuren van Brugge wordt het racket genoemd in een ordonnantie van Floris van Egmond, in 1528 aan
de heerlijkheid Scherpenisse gegeven.
Zo verloor de kaatssport langzaam maar zeker de steun van de
welgestelden. De opkomst van de Reformatie had eveneens een
zeer nadelige invloed op de ontwikkeling van de kaatssport. De
geestelijkheid en de overheid, die er allengs steeds puriteinsere
opvattingen over zedelijkheid op na gingen houden, gingen zich
actief verzetten tegen het kaatsspel.
Gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw zouden
synodale en klassikale besluiten van de kerk en de plakkaten
van de overheid de kaatsers blijven achtervolgen.
Zelfs de Staten van Friesland bleven niet achter.
Op 20 juli 1667 nam dit college het besluit om het kaatsen op
zondag te verbieden. Er werden bepaald geen halve maatregelen genomen. De strafmaat die werd voorgesteld was bijzonder
hoog: ‘Twalef caroligulden’, naar hedendaagse bedragen omgerekend een paar duizend gulden boete.
Aangezien de zondag de enige vrije dag was voor de gewone
man (die soms een werkweek had van meer dan 80 uren) betekende dit verbod een rechtstreekse aanval op het kaatsen als
volkssport.
In Nederland is de vijandige houding van Kerk en Staat waarschijnlijk mede van doorslaggevend belang geweest. In Frankrijk,
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Omstreeks 1900 werd er nog overwegend op de pleinen gekaatst.
De Friese kunstschilder Ids Wiersma legde
een dergelijk tafereel vast.

waar het protestantisme veel minder voet aan de grond kreeg,
bleef de kaatssport tot aan de revolutie voor de wind gaan. Daarna werd ook daar het kaatsen een onbelangrijke sport.
In Friesland bleef het kaatsen echter een sport voor velen, ondanks allerlei tegenwerking. Ook in de 19e eeuw bleef het kaatsen overeind.
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Er is helaas weinig overgebleven van de brede volkssport die
het kaatsen in de Middeleeuwen was. Eerder is al uiteengezet
welke de factoren zijn geweest die een rol hebben gespeeld bij
de teruggang van de kaatssport.
Opmerkelijk genoeg is in alle landen van Europa waar deze
oude balsport bewaard is gebleven, het kaatsen geconcentreerd
in betrekkelijk kleine geografische gebieden. In Zweden is dat
het eiland Gotland, in België de Borinage, in Frankrijk en Spanje
Baskenland en voor Nederland West-Friesland (Andijk-Wevershoof) en vooral Friesland.
Het zijn over het algemeen enigszins afgezonderde gebieden,
die een aantal kenmerken gemeen hebben. De Basken Friezen
en West-Friezen, de Walen en de bewoners van Gotland hebben
allemaal hun eigen taal of dialect. Zoals verwacht mocht worden
is in al deze gebieden ook sprake van een enigermate ontwikkelde en zelfstandige volkscultuur. De genoemde eigenschappen gaan ook op voor een aantal streken in Frankrijk waar nog
oude kaatsvarianten bestaan.
Verder vormen de genoemde gebieden in zeker opzicht een bepaalde politieke en economische eenheid. Het merendeel van de
bevolking woont op het platteland en is veelal conservatief ingesteld. De steden zijn nooit echte wereldsteden, maar hoogstens
provinciesteden.
In de dorpen en op het platteland handhaven tradities zich gewoonlijk langer dan in de steden, die veelal een veel dynamischer leefpatroon vertonen.
De behoudende instelling van de plattelandsbewoner behoedt
eveneens bestaande tradities voor het verval.
In de dorpen wordt het kaatsspel nog van vader op zoon overgeleverd, en zo wordt een cultuur goed verankerd in het dagelijkse
levenspatroon van een gemeenschap. Op straat, op het schoolplein of op het sportveld kan worden geoefend.
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Verschillende soorten rackets en palette die men in de
overdekte kaatsbanen tussen 1550-1750 gebruikte.
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Het scorebord.
Tijdens de wedstrijd wordt de telling aangehouden op bovenstaand toestel: de telegraaf. Bij de beginopstelling ontvangt de
opslagpartij de rode markering en de slagpartij de witte. Het toestel bevat drie horizontale armen. Aan de onderste armen worden de punten geteld: aan de middelste arm is ruimte voor één
eerst (= game); elk bordje aan de bovenste arm correspondeert
met twee eersten (= twee games).
Zoals we gezien hebben waren het in de Middeleeuwen vooral
de leden van de hogere feodale standen die kaatsten (adel en
geestelijkheid). Het merendeel van deze groepen woonde in de
ommuurde en welvarende steden. Zoals hiervoor al is gesteld,
werd er in de steden tot 1600-1650 intensief gekaatst.
Daarna verplaatste het kaatsen zich naar de dorpen in de nabije
omgeving van de steden, waar het een vruchtbare voedingsbodem vond.
Het gewone volk, dat niet gebruik kon maken van kaatsbanen,
kaatste vooral op pleinen bij kerken.
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Balle à la main
Waarschijnlijk behoort het Balle à la main tot de oudste kaatsvarianten. Deskundigen zijn van mening dat de speelwijze sinds
de Middeleeuwen niet meer is gewijzigd. De ballen worden met
de blote hand geslagen, hoewel het gebruik van wollen wanten
is toegestaan.
Het centrum van deze spelsport ligt in de Franse departementen
Somme en Oise, met als belangrijkste steden Amiens en Beauvais.
Ballon au poing
Het Ballon au poing wordt gespeeld in de open lucht op een
plein.
De spelers slaan de grote en zware bal met de pols, die beschermd mag worden met een band van stof of leer.
Het belangrijkste gebied waar nog Ballon au poing wordt gespeeld ligt ruwweg in de driehoek Amiens, Doullens en Albert, in
het noorden van Frankrijk.
Wanneer de ploegen 40-40 staan wordt de zelfde procedure als
bij tennis gevolgd. Om te kunnen winnen moet eerst voordeel
zijn bereikt.
Longue Paume
Het Longue Paume is een vreemde eend in de kaatsbijt. Het spel
wordt met een racket van 72 centimeter lang gespeeld. Eigenlijk
is het Longue Paume een tussenvorm tussen kaatsen en tennis.
Bij de stand 40-40 wordt soms wel en soms niet de voordeel
regel toegepast. De Bond ‘Federation Française de Longue Paume’ zetelt in Parijs.
Dat is niet verwonderlijk, aangezien het spel voor al in de omgeving van die stad wordt beoefend.
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Pallone Elastico
Het Pallone Elastico wordt in Italië beoefend in de noordelijke
provincies Piemont, Lombardije en Venetië. De betere spelers
zijn semi- professionals die met het spelen van het Pallone Elastico behoorlijk verdienen.
Balle au tamis
Nog niet zo lang geleden kende men in België twee varianten
van het kaatsspel. Het Jeu de Pelote, dat nu zo populair is,
speelde tot ongeveer 1920 een ondergeschikte rol.
Als het ‘grote’ spel gold het Balle au tamis, dat ook nog wel in
Friesland is gespeeld. De Friezen noemden het spel eenvoudig
‘met nap en trom’.
Dat het Balle au tamis vroeger een sport van betekenis is geweest mag blijken uit het feit dat de finale van de competitie, de
wedstrijd om het landskampioenschap, altijd werd bijgewoond
door de koning der Belgen.
Tambourin
Dit populaire en spectaculaire spel wordt in het zuiden van
Frankrijk,om precies te zijn in de Languedoc, gespeeld. De spelers gebruiken bij het slaan een tamboerijn, die bij het raken van
de bel een hard en dof geluid veroorzaakt.
Pärk
In Scandinavië wordt alleen gekaatst op het Zweedse eiland
Gotland. Uit de dagboeken van Carl van Linné, een beroemd
natuuronderzoeker wiens grootste verdienste was dat hij voor
elk levend wezen een nomenclatuur instelde, blijkt bij een bezoek aan het eiland in 1741, een spel gespeeld werd dat grote
overeenkomst vertoonde met het kaatsen in Holland.
Van Linné, die veel bekender is geworden onder de Latijnse
naam Linnaeus (23-5-1707 / 10-1-1778) was een bioloog die in
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Nederland had gestudeerd en in Harderwijk was gepromoveerd.
Geraadpleegde bronnen doen vermoeden dat het kaatsspel op
Gotland werd geïntroduceerd door Hollandse kooplieden.
Pelote Basque
In het Baskenland wordt het Pelote Basque intensief beoefend.
Voor dertien spelvarianten zijn er officiële wedstrijdregels opgesteld.
Het kaatsen is in Baskenland een volkssport bij uitstek, onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven van de Bask.
Een belangrijke ontdekking voor het Pelote Basque werd gedaan
in 1858. In Saint Pée (Frankrijk) gebruikte een jongen tijdens een
spelletje een rieten fruitmandje om er de bal mee te gooien.
Snel daarna werd het mandje gestandaardiseerd tot het lange
gebogen instrument dat nu nog altijd bij het Pelote Basque wordt
gebruikt en dat men ‘grand chistera’ noemt.
Rond de eeuwwisseling hebben Spaanse Basken, die naar
Cuba en Zuid-Amerika emigreerden, het spel verfijnd. Van daaruit is het weer naar de bakermat van het Gelote Basque, het
Baskenland, geïmporteerd. In Spanje noemt men dit spel type
‘Jaï-alaï’, in Frankrijk ‘jeu allegre’. Dit speltype is misschien wel
het snelste balspel ter wereld. De betere kaatsers zijn in staat de
bal snelheden tot 240 kilometer per uur te laten bereiken.
Johannes Lolkama
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ZILTE ZANGEN VAN
AFSCHEID AAN DE OUDE GARDE

N

a een leven vol van zorgen
op de grote, wijde zee,
wordt Ge veilig opgeborgen
op de huiselijke reê;
Daar valt nu voorgoed je anker,
gaat de telegraaf, op ‘STOP’…
géén gezeur en géén gekanker:
jullie varenspret is op!
Moeite, zorg en tegenslagen
ach, zij telden niet meer mee,
want ten slotte was Uw werken
’n Overwinning op de Zee!
Van Uw reizen naar Oostinje,
naar de Zuid en om de Noord ,
leve slechts het aangename
in Uw zeemansharten voort!
Na een lang, arbeidzaam leven,
nu een welverdiende rust,
en ’t verlangen naar het water
nu maar eens in slaap gesust!
’t Zal vooreerst nog wel niet wennen
ambtloos op de wal te staan,
maar gedenk de spreuk: ‘er is een
tijd van komen ... en van gaan!’
Yarmouth Roads,
December 1933
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M.J.N. VAN DER HIDDEN
De zeesleepboot ‘Blankenburg’, laatst overgebleven representabel onderdeel van onze vloot
van zeesleepboten, moet heden aan de bezettende macht worden uitgeleverd.

E

ens was je een deel van ons grote gezin,
ik herinner me goed jouw verschijnen,
je waart somewhat different, modern was je vorm
en vreemd en onwennig je lijnen.
Je miste de slankheid van schoorsteen en mast
wij konden eerst niet aan je wennen,
maar in je prestaties en degelijkheid
kon een ieder je afkomst herkennen.
Al gauw werd je toen in ons grote gezin
een hulp die we konden waarderen
en telkens opnieuw verbaasde het ons
wat het ‘kleintje’ zo al kon presteren.
Je miste geen kans om de roem van ’t geslacht
te bestendigen en te vergroten,
had je zelf ooit gedacht aan de mogelijkheid
dat je eens nog zou worden verstoten?
Nu ons sleepbootgezin uiteen is gespat
naar, wie weet, alle hoeken der aarde,
had jij als het weinige dat ons bleef bespaard
voor ons allen nóg grotere waarde.
Het doet ons verdriet dat ook jij ons verlaat
dus, per saldo, had jij tóch gebreken…
Als bezit van de vijand ben jij nu vooreerst
het zusje-waar-we-niet-over-spreken.
21.2.41
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Havenkom Maassluis
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J. M. Luttge
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DE DUITSCHE ORDE
De Duitsche Orde heeft haar ontstaan te danken aan de kruistochten.
Tijdens de 12e en 13e eeuw werden vanuit West-Europa de zogenaamde kruistochten gehouden om het Heilige Land, maar
vooral Jeruzalem toegankelijk te houden voor christenen, die
daar een bezoek wilden brengen.
Dat bedevaartidee was sterk toegenomen door de godsdienstige opleving in die dagen, hoewel het reeds bestond vanaf de
4e eeuw.
Het opdringen van de Seldsjoeken en uiteindelijk de verovering
van Jeruzalem (1071) vormde daarvoor een ernstige bedreiging.
Later zijn ook politieke en economische motieven een rol gaan
spelen; ook de schaduwzijden, waaronder Jodenvervolgingen,
moeten genoemd worden.
In 1095 op het concilie van Clermont hield paus Urbanus II, mogelijk op verzoek van de keizer van Byzantium (Constantinopel)
een gloedvol betoog om de Christenen in het Oosten te gaan
helpen en de heilige plaatsen te gaan bevrijden.
De aanwezigen aldaar betoonden hun instemming met de kreet
‘Deus lo volt’ (God wil het). Peter van Amiens preekte de kruistocht en trok met een volksleger van 20.000 man naar Byzantium. Op zijn verdere tocht werd dit leger door de Turken volledig
verslagen.
In totaal zijn er minstens 7 kruistochten geweest
De eerste kruistocht is gehouden van 1096-1099 onder leiding
van de graven Robert van Normandië, Godfried van Bouillon,
Boudewijn van Vlaanderen, Robert II van Vlaanderen en Raimond van Toulouse.
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In 1099 viel Jeruzalem in christelijke handen, waarna het koninkrijk Jeruzalem, het vorstendom Antiochië en de graafschappen
Edessa en Tripolis werden gesticht.
De tweede kruistocht, gevolg van de val van Edessa in 1144,
werd gepredikt door Bernardus van Clairvaux en stond onder
leiding van de koningen Koenraad III (Duitsland) en Lodewijk VII
(Frankrijk).
Deze kruistocht van 1147-1149 faalde volkomen.
De derde kruistocht, gehouden van 1189-1192, werd veroorzaakt door de val van Jeruzalem in 1187.
Hij stond onder leiding van keizer Frederik Barbarossa (Duitsland), koning Richard Leeuwenhart (Engeland) en koning Filips
II August (Frankrijk).
Tijdens deze kruistocht verdronk Frederik Barbarossa, overleed
zijn zoon Frederik van Swaben en stierf onze graaf Floris III aan
de pest .
Na de verovering van Akko werd met Saladin een verdrag gesloten, waarbij de Christenen de kuststrook terugkregen en de
pelgrims vrije toegang tot de stad Jeruzalem.
Tijdens deze kruistocht is de Duitsche Orde opgericht.
Volledigheidshalve volgen hier de overige kruistochten:
vierde kruistocht
1202-1204
vijfde kruistocht
1218-1221
zesde kruistocht
1228-1229 en de
zevende kruistocht
1248-1254
Daarna zijn er nog diverse pogingen geweest; de slag bij Lepanto (1571) maakte een einde aan de heerschappij van de Turken
in Europa.

49

Tijdens de kruistochten werden her en der hospitalen en/of herbergen opgericht, die later zijn uitgegroeid tot de geestelijke ridderorden.
Tot de belangrijkste worden gerekend:
a. de hospitaalridders van Sint Jan
b. de orde van de Tempeliers en
c. de ridderlijke Duitsche Orde
De hospitaalridders van Sint Jan oftewel de Sint Jansheren,
gesticht tijdens de eerste kruistocht (1096-1099) bestaan nog
altijd. In ons land is er een protestantse tak, de Johannieters en
een katholieke tak, de Malthezerridders.
De orde van de Tempelridders (genoemd naar de tempel van
Jeruzalem ) ofwel Tempeliers is opgericht na de eerste kruistocht en wel in 1119.
Door toedoen van koning Philips IV de Schone (Frankrijk) werd
de orde in 1312 door paus Clemens V opgeheven.
De ridderlijke Duitsche Orde is in 1190 gesticht tijdens de derde
kruistocht (1189-1192). Vanaf de 2e helft van de 13e eeuw tot
aan het midden van de 16e eeuw waren de zuidelijke Oostzeelanden in handen van de Duitsche Orde.
Tijdens de Franse Tijd is de orde opgeheven maar door uitstel in
de Nederlanden blijven bestaan.
Binnen elke orde komen drie geledingen voor:
a. broeders voor de verzorging van zieken en gewonden
b. priesters voor de ziel zorgen
c. ridders ter bescherming van de hospitalen en pelgrims
De zorg voor de zieke mens is nog altijd een belangrijke ordetaak.
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Al vrij snel na de oprichting kreeg elke orde bezittingen, verspreid over geheel West-Europa, ook in ons land.
Een plaatselijke vestiging wordt commanderije genoemd en
staat onder leiding van een commandeur. Maasland was zo’n
vestiging.
Een aantal commanderijen, vaak 12, vormen tezamen een balije
onder leiding van een landcommandeur.
Aanvankelijk behoorde Maasland onder de balije Aldenbiesen bij
Maastricht, later onder de balije van Utrecht.
Alle balijen, dus ook de commanderijen in de duitssprekende
landen, stonden onder het gezag van de duitsmeester, in de
franssprekende landen onder dat van de fransmeester. Aan het
hoofd van de gehele Duitsche Orde stond de groot- of hoogmeester.
De commanderije van Utrecht, gesticht in 1231, is later – maar
voor 1256 – geworden tot balije; het jaar zelf is niet bekend, in
elk geval na 1242.
Aanvankelijk was de balije van Utrecht gevestigd te Utrecht, tot
1345 aan de Tolsteegsingel, daarna aan de Springweg. Later
waren daar gevestigd het Academisch Ziekenhuis en het Militair
Hospitaal.
Van 1807 tot 1836 was de balije van Utrecht te vinden aan de
Prinsessegracht te ’s-Gravenhage.
Van 1836 tot heden is de Duitsche Orde weer gevestigd te
Utrecht aan de Hofpoort.
Op 5 juni 1241 schenkt graaf Willem II het patronaatsrecht over
de kerk van Maasland aan de Duitsche Orde. Daarmee verkreeg
de Duitsche Orde het recht om een kerkheilige (Maria Magdalena) te kiezen, een pastoor ter benoeming voor te dragen en
bepaalde inkomsten uit het kerkbezit te verwerven.
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Het originele charter van de schenking is niet bewaard gebleven,
wel twee vidimi (gewaarmerkte afschriften) uit 1317 en 1379.
In 1245 wordt vanuit Maasland de kerk van De Lier gesticht,
toegewijd aan Sint Joris. Ook de kerk van Schipluiden (Sint Michael) behoorde tot de Duitsche Orde.
Vanaf 1520 heeft de Duitsche Orde ook de zorg voor en de eigendom van de kapel van Maassluis.
Op 6 april 1242 (paastijd) schenken Dirk van Coudenhoven en
zijn vrouw Hadewich hun bezit, gelegen in de Oucampsepolder,
onvoorwaardelijk aan de Duitsche Orde, die hier toen de commanderije, het Huis ten Hofdijk, stichtte.
Toegang tot hun bezit gaf de Heerenlaan, genoemd naar de
heren van de Duitsche Orde.
Door schenkingen is het eerste bezit groter en groter geworden
en tenslotte gelegen in de Oucampsepolder, de Dijkpolder, de
Commandeurpolder, en de Duifpolder, waar de Duitsche Orde
nog altijd land heeft liggen; de boerderijen erop zijn overgedaan
aan de pachters. Boerenland, dat in gebruik werd genomen als
tuinland, werd eveneens afgestoten.
Bij de verlenging van de Herenlaan zijn in 1971 restant en van de
fundering gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is de reeds lang
verdwenen Hofdijk vernoemd naar het huis, het hof van de Duitsche Orde. De Hofdijk was eertijds een dwarsdijk van de Maasdijk, later vervangen door de meer noordelijk gelegen Noldijk.
Om nog onbekende redenen is de vestiging in de Oucampsepolder in1365 opgeheven en overgebracht naar Maasland, waar
de Orde van graaf Aelbrecht van Beieren de beschikking kreeg
over een grafelijk huis, gebouwd omstreeks 1300, dat diverse
verbouwingen onderging. In de jaren 1557/8 werd ten zuiden
van deze commanderije in Maasland een gastenverblijf ge-
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bouwd, dat nog steeds bestaat en door de huidige eigenaar zeer
fraai gerestaureerd is. In 1724 werd het complex achter de kerk
door de Duitsche Orde verlaten en afgebroken. Bij de aanleg
van een nieuwe woonwijk ter plaatse zijn de fundamenten ervan
opgegraven.
In 1990 bestaat de Duitsche Orde in haar geheel 800 jaar, een
jaar later is het 750 jaar geleden dat de Orde werd gevestigd in
Maasland.
Reden te over voor een herdenking.
M.C.M. van Adrichem
***
Op 26 december 1986 overleed de heer M.C.M. van Adrichem,
de schrijver van bovenstaande gegevens over de Duitsche Orde.
Hij was de oprichter en de grote stimulator van het Westlands
Streekmuseum in Naaldwijk en hij droeg een zeer grote kennis
over de geschiedenis met zich mee. Hij kon er bovendien boeiend over vertellen en dat deed hij dan ook graag.
Voor onze vereniging heeft hij meerdere dia-avonden verzorgd,
waarbij hij van drie schermen tegelijk gebruik maakte.
Voor al zijn toehoorders was het overduidelijk dat deze man zijn
metier voortreffelijk beheerste.
Juist over de Duitsche Orde wilde hij nog meer aan onderzoek
doen omdat de invloed van de orde in onze omgeving zeer groot
is geweest en er niet zoveel gegevens over bekend zijn.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden.
J.H. Steenkist
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loflied
LOF VAN OUD-MAASSLUIS
Maeslandt-sluys, groot van waerden,
Gelegen in Hollandt,
Noyt Uws gelyck op Aerden,
Ick in Europa vant,
Van Visscherij in overvloet,
Gelyck ick lest aanschouwde,
’t Welck mij ni singen doet.
Vooreerst veel hondert zielen,
Soo ’t samen groot en kleen,
Die door malkander krielen,
Rijck, arm en oock gemeen,
Daeronder menigh nobel geest,
Wanneer sij ’t zeewaert wenden,
Het schijnt sij gaen ter feest.
De Maes sij uyt braveren,
Het schijnt een heele vloot,
Komt na de Noort-zee keeren,
Van Hoeckers menigh boot,
Hondert vijftigh omtrent getelt,
Die met haer haute kielen
Door-ploegen ’t Golve-velt.
Over Nepthunis baren,
Varen sij wel gemoet,
En uyt de Zee vergaren,
Sij al haer schat en goet;
Wanneer de Heer Sijn zegen geeft,
Dan singht den vromen Visscher
’t Schijnt daer geen blijder leeft.
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Te Land sij weder komen,
Met Schelvis, Cabeljau,
Oock Haringh uytgenomen;
d’Vent-jagers komen gau
Van Leyden en noch Steden meer,
De vissers-waer afhalen,
Brengen ’t dan heinde en veer.
o Sluysenaers, verheven
Door hulp van Godes handt,
Soo spijst gij in dit leven
Verscheyde Steden, want
Waer dat men komt in Hollandt Wis
In Vranckrijck of in Spanien,
Vint men noch Sluysche Vis.
Jac. Brugge
in het ‘Maes-S1uysche Compas’ door
Frans Arentsz. Metael (1693)
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JOODSE GEMEENSCHAP
Al in het midden van de l8e eeuw hadden zich leden van de joodse
gemeenschap in Maassluis gevestigd. Hun aanwezigheid blijkt uit
het feit dat deze mensen verzochten een kerkgebouw te mogen
stichten en, belangrijker, om daar hun kerkdiensten te mogen houden. Dat verzoek was gericht aan de ambachtsvrouwe van Maassluis, voluit ‘Vrouwe Anna Arnoldina van Boetselaar, Baronesse,
Douairière van Wassenaar, Vrouwe van Starrenburg, Maasland,
Maassluis, enz. enz’. Zij was ambachtsvrouwe van Maassluis van
1761-1795.
Op dit verzoekschrift heeft zij, bij brief van 29 september 1768, gunstig beschikt:
‘omme in seekere huysinge, geleegen aan de Noordwestzijde van de Nieuwe Goudsteen off Bonestraat te Maassluys
voornoemd Synagoge te mogen houden, mits dat ingevallen
deselve word verplaatst off een Nieuwe Synagoge getimmert, aan ons wederom Nieuw consent zal moeten worden
gevraagt’.
Daarna volgen nog allerlei voorwaarden.
Kennelijk is hier sprake van een min of meer tijdelijke behuizing,
omdat de verplaatsing al direct genoemd wordt.
Nadat een jaar later ook Burgemeesters en Schepenen van Maassluis de vestiging hebben goedgekeurd volgt dan nog de notariële
goedkeuring.
Het was niet zo eenvoudig om ongehinderd een afwijkende godsdienst te belijden!
Op een kaartje,dat hierbij gepubliceerd wordt, is de ligging aangegeven. Het is gedateerd 1867, maar kennelijk naar verouderde
gegevens, omdat op dat tijdstip de nieuw gebouwde synagoge al
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34,5 Bunders 3575 Inwoners
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in gebruik was. Op dit kaartje staat ook aangegeven ‘lijnbaan’. In
mijn jongensjaren was hier de touwslagerij van de Gebr. Warnaar
gevestigd en zo plm. 1920 nog volop in bedrijf. ’s Zomers ging ik
daar graag naar toe omdat er veel pruimenbomen groeiden, de z.g.
tenneboerpruimen.
Die tweede synagoge is gebouwd in 1858 op een terrein aan de
Groen van Prinstererkade, iets voorbij de, toen, Lijndraaierssteeg.
Op de plaats waar deze gebedsruimte gebouwd is stonden voordien, op het z.g. Looyerspad (thans Groen van Prinstererkade) een
aantal woonhuizen van A. Poortman Kzn. Hij verkocht grond en
opstallen aan de Joodse gemeenschap opdat zij hier een nieuwe
synagoge zouden kunnen bouwen.
Deze synagoge werd op 14 juni 1858 in gebruik genomen, volgens
de Israëlitisch jaartelling 5618. Dit jaartal was in Hebreeuws opschrift in de voorgevel verwerkt.
Naast het kerkgebouw heeft een school gestaan voor onderricht
in het Hebreeuws. De godsdienstonderwijzer woonde in het pand
Groen van Prinstererkade 2.
Het einde van de kleine Joodse gemeenschap kwam in de tweede
wereldoorlog. De joodse inwoners zijn vrijwel allen weggevoerd en
in Duitse concentratiekampen omgekomen. Te noemen zijn o.a. de
heer van Gelderen met vrouw en dochter en de heer Coltof met zijn
vrouw.
De twee kinderen Coltof zijn nog in leven, zoon Louis woont in Amerika en dochter Lenie, als mevr. v.d. Rhoer-Coltof, woont in Breda.
Op de hoek Fenacoliuslaan-Stationsstraat was jarenlang de winkel
van de gezusters Katan gevestigd.
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Interieur van de synagoge naar een aquarel van J.P.C. Grolman.
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Zuidvliet met synagoge op de achtergrond. Let op hoezeer dit gevelbeeld veranderd is.

61

Zuidvliet (thans Groen van Prinstererkade) met de synagoge op de voorgrond.

Zij verkochten kruidenierswaren, koek en snoep. Een van hen was
heel slecht van gezicht en droeg een bril met heel dikke glazen.
Kwajongens maakten hiervan misbruik door een halve cent in zilverpapier te verpakken, kochten voor dit z.g. dubbeltje een gevulde
koek en kregen dan nog een stuiver terug.
Beide zusters zijn ook door de Duitsers weggevoerd en nooit teruggekomen.
Aan de Zuidvliet, naast waar nu de groente- en fruitzaak van v.d.
Linde is, was de winkel in manufacturen van de fam. Katan gevestigd. Zaak en familie waren echter voor 1940 al verdwenen.
Heel vroeger was er nog een joodse slagerij aan de Noorddijk,
maar dat was voor de twintiger jaren.
Al met al is in wereldoorlog II een einde gekomen aan het toch al
kleine aantal joodse inwoners van Maassluis.
De synagoge is door de gemeente Maassluis in februari 1948
aangekocht en werd later, i.v.m. toekomstige stadswijzigingen, gesloopt. Het stuk grond is nu in gebruik als parkeerplaats, gesitueerd
op de hoek P.C. Hooftlaan/Groen van Prinstererkade.
Laten de foto’s een getuigenis van dit afgesloten verleden zijn.

L. Stigter Sr.
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