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VOORWOORD
Met veel plezier voldoe ik aan het verzoek een voorwoord te schrijven in de
10e Historische Schetsen van Maassluis. In de nog zo korte maar stormachtige geschiedenis van de Historische
Vereniging Maassluis wederom een gelegenheid om, bij stil te staan. Nog onlangs mocht ik uw vereniging feliciteren
met het 500e lid. Uit de spectaculaire
groei van het ledenaantal blijkt wel dat
de activiteiten van de vereniging een zeer goede belangstelling
genieten. Ook op deze plaats spreek ik mijn bewondering uit
voor het bestuur, dat ineen kort tijdsbestek erin is geslaagd om
van de Historische Vereniging een boeiende en bloeiende vereniging te maken.
Een van de vele activiteiten is de uitgave van de Historische
Schetsen. Interessante én lezenswaardige boekjes waarin veel
over de geschiedenis van onze stad is te vinden.
Zo’n boekje komt uiteraard niet zo maar tot stand. Hieraan gaat
veel werk vooraf. Voor de enthousiaste inzet waarmee enige vrijwilligers uit de vereniging het boekje geheel zelfstandig vervaardigen maak ik graag een bijzonder compliment.
Namens het gemeentebestuur hoop en vertrouw ik er op dat uw
vereniging nog vele jaren actief zal blijven en de vele belangstellenden een kijkje in de historie van onze stad zal geven.
Graag verwijs ik u hierbij naar de schat aan informatie die is
opgeslagen in het gemeentearchief. Om in de termen van uw
voorzitter in zijn voorwoord bij de vorige schets te spreken:
‘Er zijn nog vele facetten van onze stadsgeschiedenis te belichten’.
De burgemeester van Maassluis,
J. van Es
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maassluis-delft expresse
DE START VAN DE OMNIBUS IN 1888
Het is intussen al weer een eeuw geleden, dat de toen 53-jarige
Simon Zwaard (‘dikke Sijmen’), op 26 april 1888 aanving met
de dienst van personenvervoer tussen Maassluis en Delft met
een Omnibus van 1 pk met zweepslagaandrijving en toen al ...
‘loodvrij’! Paardentractie dus.
De Omnibus bood,
volgens de gemeentelijke goedkeuring,
plaats aan 10 passagiers en als deze vol
was moest men weer
als vanouds de trekschuit nemen, waarmee de reis uiteraard
ruim één uur langer
duurde.
Vanuit
Maassluis
vertrok men aanvankelijk
uit
de
Nieuwstraat. Op de
dienstregeling
van
23 mei 1890 staat
de Wagenbrug nabij
de Veerstraat als afrijplaats vermeld. De
vertrekplaats in Delft
was in de omgeving
van het spoorwegstation bij het Koffiehuis ‘De Fontein’ aan
de Houttuinen tegenover de Westvest.
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Advertentie in de Westlandsche Courant
van 25 april 1888.

Duur van de rit bij gunstige omstandigheden ongeveer 1 uur en
15 minuten, soms uitlopend tot 1 uur en drie kwartier, wegens
slecht pad of andere vertragingen.
TARIEF:
Van Maassluis naar:			Van Delft naar:
Maasland
10 ct.		Schipluiden
Schipluiden
25 ct.		Maasland
Delft
35 ct.		Maassluis
Het werd toen de Maassluis-Delft-Express genoemd en bij aankomst en vertrek in de vier genoemde plaatsen werd er luid getrompetterd, zodat men de passagiers of goederen kon afhalen
of brengen.
De naam van het bedrijf werd later Fa. S. Zwaard & Zoonen en
was voor die tijd zeer uitgebreid. Naar Delft vertrokken er minstens 2 en soms wel 3 omnibussen per dag. Er was vervoerscapaciteit voor meer dan 50 personen. Uit de boeken van smederij
Vermin, die de hoefsmid van de firma was, bleek, dat er in totaal
8 paarden in gebruik waren, waarvan er 4 steeds in Maassluis
gestald stonden. In de plaatsen van de eindbestemmingen stonden ook nog eens 4 paarden gestald, zodat er voor elke rit, hetzij
heen of terug van de trekkracht van een vers paard gebruik werd
gemaakt.
Ook groepsvervoer was toen niet vreemd. Onder andere maakte
men ritten met de Scheveningsche vissers die de Maassluise
haven binnenliepen en ’s avonds nog naar huis wilden. Ze moesten uiteraard ook weer in de Zondagnacht van Scheveningen
worden gehaald en naar Maassluis worden vervoerd.
De openstelling van de eenbaans spoorlijn Schiedam-Maassluis
op 10 december 1891 zorgde voor de eerste terugloop van het
aantal reizigers, omdat men nu ook via het spoor verbinding had
met Delft en Den Haag. Het werd toen moeilijker om de exploitatie voort te zetten.
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Daarom richtte de eigenaar op 10 december 1891 het eerste
van een serie jaarlijkse verzoeken om subsidie aan de gemeentebesturen van Maasland, Schipluiden en Delft. Uit Maaslandse
gegevens is gebleken dat er jaarlijks een subsidie werd verstrekt
van 150 à 200 gulden.
Dus ook toen al gesubsidieerd personenvervoer.
Op 15 juli 1912 werd het nog moeilijker, omdat op die dag
het traject Maassluis-Maaslandsche Dam van de Westlandse
Stoomtramweg Maatschappij feestelijk werd geopend.
Op 1 oktober 1912 kwam er echter definitief roet in deze broodwinning doordat de W.S.M. het traject Maaslandsche Dam-Delft
opende en daarmee de rechtstreekse verbinding tot stand bracht
tussen Maassluis en Delft. Vanuit Delft was men ook spoedig in
Den Haag.
Het was ook in dat jaar dat er door de jongens op straat werd
gezongen:
En de omnibus van Sijmen Zwaard,
die is geen halve duit meer waard.
Zijn zonen hebben echter het bedrijf voortgezet, waarbij uiteraard tevens de bakens moesten worden verzet.
Bertus Zwaard is toen samen met zijn broer piet verder gegaan
met bodediensten op Rotterdam en Delft. Ze kregen zo veel
werk, dat zij hun broer Siem, die bij de Nederlandse Spoorwegen (van Gend & Loos) werkzaam was, verzochten om ook in
het bedrijf te komen.
Broer Piet heeft toen de bodedienst op Delft op zich genomen.
Het bodehuis in Delft was naast het café ‘Het Scheepje’ aan de
Burgwal.
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Piet Zwaard (met snor) bij zijn bodewagen (paardentractie) nabij het bodehuis naast
‘Het Scheepje’ in Delft. Op het vat zijn zoon.

De bode was er niet alleen voor het afhalen en wegbrengen
van pakjes en goederen, nee, hij deed in Rotterdam ook allerlei
boodschappen, zoals het afhalen van reeds gekochte nieuwe
kleding, die nog passend gemaakt moest worden, bij Gerzon of
Brenninkmeijer. Ruilen en speciale artikelen kopen, die in Maassluis niet verkrijgbaar waren. Ook wel zeer vertrouwelijke boodschappen, zoals uit het onderstaande blijkt.
Men gaf in vertrouwen wel eens aan de bode een flesje urine
mee. Dit werd dan afgegeven bij de z.g. waterkijker (kruidenkundige) om te zien welke ziekte of kwaal men onder de leden had.
Het vervoer vanaf het bodehuis geschiedde ook heel diskreet.
Aan de binnenzijde van een wijde cape waren overal vakjes gemaakt waarin de flesjes pasten. De bode bezorgde ze dan bij
‘dokter’ Bijsterveld.
Degene die deze bezorgdienst moest verrichten was echter zeer
beducht voor glad pad, want als hij zou komen te vallen, kwam
hij wel, ook al was hij in Rotterdam, in de ‘Maassluise pies’ terecht. De uitslag met de te gebruiken kruiden of medicijnen werden dan ook door de bode weer heel vertrouwelijk afgegeven.
Vandaar dat men thans nog wel eens tegen iemand zegt, die
zich niet erg lekker voelt of een verward antwoord geeft:
‘Ga jij maar met je piessie naar Bijsterveld.’
Toen het nemen van een telefoonaansluiting gepropageerd
werd en in de mode kwam besloten de gebroeders, dat het niet
zo verstandig was om telefoon te nemen, omdat het zonder zo’n
ding erg veel tijd spaarde. Immers, met een telefoon konden ze
worden opgebeld om een pakje af te komen halen of gevraagd
worden of er iets was aangekomen. Dat moest dan genoteerd
worden en eventueel moesten. ze terug telefoneren. Nee, zolang ze geen telefoon hadden, moesten de mensen het wel komen zeggen of vragen. In 9 van de 10 gevallen was het pakje of
voorwerp niet al te zwaar of te groot, zodat men het dan tegelij-
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De eerste ‘omnibus’ op de Houttuinen in Delft met Bertus Zwaard op de bok en ‘de jongen’
(bijrijder) op de hoorn blazend.

kertijd maar meenam. Dat spaarde dan toch de nodige ritten en
bovendien het noteren van de telefoontjes overdag.
Toch wel economisch bekeken.

Siem Zwaard (vader van Jan) achter het stuur en zijn hulp Jan van
Dam voor de auto. Erachter loopt Piet van Rijn, de timmerman.
De overschakeling op autotractie vond plaats tussen 1916 en
1920. Omstreeks 1930-1935 werd er een vrachtwagen van het
merk ‘Albion’ aangeschaft en later nog een. Met de komst van
de oorlog 1940-1945 moest men toch weer met paard en wagen gaan rijden, omdat de vrachtauto’s door de bezetter werden
gevorderd.
Jan Zwaard, een zoon van broer Siem, was inmiddels ook in het
bedrijf werkzaam. In de eerste tijd van de oorlog werd nog met
de auto gereden voorzien van een houtgasgenerator, omdat er
geen benzine meer beschikbaar was.
Jan heeft dikwijls gezegd:
‘dat ding heeft me leren vloeken’.
Het kostte soms een halve dag werk eer hij aansloeg. Toen ook
dat niet meer ging wegens gebrek aan hout werd er een paard
en wagen gehuurd bij J. Kooij.
Na het overlijden van Albertus Zwaard op 17 maart 1945 is het
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bedrijf overgenomen door Jan Zwaard, die de bodedienst annex
wild vrachtvervoer tot 1975 heeft voortgezet.
Het bedrijf is vijf en zeventig
jaar, dus tot 1963 gevestigd
geweest aan het adres Nieuwstraat 13, waarin thans Feenstra’s schoenenhuis is gevestigd.
De voordeur van het woonhuis
(boven) was gesitueerd in het
ernaast gelegen slop. Thans
een poort die toegang geeft tot
het parkeerterrein achter de
Nieuwstraat. Aan het einde van
het slop rechts was een poort
die naar de achterplaats leidde,
waar de paardenstal zich bevond, aan het einde van de huidige bebouwing.

Het pand Nieuwstraat 13
nog met garagedeuren.
Een stukje trottoir is
ook nog te zien.

Schuin tegenover de voordeur
was de toegang tot de smederij
van Van der Endt, die gevestigd
was in een aantal doorgebroken oude woninkjes en links
daarvan was hun ijzer- en kachelwinkel die de winkeldeur en
etalage in de Nieuwstraat hadden. Nu treft U op die plaats de
ijzerwarenhandel van W. Pronk
aan.

Aan de andere kant van het pand was het Café van Piet Oversloot, thans stoffenwinkel De Nie. Het was altijd wel een getob
om die grote vrachtwagen in de garage te. krijgen, omdat er altijd
maar enkele centimeters ruimte naast de auto overbleef.
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De poortdeur aan de overzijde, links van ‘Velocipède’, moest
openstaan, zodat met het linker voorwiel daar ingestoken kon
worden.
Als je op de fiets was en de wagen vooruit vanaf de Jokweg de
smalle Nieuwstraat (toen nog met 2 trottoirs ter breedte van 50
cm) zag ingaan, dan ging je, als je haast had met je fiets onder
de arm, de trap van de Zuiddijk maar op, want anders moest je
wel ’s ‘even’ wachten.
Het is misschien wel leuk als u nu nog eens door de Nieuwstraat
loopt om even naar dit pand te kijken en u in te denken hoe
dat gemanoeuvreer met zo’n grote vrachtwagen tot 7 december
1963 in die smalle straat verliep. Op die datum verhuisde het
bedrijf naar de Hobbemastraat 20, achter het Winkelcentrum
‘Palet’.
Het bedrijf is in 1975 verkocht aan Voskamp in De Lier, die echter de bodedienst (te bewerkelijk) al gauw liet vallen.
Rien Luijten
Bronnen en foto’s
Gem. Archieven Delft en Maassluis
Mevr. P.J.M. Peterse-Zwaard
Mevr. M.F. Zwaard-Rolsma

De T-Ford, voor verhuizingen en transporten.
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BARK ‘LOOPUYT’
DE BARK ‘LOOPUYT’ VOOR VALMUIEN IN 1865
Toen ik als kleine Maassluise jongen aan mijn moeder vroeg waar
haar voorouders waren geboren kwam er een vlot antwoord. En
toen ik haar daarna vroeg waar de Van der Hidde’s voorheen
woonden werd er aarzelend gezegd: die hebben, geloof ik, altijd
in Maassluis gewoond.
Nu, na vele jaren heb ik eens een poging gewaagd dat na te
gaan en inderdaad bleken, mijn voorouders reeds hier gewoond
te hebben, kort ha het zelfstandig worden van Maassluis in 1614.
Een nazaat van deze eerste voortrekkers was kapitein Martinus
van der Hidde, geboren in 1828. Hij werd gezagvoerder op de
bark ‘Loopuyt’ uit Schiedam en hij was mijn overgrootvader.

Een nazaat
van deze eerste
voortrekkers
was kapitein
Martinus van
der Hidde, geboren in 1828
te Maassluis in
de Ankerstraat.
Stuurman en
later gezagvoerder op de
bark ‘Loopuyt’
uit Schiedam
en hij was mijn
overgrootvader.
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Het schip was een welgebouwde eikenhouten bark van 348 ton
en gebouwd in 1846. Het schip was eigendom van de rederij De
Groot, Roelants & Co. en voer menigmaal naar Indië voor de
Nederlandsche Handel Maatschappij. In 1865 kreeg het schip
op de thuisreis van Java naar Nederland met een vliegende
storm te maken. De lading bestond die reis uit: 745 kranjang suiker, 2950 balen koffij, 376 schuitjes tin en 1885 bos bindrotting.
In de zeetijdingen lezen wij, dat op 12 October 1865 het eiland
Ascension, en op 23 October het eiland Sint Helena werden
gepasseerd.
Later komt uit Falmouth – Valmuiën, naar oud Nederlands
spraakgebruik – de volgende verontrustende tijding: het Nederlandsch schip ‘Loopuyt’, kapitein M. van der Hidde, van Batavia naar Schiedam, is hier met schade binnengelopen. Volgens
lopende geruchten zouden van de equipage enigen overboord
geslagen en sommigen gekwetst zijn.
Het weer is in die novemberdagen in geheel West-Europa bar
slecht. Storm op storm. Uit de veelheid van meldingen noemen
we:
Arrived ‘Amber Witch’ capt. Longlois, from Cardiff to Hong Kong,
gear of fore sail yard gone and making little water … it has blown
a complete hurricane from S.S.E.
Arrived on the 24th of November ‘Magnolia’ from Sunderland for
Aden having been totally dismasted on the 22nd.
Uit eigen land: De stranding van de bark ‘Foreningen’ op de
Westplaat bij de Hoek van Holland.
Over het reilen en zeilen van de ‘Loopuyt’ schreef de gezagvoerder een brief aan zijn rederij. Daar vond men het wel het beste
om het verslag in de Schiedamsche Courant te laten afdrukken.
Dat geschiedde in de courant van Maandag 4 december 1865,
hieronder afgedrukt in de originele spelling:
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Deel van een schilderij met de bark ‘Loopuyt’ omstreeks 1860 voor de Chinese kust.
Schilder onbekend. (Schilderstuk in bezit van J.M.H. van der Hidde)

Binnenlandsche Berichten
Schiedam 2 December 1865
Een brief van kapt. Van der Hidde, voerende het alhier thuishorende barkschip ‘Loopuyt’, van Java naar Rotterdam, met schade te Falmouth binnen, meldt in dato 28 November van daar het
volgende:
Op den 21. dezer maand werden wij doop een hevigen orkaan beloopen, waarin wij een zware breker overkregen,
die al de kappen, stuts, en ’t stuurrad wegsloeg, alsmede
watervaten, varkenshok en barring.
De eerste stuurman werd aan het hoofd, de timmerman
aan been en borst gekwetst, de hofmeester C. Stolk sloeg
overboord, kerk en kajuit vol water, doch het schip bleef
tamelijk digt.
Den 25. daaraanvolgende woedde een nog heviger orkaan
dan de eerste; wij kregen een breker over, die de gehele
verschansing en de stutten vernielde, de ijzeren stang van
het stuurrad dwars afbrak, bezaansboom en kompassen
wegsloeg, de man aan het roer, William Smallbridge, werd
overboord geslagen, de tweede stuurman H. Lammervink,
de matroos F. van der Stad en de ligtmatroos D. van der
Gaag werden allen vermist en zijn alzoo overboord geslagen en verdronken.
Ik werd aan hoofd en armen gekwetst, de bootsman ligt
gekwetst, kajuit en kerk weder vol water en het schip plat
op zijn zijde geworpen.
De kappen werden zo goed mogelijk met zeilen digt gemaakt en het gelukte ons de pomp lens te houden; des
avonds namen wind en hooge zee af; wij zetten zo goed
mogelijk zeil en kwamen den 26. te Falmouth aan. Wij zijn
genoodzaakt geweest 150 balen koffij overboord te werpen en de bramstengen te kappen.
Te Falmouth komen dagelijks schepen met zware schade
binnen. We zijn 3 schepen zonder roer gepasseerd. Het
schip is naar binnen gehaald.
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Een sfeervol beeld van Maassluis in de vorige eeuw.
De Noordgeer, het kerkeiland en de kerk.
Als je wèg was van Maassluis, moest je dìt toch wel bijblijven.
Reder Roelants zal nog wel wat hebben moeten rekenen. Magdalena van der Hidde-Mak zal opgelucht ademgehaald hebben.
De nabestaanden van de vermisten hadden hùn zorgen.
Het is nu winter 1988 en het stormt weer! Wat doen wij? Wij
werpen nog eens een houtblok op het open haardvuur, terwijl we
over ons glaasje in de vlammen turen … Die oude tijd!

Januari 1988

W.A. van der Hidde
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ZILTE ZANGEN
Van de te Kinderdijk in aanbouw zijnde motorzeesleepboten ‘JAVAZEE’,
‘TYNE’, ‘WITTEZEE’ en ‘POOLZEE’ valt te vrezen dat zij de vijand in
handen zullen vallen.
Er heerste bij de tewaterlating van de ‘JAVAZEE’ dan ook een eigenaardige sfeer en die kwam duidelijk tot uiting toen het nieuwe schip in de
Noord kenterde en zonk. Met waardige stilte werd de ‘demonstratie van
tegenzin’ door een grote menigte aangezien:
De Heer Murk Lels droeg daarna onderstaand gedichtje voor.

TEWATERLATING ‘JAVAZEE’

Ik mis het blij gevoel dat mij voorheen bezielde

als wéér een nieuwe boot zijn stapelloop volbracht
ten teken van een vast vertrouwen op de toekomst
en als een klaar bewijs van innerlijke kracht.
Zo’n dag bevestigde toch steeds opnieuw de glorie
die ’t fiere Sleepbedrijf geslachtenlang omgaf
en op de medewerkers van alle rang en waarde
straald’ op zo’n blijde dag iets van die glorie af.
Als straks de ‘JAVA ZEE’ te water wordt gelaten
hangt over deze doop de schaduw van een kruis
en zal de ‘JAVA ZEE’ de weg weten te vinden
die voert van Kinderdijk naar ’t veilige Maassluis?
Zal zij aan het begin van veelbelovend leven
niet stranden op de klip van eigendoms-voogdij?
houd, ‘JAVA ZEE’, Uw’ koers, hernieuw ons vast vertrouwen,
vaar UIT, vaar VOORT, vaar WEL, maar bovenal: VAAR VRIJ
20 Apri1 1941
Gedicht van M.J.N. Van der Hidde
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NOGMAALS OVER BEGRAVEN
ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ HET 100-JARIG BESTAAN
VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS VAN MAASSLUIS
Door het lezen over een bepaald onderwerp komen herinneringen naar boven, waarvan je dacht dat ze al lang uit je geheugen
waren verdwenen. Dat overkwam mij toen ik – met belangstelling
mag ik wel zeggen – kennis nam van de gegevens die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Algemene Begraafplaats zijn opgetekend.
Het leek me de moeite waard enkele van mijn herinneringen –
aangevuld met door mij verzamelde gegevens – als aanvulling
op de Historische Schetsen nr. 9 alsnog te publiceren in deze
uitgave.
Op grond van de in Thora *) en Talmoed **) opgelegde leefregels
menen Joden dat het niet is toegelaten de rust van een dode te
verstoren. Alleen op grond van zeer gewichtige redenen is daarvan, onder inachtneming van zeer strenge regels, uitzondering
mogelijk.
Dat in het kader van het na-oorlogse wederopbouwplan op de
plaats waar de Joodse graven waren, de bouw van een scheepshelling was gepland, zal voor de Joodse autoriteiten zeker geen
gewichtige reden voor goedkeuring tot de roering van de graven zijn geweest. De bestaande natuurlijke omstandigheden
ter plaatse zijn echter de werkelijke doorslaggevende redenen
geweest van deze weinig voorkomende toestemming van de
Nederlandse Joodse gemeenschap. De Noordgeerwalkant van
het graf kalfde steeds af, waardoor de graven dreigden open te
komen liggen. Bovendien was het zo, dat door de steeds wisselende grondwaterstand de vertering der stoffelijke resten niet
volledig geschiedde.

*) wet en leefregels
**) uitleg van wet en leefregels’
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Luchtfoto uit de dertiger japen. De Joodse begraafplaats
vindt u aan de Geer met daarnaast de ziekenbarak.

Ook het kerkhof bij de Grote Kerk is nog intact.

19

De permanente verstoring van de rust der doden door de elementen, zal waarschijnlijk van grotere invloed op de leefregels
bevonden zijn, dan de tijdelijke roering bij het opgraven en herbegraven.
Waarschijnlijk op grond van deze overwegingen maakte Maassluis in 1947 een unicum mee: Het verkrijgen van toestemming
tot het opgraven en het herbegraven van de stoffelijke resten
van Joodse overledenen.
Dat het een uitzondering was mag blijken uit het volgende: Te
Vlaardingen is op de plaats waar de Schiedamseweg en de 1e
Van Leijden Gaelstraat samenkomen een plantsoentje. Slechts
weinig mensen zullen weten dat zich daarin enkele Joodse graven bevinden.
Reeds van ver voor 1940 af wil de gemeente Vlaardingen die
graven verwijderen om ter plaatse een wegverbetering te maken. Tot op heden is daar echter geen toestemming voor verkregen. De Joodse autoriteiten vinden dit vermoedelijk geen zeer
gegronde reden om tot ruiming te kunnen besluiten.
De Joodse begraafplaats van Maassluis werd indertijd aangelegd langs de Roggekade, de waterkering die toen met een
grote boog langs de zuidwestelijke en westelijke zijde van de
Noordgeer liep. Rust was daar toen gegarandeerd, want de
Roggekade lag buiten de bebouwing en had alleen een smal
pad dat weinig gebruikt werd.
Het volbouwen van de Kapelpolder (’t Stort) bracht daarin verandering. Het verkeer moest van toen af gebruik maken van de
nieuw aangelegde Heldringstraat, Talmastraat, Mackayplein en
Keucheniusstraat. Het deel van de Roggekade waaraan de begraafplaats gelegen was kwam achter de woningen te liggen die
daar verrezen. Via de noordoost-zuidwest lopende poot van het
Mackayplein bleef de begraafplaats wel bereikbaar.
Als u oude foto’s van de voormalige begraafplaats bij de Grote
Kerk bekijkt – voor deze begraafplaats is de benaming ‘Kerkhof’
beter op zijn plaats – dan is goed te zien dat deze wel 1 à 1,25 m
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hoger ligt dan de omgeving. Dat is begrijpelijk, omdat ook hier
dezelfde problemen optraden als bij de Joodse begraafplaats in
verband met de steeds wisselende grondwaterstand.
Dat hoogteverschil tussen kerkhof en omgeving is pas rond 1800
tot stand gekomen. In die tijd ging men inzien, dat het begraven in de kerk zeer beperkt moest worden en dat het alternatief
begraven in zompige grond geen oplossing bood. Het kerkhof
diende deswege flink te worden opgehoogd.
In 1951, het jaar waarin het kerkhof geruimd werd, leefden er
nog heel wat mensen die daar een dierbare begraven hadden.
Dit is een van de redenen geweest om de opgravingen met voorzichtigheid en piëteit uit te voeren. Vandaar dat dit werd gedaan
in een soort tent, die indien nodig, steeds werd verplaatst.
In enige graven zijn toen munten gevonden. Dat waren zeker
geen grafgiften, maar men gebruikte deze als hulpmiddelen om
de oogleden van de overledenen gesloten te houden.
De opgegraven stoffelijke resten, overblijfsels van kisten en dergelijke, en de nog aanwezige zerken zijn in gesloten wagens
overgebracht naar de Algemene Begraafplaats. Door de zorg
van de toenmalige grafmaker Klaas van Wolferen zijn ze daar
herbegraven en de zerken opnieuw opgesteld.
De Algemene Begraafplaats is indertijd aangelegd op een verland deel van de toen nog bestaande Zuidgeer. Dit water was
met de Noordgeer een restant van de slenken en kreken die
in een ver verleden de Delta van de Maas vormden. Er moest
dus veel zand worden opgebracht om het grondwaterpeil op een
aanvaardbare hoogte te krijgen.
Rond 1911 werd op een ander stuk van de Zuidgeer zand opgebracht. Dit werd gedaan ten behoeve van het geplande spoorwegemplacement van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij.
Dit emplacement bevond zich ongeveer waar nu de Prinses
Beatrixlaan, de Frederik Hendrikstraat en het Prinses Juliana-
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Luchtfoto van kort na de oorlog 1940-45. De Grote Kerk staat nog
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in de steigers. Puin is geruimd, maar de gaten zijn nog niet gevuld.
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plantsoen zijn. Het gevolg van deze aanleg was, dat het grondwaterpeil van de begraafplaats flink steeg. Daarom werden er
maatregelen genomen om dit onder controle te krijgen en te
houden. Bij de in de 70-er jaren uitgevoerde renovatie is daarin
door het nogmaals ophogen van de grond wederom verbetering
in gebracht.
De aanleg van de Maassluise Algemene Begraafplaats is niet te
vergelijken met – ik noem er maar enkele – die van Westerveld,
de Heilige Landstichting en Amersfoort. Gaat u daar maar eens
kijken als u er in de buurt komt, dan begrijpt u waarom vergelijking niet mogelijk is
Desalniettemin behoeven we ons niet te schamen voor de zorg
die wij aan onze doden besteden. We moeten er evenwel voor
waken, dat we op dat punt niet verslappen of gemakzuchtig worden. Als we dat niet nalaten is en blijft de Algemene Begraafplaats voor élke Maassluizer een rustplaats. Voor de doden om
daar te vertoeven tot de jongste dag, voor de levenden om er te
genieten van de stilte en de rust, van de vogels en de beplanting...
Jeveer

In boekje nr. 8 vroegen wij naar foto’s van de gesloopte aula op
de Algemene Begraafplaats. Ons lid de heer J. van Hartingsveldt heeft juist voor de sloop de hiernaast afgedrukte foto’s gemaakt. Een compliment voor deze geste is op zijn plaats, als
ook onze hartelijke dank.
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volkslied van maassluis
(Melodie: ‘Jingle Bell’)

1. Ieder in Maassluis
is er mee bekend!
Je voelt je nooit op je gemak,
als j’ergens anders bent.
Noem Maassluis een gat, .
een stil en saai gehucht.
Zo gauw als je er niet meer bent,
dan hoor je deze zucht:
Refrein:

Op het Hoofd! in Maassluis,
voel je je pas thuis.
Je kijkt weemoedig naar de maan,
en hoort het Maas-geruis.
In Maassluis heeft het Hoofd,
mij een kool gestoofd,
Want daar heb ik mijn hart en hand,
en geld aan jou beloofd.

2. Na een samenkomst,
of vergadering.
Zet je, onbewust haast, koers
in de Hoofd-richting.
Wat ons daarheen trekt,
Heus ik weet het niet.
Misschien vindt het zijn oorzaak
in de woorden van dit lied:
Refrein:
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3. Heb je niets te doen,
en kun je wand’len gaan.
Dan loop je met de massa mee,
en komt op ’t Hoofd te staan.
Je ziet er iedereen,
en iedereen ziet jou.
En menige Maassluizenaar,
zag daar voor ’t eerst zijn vrouw.
Refrein:
4. ’t Is een paradijs
voor elke cavalier.
Waarschijnlijk werkt de duisternis,
bij ’t zwembad daaraan mee.
Als je een meisje ziet,
en ’t meisje staat je aan.
Dan vraag je ‘Wilt U soms met mij,
een ‘Hoofdje pikken’ gaan?’
Refrein:
5. Al het vrouwelijk schoon,
dat Maassluis bezit.
Dat is slechts op ’t Hoofd te zien
daar voelt het zich pas fit.
Zoek je je een vrouw,
en speel je het niet klaar.
Ga slechts één avond naar het Hoofd,
dan is het voor elkaar.
Refrein:
6. Ben je vrijgezel,
en bevalt dat niet.
Neem nu dan eens een kloek besluit,
en leer nu dan ons lied.
Stap dan naar het Hoofd,
want daar moet je zijn.
En iemand die vandaag nog gaat,
zingt morgen ons refrein:
Refrein:

D. Pons Sr.
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OORLOGSSYNDROOM? 1
In de ‘Historische Schetsen’ nr. 5 van september 1986 las ik het door
Dirk Pons geschreven artikel over de kroegentocht van voor 1940.
Daarbij was een foto afgebeeld van de huizen van Dirkzwager en
Oranje bij de Schansbrug naar de Geerkade met er tussenin het café
van de familie Ripke en net over de brug dat hoge huis. Die afbeelding
bracht mij de herinnering terug aan de middag van 18 maart 1943.
Drie meisjes: Suus van der Sluis, Diny Visser en ik, Gerda van Dijk,
komen ’s middags om 4 uur uit de Dr. Kuyperschool en lopen door
de Lange Boonestraat-Kerkstraat-Noordvliet huiswaarts. We komen langs de kledingzaak van Van Oosten, waar we bij de glazen
winkelruit van de etalage, die wat was uitgebouwd, ‘fietsten’. Twee
van ons gingen elk aan de kant van het raam staan, zodanig, dat
je één been bewoog alsof je fietste. Met het ene oog keek je dan
langs de ruit en met het andere oog door de etalage naar degene,
die aan de overkant bezig was. Door het spiegeleffect leek het of je
werkelijk fietste.
En zo, al lol makend, gingen we verder. De hekjes, die bij de blauwe
stoepen aan de Veerstraat hoorden, werden al koppeltjeduikelend
gepasseerd. Zelfs het Rusthuis voor oude mannen en vrouwen
konden we niet ongemoeid voorbijgaan.
Daar hebben we even flink aan de bel getrokken. Dat klónk toch
door die gang. We hebben toen wel even hard moeten lopen, voor
we al spelende de ‘brede trappen’ opklommen. De dijk over en richting Schansbrug, want wij woonden alle drie op het ‘Stort’.
Maar op die brug gebeurde hét. Er was ineens een enorm lawaai.
We stopten onze vingers in de oren en dachten: dat vliegtuig komt
laag over...
Maar nee, ’t was iets anders. Een hel om ons heen, daar midden
op die brug, en we renden terug naar de kant waar we vandaan
kwamen. Daar stond de deur open van het café. De waard stond
er voor met zijn vrouw. Zij namen ons mee naar binnen, maar door
de angst zagen zij ons nauwelijks. Zij beseften toen, meer dan wij,
wat er loos was.
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De plaats van de gebeurtenis in rustiger tijden. Even over de brug
was de bominslag. Een wonder dat het kan worden naverteld.

29

Daar in dat café hebben we hardop staan bidden of de goede God
ons wilde sparen. M’n schuldgevoel speelde me parten. Ik dacht,
dat komt ervan als je de bel van het Rusthuis niet met rust laat.
Maassluis stond in brand, getroffen door een regen van bommen,
en wij moesten naar huis. Toch de brug over en voor het hoge huis,
twee grote stappen voorbij de brug, was een bomkrater. De brug
lag er nog en ook het huis stond nog. Wij waren voor de dood gespaard. Een WONDER!
Een tweede keer, dat ik door een enorm lawaai in panische angst
kwam te verkeren, overkwam mij enkele jaren geleden.
Als lid van de Rode Kruiscolonne, afd. Maassluis, werden we ingezet in het Feyenoordstadion waar een optreden was georganiseerd
van de ‘Stones’, waarbij het idool Mick Jagger zou optreden. Het
stadion was tot de laatste plaats bezet en het was juist die dag,
naar onze begrippen, gloeiend heet met een temperatuur van 30
graden.
De Stones-happening verliep vlekkeloos en na het muzikale slot
dacht ik dat iedereen naar huis zou gaan. Maar daar ontstaat direct
na de muziek een zo ontzettend lawaai, waar ik zo door wordt aangegrepen, dat ik als een hinde op de vlucht sla in de richting van de
uitgang. Na een meter of twintig kom ik echter tot bezinning en loop
beschaamd terug naar m’n post, die ik als colonnelid natuurlijk niet
mocht verlaten. Ik werd dan ook op m’n vingers getikt met de vraag:
‘of ik m’n verantwoordelijkheid wel kende?’ Ja, zei ik, dat besef ik
heel goed. Ik weet werkelijk niet wat mij overkwam.
Dat donderende lawaai bleek vooraf te gaan aan een schitterend
vuurwerk, dat werd afgeschoten om de bezoekers in bedwang te
houden. Zo konden Mick Jagger en de zijnen onopgemerkt de arena verlaten.
Na deze tweede paniektoestand vraag ik mezelf af: Heb ik nu toch
nog een oorlogs-syndroom?
Gerda van der Knaap-van Dijk
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OORLOGSSYNDROOM? 2
TALUD VAN DE NOORDDIJK LEVENSREDDEND
Om lezers die de oorlogstoestanden niet hebben ervaren, een
indruk te geven hoe het in die tijd in Maassluis was, zal ik trachten een zo getrouw mogelijk beeld te geven van wat ik meemaakte direct na het bombardement van Maassluis.
Die ik is Cees van der Lelij, toen 23 jaar en werkzaam in het
bakkerijtje van mijn vader op de hoek van de Zuidvliet en de St.
Aagtenstraat. Omdat ik in de voedselvoorziening werkzaam was,
had ik nog steeds kunnen voorkomen, dat ik naar Duitsland werd
uitgezonden om daar in de oorlogsindustrie te worden tewerkgesteld.
Op een 2-wielige transportfiets met een grote rieten mand voorop bezorgde ik het brood bij onze klanten. Alle 23 Maassluise
bakkers hadden in die tijd zo’n fiets in gebruik.
Ik was die donderdagmiddag van 18 maart 1943 bijna klaar met
het bezorgen van brood en zou weldra naar huis gaan. Het werd
echter veel en veel later dan ik voorzien kon.
Tussen 3.00 en 4.00 uur bevond ik mij op de Noorddijk ongeveer
ter hoogte van de trap die naar het bruggetje voerde dat daar
over het Goudsteenwater lag. Een daverende klap maakte toen
bijna een einde aan mijn leven. Maar gelukkig viel de bom die
deze klap veroorzaakte juist in het talud van de Noorddijk, die op
die plaats nooit bebouwd is geweest.
Dat feit redde mijn leven, want als ik zo dicht bij een bominslag
had gestaan op vlak terrein, of als er ter plaatse huizen hadden
gestaan, dan had dit verhaal niet in dit boekje kunnen staan.
De eerste ogenblikken ben je helemaal verdoofd van de schrik.
Ik stond daar in een angstaanjagende stilte in een wolk van stof
waar haast niet doorheen te kijken was. Plotseling begonnen de
sirenes van het luchtalarm te loeien ten teken van gevaar. Dat
maakte de sinistere sfeer wel compleet.
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De eerste levende mens die ik direct daarna kon waarnemen
was een neef van mij, een van de gebroeders Vaissier, die vlakbij op de Noorddijk een loodgietersbedrijf voerden. Mijn neef
ging het trapje af naar het bruggetje toe, zag ik vaag door de
stofwolk heen, maar hij kwam weer snel terug en verdween
weer in zijn huis. Later bleek, dat het bruggetje nagenoeg verdwenen was door die bominslag. Vervolgens ging ik naar binnen
in het huis van de groenteboer Degeling, waar ik vlak voorstond.
In dat huis trof ik zijn vrouw en kinderen aan, die allemaal in een
bedstee gekropen waren. ‘Kom er maar uit.’ heb ik toen, geloof
ik, gezegd, want de bommen liggen er al en jullie zijn er, net als
ik, goed vanaf gekomen.
Daarna ben ik weer naar buiten gegaan en ik zag dat er binnen
enkele minuten, even iets verderop op de Noorddijk in westelijke
richting, een hevige brand was ontstaan. Als ik het me goed
herinner was daar de bedden- en textielzaak van Mostert een
laaiende vuurzee geworden. Hard rennend langs de huizenkant
aan de overkant kon ik nog onbeschadigd langs de brandhaard
komen en ben toen via de Wedde naar de Wagenstraat gelopen.
Daar was een onvoorstelbare chaos. Het dak van het gebouw
‘Varia’, toen een bekende feestzaal in Maassluis, lag midden op
de straat. Hier waren al mensen bezig met het redden van gewonden. Samen met anderen, ik weet niet meer met wie, hebben we toen een dode oude vrouw naar een winkel gebracht
tegenover de Marelstaat. Ik denk bij Hummelman of slager Warnaar. Die vrouw woonde in een soort hofje naast het Variagebouw. Ze had een zware balk tegen haar hoofd gehad en moet
op slag dood geweest zijn.
Vlak daarna deden wij een vreselijke ontdekking. Uit de ruïne
van kapsalon Smoor klonk gejammer op. Na het met de hand
verwijderen van vele muurresten vonden wij een nog levende
persoon, maar de aanblik daarvan was zo vreselijk, dat ik er
tot het einde van de oorlog last van heb gehad. In mijn onderbewustzijn moet ik dat tafereel steeds met mij meegedragen
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Het bewuste bruggetje. De bomkrater is nog goed te zien.

De gebroeders Warnaar met hun beide echtgenotes
voor hun slagerij in de Wagenstraat.
hebben. Hoe lang ik toen in de Wagenstraat bezig ben geweest
weet ik nu niet meer.
Op een gegeven moment moet me te binnen geschoten zijn dat
er bij mijn broer misschien ook wel hulp geboden zou moeten
worden. Ik had geen idee hoe het thuis was, maar ik neem aan
dat ik gehoord moet hebben waar ongeveer de bommen waren
gevallen.
Mijn oudste broer Piet woonde toen in de Nieuwe Kerkstraat
tegenover de Noorderkerk. Die brandde al als de hel toen ik
achterom vanuit de Marelstraat naar zijn huis ben gelopen. Mijn
schoonzus was daar bezig te redden wat er te redden viel. Ik
weet nog dat we meubels en andere spullen in het kleine tuintje
achter het huis hebben gezet om te voorkomen, dat die straks
met het huis in vlammen zouden opgaan. Intussen rukte ik de
al brandende gordijnen van de vensters aan de straatzijde af en
trapte ze uit. Wat later is de toren van de Noorderkerk brandend
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en wel naar beneden gevallen, maar toen was ik al weer verder
gegaan. Gelukkig konden de huizen in de Nieuwe Kerkstraat later toch behouden worden.
Wat ik die dag verder nog allemaal heb gedaan, weet ik niet
meer. Een heleboel dingen verdwijnen kennelijk uit je geheugen,
maar sommige herinneringen zijn er zo ingegrift, dat je ze nooit
meer kan vergeten.
Nauwelijks bekomen van de schrik vond er op maandag 22 maart
omstreeks 2 uur ’s middags weer een bombardement plaats. De
meeste van deze bommen kwamen gelukkig in de weilanden
buiten de bebouwing terecht, zodat het dodental 22 bleef. Velen
daarvan stonden toen nog opgebaard in het gymnastieklokaal
van de Groen van Prinstererschool. Een van de uitgeworpen
bommen raakte de dakgoot van die school en ontplofte vlak voor
die gymzaal. De voorgevel daarvan was nagenoeg verdwenen,
maar gelukkig was er niets met de opgebaarden gebeurd. De
meer dan honderd kinderen, die op dat moment in de klassen
zaten, was gelukkig niets overkomen. Als de school een voltreffer had gekregen waren er onder de kinderen en onderwijzend
personeel veel doden gevallen.
Bij dit tweede bombardement stond ik op de Prinsekade vlakbij
de Rusthuisstraat. Ik zag heel hoog in de lucht de oorlogsvliegtuigen gaan en vlak daarna hoorde ik de bommen aan komen
fluiten. Als eerste reactie ben ik gaan rennen, de brug over bij
de Lijndraaierssteeg, en toen over de Noordvliet in de richting
Maasland. Dat sloeg natuurlijk nergens op, want het was alleen
de angst die me deed lopen.
Ik heb dit alles opgeschreven, puur uit mijn herinnering, dus er
kunnen wel eens foutjes zitten in dit relaas. Dat is echter niet
helemaal te voorkomen na bijna 45 jaar.
In die oorlog heb ik nog veel meegemaakt en ook een paar z.g.
‘hongertochten’ ondernomen. Eén duurde een maand en voerde
me helemaal tot in Groningen. Onderweg was ik vaak genoeg in
gevaar, maar nooit was ik zo bang als voor hoog overvliegende
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De plaats van de ramp vanuit een ander standpunt. Gebouw ‘Varia’ is zwaar beschadigd,
maar iets verder blijkt alleen totale verwoesting.

vliegtuigen. Bij Oudenrijn ben ik nog eens in een greppel gedoken om te ontkomen aan het schieten van een aanstormende
Spitfire. Die had een groep Duitse soldaten ontdekt, een eindje
voor mij op dezelfde weg. Toen was ik niet zo bang, omdat je het
gevaar zag aankomen en kon proberen er iets tegen te doen. Die
duik heeft me ook het leven gered, dat weet ik zeker. Die Duitsers kwamen er minder goed vanaf, maar dat vond je toen niet
erg. We hadden ze niet gevraagd ons land te komen bezetten.
In die tijd, herinner ik me nog, had ik het alleen maar naar mijn
zin als het zwaar bewolkt was. Dan hadden we namelijk de minste kans op een luchtaanval. Tot ver na de oorlog was het net
of er iets in mijn binnenste verkrampte, als ik op grote hoogte
vliegtuigen hoorde overkomen.
Ik hoop dat ook andere lezers eens hun herinneringen aan die
oorlog opschrijven ter publicatie in dit boekje. Straks is er een
generatie, die helemaal niets van zo’n oorlog afweet. Misschien
kunnen zij in de toekomst dergelijke rampen voorkomen. Wij
hebben het meegemaakt en kunnen het nog navertellen. Vijf jaar
ellende en knechting, dat is niet niks. Maar als je er doorgekomen bent, ben je eeuwig dankbaar.
Nu kan ik nog steeds niet oud brood in de vuilnisbak deponeren.
Daar heb je teveel honger voor gehad. Alle narigheid van die
jaren maakt, dat je nu na 45 jaar, nog steeds geniet van onze
vrijheid, die door velen wel duur, te duur, betaald is.
In het gedicht ‘Na de bevrijding’, dat ik eens kreeg van Mr. G.
Wagner, staat het in de laatste zin zo schitterend omschreven.
De naamloze dichter zei het zo:
‘En niet één van de ongeborenen
zal de vrijheid ooit zo beseffen’
Cees van der Lelij
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Dit is geen foto, maar een tekening. Kunstschilder Henk Fortuin
beleefde de verwoestende werking van de bommen

vanuit eigen optiek. Hier de achterzijde van het graanpakhuis
van Jan van Buuren aan de Govert van Wijnkade.
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KERSTNACHTEN
HERINNERINGEN AAN KERSTNACHTEN VAN 19-TOEN
In de 2e-wereldoorlog – het kan ook een enkel jaar daarvoor geweest zijn – ontstond in Maassluis een gebruik dat tot ongeveer
het midden van de zestiger jaren is blijven bestaan.
Daarna was het voorbij en afgelopen. Oppervlakkig bezien niet
verwonderlijk, want het schijnt van nature bij een gebruik te horen,
dat het na kortere of langere tijd stilletjes van het toneel verdwijnt.
Aanvankelijk heeft men daar geen erg in, maar is de verdwijning
eenmaal een feit, dan wordt dat in veel gevallen afgedaan met
een schouderophalen en de filosofie: Wat wil je, alles is onderhevig aan Panta Rhei, aan stromen en verandering. Gewoonten en
gebruiken zijn daarvan niet uitgezonderd.
Van mij mag dat best zo zijn, maar een feit is, dat er jammer genoeg voor een verdwenen gebruik of gewoonte, zeg maar voor
een opgegeven traditie, meestal niet iets anders voor in de plaats
komt. Daarom kunnen we wel stellen, dat het verdwijnen van die
tradities een verarming en verschraling inhouden voor de samenleving en het samenleven.
Een en ander ging door mij heen, toen ik me, denkende aan de
naderende Kerstdagen, de adventstijd van voorbije jaren en de
daarbij behorende sfeer, in herinnering bracht.
Het gebruik ofwel de traditie was, dat er in de Kerstnacht een
muzikale rondgang door de gemeente werd gemaakt. Het ene
jaar. werd dat verzorgd door een zangbrigade van het Leger de
Heils en een ander jaar door een blazersensemble van een muziekkorps.
Al naar gelang de toestand van het pad en de medewerking van
het weer, duurden die rondgangen zo’n anderhalf à twee uur.
Er werden op diverse plaatsen in de straten Kerstliederen ten gehore gebracht. Bedgenoten maakten elkaar dan
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wakker om te luisteren naar het blazersensemble dat op de hoek
van de straat speelde:
‘Komt, verwondert u hier, mensen’

Of ze neurieden mee met de zangbrigade, die wat verderop in de
straat zong:
‘Eer zij God in onze dagen’

Zij die luisterden – wel wakker, maar niet bij de tijd – hadden
meestal niet in de gaten, dat klank en ritme bij tijd en wijle tekortkomingen vertoonden. Trouwens, al had men het het gehoord, dan
zou er toch geen aandacht aan geschonken zijn. Het hoorde erbij.
Iedereen wist immers dat het weer in Nederland rond midwintertijd nu eenmaal vaker uitmunt door een grimmig karakter, dan
door een liefelijke aard. En dat was er de oorzaak van, dat de
zangers vaak maar moesten zien, wat ze er van maakten, want
zuiver en gevoelvol zingen met verstijfde kaken is nu eenmaal niet
aan iedereen gegeven. Net zo min als het voor iedere blazer was
weggelegd, om met tintelende vingers moeiteloos en toonvast. te
spelen op een instrument, dat vol zit met bevroren waterdamp.
Kou en nattigheid hebben zangers en speellieden nooit thuis kunnen houden. Toch is de klad er in gekomen. Op de vraag, hoe
dat mogelijk was, zal wel nooit een voor iedereen bevredigend
antwoord te geven zijn.
Misschien is Maassluis te uitgestrekt geworden, om er mee door
te kunnen blijven gaan, of mogelijk zijn er teveel hoge flats gekomen, waardoor te velen muziek en zang niet meer kunnen horen.
Wat de oorzaak ook moge zijn: Het gebruik bestaat jammer genoeg niet meer.
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Een sfeervol beeld van de Lijndraaierssteeg met rechts
de Lijndraaiershof. Inmiddels verdwenen bij de aanleg
van de P.C. Hooftlaan.
Maar de bestaansmogelijkheid van deze mooie traditie zat er
toch van den beginne af aan in, of is dat maar een idee van mij
en geen werkelijkheid?
Wie weet wat ons de Kersttijd brengen zal?
Jeveer
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ZILTE ZANGEN

ZEEMAN’S KERSTFEEST

J

e zwerft in je eenzame zeemansbestaan
zo ver van je huis en je haard meest vandaan
dat langzamerhand de band die je bindt
met hen die je dierbaar zijn, die je bemint,
gaat verslappen.
Als ’t Kerstfeest met klokken blij wordt begroet,
de wereld weer even aan Christelijkheid doet,
maak jij grove grappen,
je lapt voor een borrel, je gijnt met een snol
en wil je nóg meer van die pret en die lol
dan laat je tappen.
Als jij in je jacht naar blijheid en vreugd
per ongeluk grijpt naar dat wat niet deugd,
dan smaalt heel die wereld die Kerstvreugde zoekt
op de stumper die morgen ZIJN Kerstmis vervloekt...
ze zullen ’t nooit. snappen!
Kerstmis 1932
Gt. Yarmouth.
M.J.N. van der Hidde
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WIPPERSKA
Wie kent er als Maasluizer niet,
het Wipperkaadje aan de vliet,
en wie heeft het nooit betreden?
Dat kaadje met zijn smalle pad,
had ooit een weg in onze stad,
zo’n romantiek verleden?
Men was steeds aan de plek verknocht,
als men naar rust of stilte zocht,
of lust had om te dolen.
Waar kon men beter samen zijn,
in stille rust bij maneschijn,
dan bij de Wippersmolen.
De weg, versperd door menig hek,
het pad bevuild door koeiendrek,
‘t kon velen niet weerhouden.
Het bleef in trek bij menig paar,
die in verliefdheid aan elkaar,
geheimen toevertrouwden.
Reeds vele eeuwen is het oud,
we waren met de ka vertrouwd,
je kon er zo fijn vissen.
Het kaadje met z’n ruisend riet,
dat kaadje aan de molenvliet,
we moeten het straks missen.
Het is aan ‘t eind van haar bestaan,
men sluit er nieuwe wegen aan,
ons stadje gaat daar groeien.
Het is daar, uit met de romantiek,
er zal daar bij die molenwiek,
geen koe uit wei meer loeien.
We zijn je, Wipperska, niet beu,
met enig weemoed dus: adieu,
adieu de wandelingen.
Adieu ‘t idylisch samenzijn
in stille rust en maneschijn,
‘t zijn straks herinneringen.
Wim van der Stelt
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Op de Wipperska, eensgezind naar de toekomst...

DEMPEN VAN DE ZUIDGEER
APPLAUS VOOR WETHOUDER UITDENBOGAARDT
Tot 1930 sprak men al jarenlang in de Maassluise Gemeenteraad
over het dempen van de Zuidgeer. Dat water liep toen vanaf de kom
van de haven tot aan korenmolen ‘De Hoop’, achter de huizen aan
de Zuiddijk langs.
Omdat Maassluis in 1930 tot de armlastige gemeenten moest worden gerekend, de begroting was niet helemaal sluitend te krijgen,
kreeg men van de Rijksoverheid geen toestemming geld voor dit
doel uit te trekken.
De Maassluise Besturenbond deed in maart 1930 nog weer eens
een poging om het dempen van de Zuidgeer aanhangig te maken
bij het gemeentebestuur. Als argument werd nu in hoofdzaak gebruikt, het grote aantal werkelozen in Maassluis, dat daardoor weer
tijdelijk aan werk zou kunnen worden geholpen.
Andere argumenten, die al vele malen waren gebruikt, wezen op
de stank, want de riolen kwamen er op uit. Veel ratten waren er
aanwezig. Door het wisselende tij bleef er veel wrakhout en bleven ook andere ongerechtigheden achter. Ook de wateroverlast bij
hoogwater zou kunnen worden verminderd. In de aprilvergadering
van de Maassluise gemeenteraad in 1930 kwam het ‘adres’ over
deze kwestie van de Maassluise Besturen Bond op de agenda.
De voorzitter van de vergadering (niet burgemeester Dommisse,
want die lag toen in het ziekenhuis) stelde vast dat B & W het wel
met het adres eens waren, maar dat Gedeputeerde Staten nog
steeds niet de begroting 1930 hadden goedgekeurd. Daardoor konden er geen gelden voor worden uitgetrokken.
Daarna vroeg wethouder Uitdenbogaardt het woord. Hij zette uiteen, dat hij samen met 9 gemeenteraadsleden op 9 augustus 1929
een voorstel had gesteund om tot demping van de Zuidgeer over te
gaan. Om redenen buiten onze macht kan ik nu niet de belofte waar
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De Zuidgeer vanaf de Haven in richting van Molen ‘De Hoop’.
Links is nog juist het ‘Verenigingsgebouw’ van Frison te zien.
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De Zuidgeer vanaf de Fenacoliuslaan in de richting van de Haven.
Het is goed te zien dat er een modderpoel ontstaan is.

maken, dat ik voor 1 mei 1930 met een voorstel daartoe zal komen.
Om toch mijn woord te houden, stel ik persoonlijk de f 22.000,-- beschikbaar, die nodig zijn om dit werk uit te voeren. Ik beding er wel
bij, dat zoveel mogelijk Maassluise werkelozen bij het werk betrokken worden.
Na deze woorden klonk er een luid applaus op in de raadszaal. Natuurlijk was niemand tegen het voorstel en de gemeenteraad nam
het dan ook graag aan.
Het was dan ook een uitermate genereus gebaar. Bedenk wel, dat
de f 22.000,-- van toen vergelijkbaar zijn met vele honderdduizenden guldens nu.

Uit:
De rubriek ‘Maassluis 50 jaar geleden’ in de Maassluische Courant
‘De Schakel’ van 3 april 1980 door C. v.d. L.
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TANTE GRIET
Zuidvliet/Dr. Kuyperkade
Een foto van de Dr. Kuyperkade gemaakt in 1924 ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Maassluis.
Versieringen boven de vliet en in de vliet platte schouwen met
planten. Voor de winkel staan: Johs. van Velden, de eigenaar
van de winkel in modeartikelen, zijn vrouw Mevr. van Velden-Bijl,
hun 2 zoons Huib en Pleun en een onbekende winkeljuffrouw.
Deze winkel was toen al een bekende modezaak in Maassluis
en werd later door zoon Pleun voortgezet. Tot op heden is er
nog steeds een winkel voor babyartikelen in gevestigd.
De mevrouw links op de foto is Mevr. M. Boogaard-Stigter, een
zuster van mijn vader, beter bekend als tante Griet waar wij
steeds elke dag even aangingen.
Deels omdat wij veel van haar hielden maar ook omdat wij elke
dag 1 cent van haar kregen. Zelf was zij kinderloos. Die cent
kregen wij alleen als haar man, voor ons Ome Dirk (alias Dirk
de kip), niet in de buurt was, want Oom Dirk was niet bepaald
scheutig uitgevallen. Kwam hij net aan als wij die cent kregen,
dan zei ze: ‘Stop in je zak, want daar komt het mannetje’.
Tante Griet was ook heel geliefd bij de vele kostgangers die zij
altijd hield. Jarenlang waren vaak dezelfde mensen bij haar in
de kost. Meestal schoolmeesters of politieagenten die hier werden aange-steld, en die verplicht ook hier in Maassluis moesten
wonen.
Van de politiemensen herinner ik me er nog 2, die lang bij Tante
Griet in de kost lagen. Dat waren namelijk Jan Zon en Jan van
Rij, die hier nog steeds in Maassluis wonen. Die hadden Tante
Griet ook hoog in het vaandel staan, vooral omdat ze zo 1ekker kon koken, vooral haar soep was erg goed. Tante Griet was
voor haar trouwen steeds dienstbode bij verschillende gegoede
families geweest.
Oom Dirk was een zogenaamde ‘natte kuiper’ en werd later kolenboer. Hij was nogal klein en op een keer moest hij bij bakker
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De Zuidvliet in feesttooi.
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Piet Don aan de Wip zakken kolen afleveren. De kolenkist stond
hoog in de bakkerij en hij moest er een trapje op om de kolenzak
leeg te gooien. Het is een keer gebeurd, dat hij bij het storten van
kolen in de bak, zelf ook mee kieperde en hij stond toen ondersteboven in die kolenkist met net zijn schoenen boven de rand
uit. Met heel veel hilariteit werd Oom Dirk er door de bakkers
weer uitgeholpen.
Zijn kolenpakhuis was naast de vroegere Jodenkerk aan de
Zuidvliet. Daar bivakkeerde ook zijn trekhond.
Tante Griet leed aan te hoge bloeddruk en zij moest altijd zoutloos eten. Omdat zij brood zonder zout geen eten vond, moest
Oom Dirk weleens een gerookte bokking halen voor op haar
brood. Dat heeft wel tot funeste gevolgen geleid, want zij is ook
aan die hoge bloeddruk overleden.
Rechts naast de winkel van Van Velden was nog een speelgoedwinkeltje van ene Markus en daarnaast was de timmermanswerkplaats van A.A. Onderdelinden (bijgenaamd: Dubbele Arie).
Daar heeft mijn vader ook nog jarenlang gewerkt als machinaal
zager, vandaar dat hij nog maar negen vingers had.
Naast de timmerman was het loodgietersbedrijf van Piet Kabel,
die tot op de dag van vandaag steeds van vader op zoon werd
voortgezet. Het heette daar toen nog Zuidvliet en werd later de
Dr. Kuyperkade.
Het mooiste pand aan de Dr. Kuyperkade is en blijft de reeds
jaren bekende drukkerij van de Fa. de Groot, die ons stadsblad
‘De Schakel’ verzorgt. Deze drukkerij is ook al weer voor de 2e
keer van vader op zoon overgegaan. Dat is ook zo met de bakkerij van Van der Veer.
Op beide walkanten van de vliet loopt een smalle gemetselde
strook en je kon pas goed fietsen, als je zonder ernaast te rijden
het hele eind over die strook kon fietsen. Het proberen eindigde

52

De Zuidvliet/Dr. Kuyperkade. In het lage huisje is de heer
Voorberg zijn schoenhandel begonnen.
nog al eens in eer nat pak of zomers in een krooskopje.
Dit was zo’n beetje alles wat ik me kan herinneren van dat oude
stukje Zuidvliet, nu Dr. Kuyperkade, dat ook een der oudste
stadsdelen van onze gemeente is.
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RIJKSSTRAATWEG
STRATEN EN WEGEN
VANUIT EEN ANDERE HOEK BEKEKEN
In een vorig artikel over dit onderwerp zijn in hoofdzaak feiten en
omstandigheden naar voren gekomen, die te maken hadden met
het beheer van het Maassluise deel van de weg tussen Delft en
Hellevoetsluis. In deze verhandeling staan aanleg en onderhoud
centraal.
Het was in de tijd van Napoleon dat het begrip Rijksstraatweg
ingang vond. Hij was de man die voornamelijk uit militair-strategische overwegingen het grote nut inzag van goede doorgaande
wegen. Deze moesten voldoen aan uniforme eisen en bovendien
gesteld worden onder beheer en onderhoud bij één (hoge) overheid.
De inzichten voor die tijd waren wel even anders. Elk waterschap en iedere polder kenden toen eigen bepalingen omtrent
beheer en onderhoud van hun wegen. Die waren vrijwel altijd
afgestemd, ja ondergeschikt, aan de eisen die golden voor een
goede, optimale waterkering. Dit beleid was soms aanleiding tot
gekissebis tussen polder- of waterschapsbestuur en stads- of
dorpsoverheden. In een enkel geval was het verschil van inzicht
zo groot, dat bij landvoogd of ambachtsheer werd aangeklopt
voor bemiddeling.
Napoleon’s maatregelen ten opzichte van wegen breidelden
maar ten dele de bevoegdheden van polder of waterschap. Op
het gebied van de waterkering hielden ze immers een grote vinger in de pap. Daardoor was het mogelijk, dat ze hun beleid toch
aan anderen oplegden. Een goed voorbeeld hiervan is de Goudsteen in Maassluis. Die maakte, zoals we in Historische Schetsen nr. 7 zagen, deel uit van de weg Delft-Hellevoetsluis. Maar
tevens was dit een stuk waterkering van de Dijkpolder – en is dat
trouwens nog – want hij lag en ligt op de kade van de Delflandse
boezem, Het Nieuwe Water of Noord(er)gracht.
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Hoewel het uit een oogpunt van verkeersbelang zeker niet noodzakelijk was, schreven Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland in 1855 een brief aan de Burgemeester en Wethouders
van Maassluis. Daarin brachten ze onder de aandacht, dat de
Goudsteen over de hele lengte een 15 à 20 duim te laag bevonden was en dat de gemeente Maassluis gehouden was in die
toestand binnen de kortste keren verandering te brengen. Maassluis zal daar best wat aan gedaan hebben, maar door allerlei
oorzaken, met name in verband te brengen met de bebouwing
ter plaatse, is de Goudsteen altijd een (te) lage plaats gebleven.
Onder dwang van de bezetter moesten in de winter van 1944 op
1945 grote delen van de Dijkpolder onder water blijven staan.
Maar daardoor stond het water gelijk met – en soms zelfs hoger
dan – de bovenkant van de walkantrollaag.
In de 70-er jaren is op die rollaag aan de Goudsteen een muurtje
gemetseld, zodat het water nu niet tot op de straat kan komen.
Uit de brief van 8 augustus 1855 blijkt ook, dat het door Napoleon ingevoerde metrieke stelsel een halve eeuw na de invoering
nog lang geen – of niet meer – gemeengoed was, want duimen
en ellen daarin genoemd zijn heel andere begrippen dan meters
en daarvan afgeleide maten.
De Rijkswegen van tegenwoordig zijn ingedeeld in klassen (autosnelweg, autoweg, enz.) en genummerd (13, 20, N54, enz.). Dit
systeem stoelt op een methode die eens Napoleon doorvoerde.
De weg Delft-Hellevoetsluis bijvoorbeeld werd door hem aangeduid als te zijn: Grote weg der le Klasse no. 4
Het feit, dat deze de verbinding vormde tussen de stapelplaats
van militair materieel Delft, de belangrijke vestingstad Brielle en
de vestingstad Hellevoetsluis tevens marinebasis, zal daaraan
wel niet vreemd zijn geweest.
Elke weg vergt onderhoud. In welke mate dat plaatsvindt hangt
af van veel factoren. Enige – in willekeurige volgorde genoemd
– zijn: de staat waarin de ondergrond verkeert, de geldmiddelen
die beschikbaar zijn en de toestand van het wegdek. Weg num-
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De Noordvliet omstreeks 1870. De bestrating met z.g.
‘kinderhoofdjes’, de Rijksweg dus, is hier goed te zien.
Daarnaast dus de gemeentelijke bestrating.

mer 4 is altijd een lastig te onderhouden en geldverslindende
weg geweest. Altijd maar weer waren er grondverzakkingen, die
veel voorzieningen en reparaties vergden.
Iedere Maassluizer, die voor de 60-er jaren van die weg gebruik
maakte, weet daarover mee te praten. Na die tijd werden nieuwe
vindingen toegepast, waardoor de problemen – voorzichtig gezegd – nu waarschijnlijk wel tot het verleden zullen gaan behoren.
Het stuk weg nr. 4 door Maassluis heeft heel wat minder geld en
onderhoud gekost, maar desalniettemin moest er toch periodiek
het nodige aan worden gedaan. Zo vond er in 1826 een aanbesteding plaats voor:
‘Het leggen van eene nieuwe straat, met Brabandsche
puntkeijen in de stad Maassluis.’
De aannemer van dat werk, en velen met hem, zullen zich nooit
hebben gerealiseerd dat het 125 jaar zou duren voordat alle keien, die werden gestraat, op non-actief zouden worden gesteld.
Wanneer met de verwijdering begonnen is heb ik niet kunnen
ontdekken. Men zal er waarschijnlijk ‘geruisloos’ mee zijn begonnen. Het tijdstip ligt in ieder geval voor 1940. De doorzettende
opkomst van de auto maakte het toen noodzakelijk de slipgevaarlijke, hobbelige keien te vervangen door stroever en vlakker materiaal. De crisis- en oorlogsjaren, maar mogelijk ook de
Nederlandse zuinigheid, hebben gemaakt, dat de laatste keien
– die lagen toen nog in de Taanstraat – pas in de 50-er jaren zijn
verwijderd.
Evenals nu waren de wegen van vroeger niet breder dan waaraan toen de behoefte bestond. In Napoleon’ s tijd was dat ongeveer 2.50 meter voor een weg met weinig verkeer en ± 4,25
meter voor een belangrijke doorgaande weg. Laatstgenoemde
breedte was voldoende om (post)koetsen elkaar te laten passeren.
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De Goudsteen als onderdeel van de Rijksweg.
Ook hier duidelijk te zien aan de afwijkende bestrating.
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In Maassluis werd niet overal die 4,25 meter gehaald. De Hoogstraat bijvoorbeeld was smaller. Het kwam echter ook voor dat
de weg totaal genomen breder was. In dat geval was toch niet
meer dan de gestelde norm – dus 4,25 meter – Rijksweg. Met
dat gedeelte wat de weg breder was, had het Rijk dan ook geen
bemoeienis en werd dus ook niet vanwege het Rijk beheerd of
onderhouden. De scheiding tussen de verschillende wegdelen
was altijd duidelijk aangegeven. Meestal door middel van een
kantrollaag.
Vanaf 1826 zorgden de ‘rijkskeien’ er voor dat het verschil extra
duidelijk zichtbaar was. Een foto, in 1870 op de Noordvliet genomen, is daar een bewijs van.
Voor de zeewering van Delfland, Noorddijk, Hoogstraat en delen
van de Maasdijk, bestonden – en bestaan – andere eigenaardigheden. Daar gold en geldt het voorschrift, dat in het belang van
een optimale toestand van de waterkering niet in het dijklichaam
mocht en mag worden gegraven tussen 30 september en 1 april.
Alleen in zeer noodzakelijke gevallen, zoals bijvoorbeeld het repareren van een lekke waterleidingbuis, kon en mocht daarvan
afgeweken worden.
Uit het vorenstaande blijkt dat het ideaal van Napoleon, te weten:
‘beheer en onderhoud van een doorgaande weg in handen van
één openbaar lichaam’
(nog) niet is verwezenlijkt. Maar wat wil je in een land waar zoveel tegenstrijdige doelstellingen met elkaar zijn verweven en
vechten om voorrang?
Jeveer
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PAARD VAN SINTERKLAAS...
SINTERKLAASFEEST IN DE DERTIGER JAREN
Jan Wijnhorst en Piet v.d. Hoek waren in die jaren de meest gevraagden voor dat feest. Ze gingen op bezoek bij de gezinnen,
waar ze waren besteld. Zo’n visite van Sint en Piet kwam toen
op f 3,50. Sommigen vierden het met vier gezinnen bij elkaar, zodoende kostte het nog geen gulden per ge-zinshoofd. Dat waren
wat leuke avondjes met die twee.
Zij traden als zodanig ook op, voor verenigingen. Een van de
eerste keren waar zij hun eerbiedwaardige functie bekleedden,
was het Sinterklaasfeest van de voetbal vereniging ‘Excelsior’.
Dat werd altijd op twee avonden gevierd, beide keren met een
volle zaal in de bioscoop ‘Luxor’ aan de Van der Horststraat.
Vanwege dat lage tarief kon er natuurlijk geen paard bij, zodat
het paard werd samengesteld uit twee mannen. In het voorstuk

Voorzitter Piet van Dijk ontving Sint Nicolaas en zijn knecht
dan met een mooie toespraak.
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liep Jan Booster met een paardenhoofd op en achter hem liep
gebukt Jaap Bevers met als staart een stuk heibezem tussen zijn
benen.

Op de rug van het paard zat dan de Goedheiligman. Dat alleen al
gaf een grote hilariteit. Na ‘Excelsior’ werd een bezoek gebracht
aan de visbakkerij van Bakker aan de Haven, waar ook weer tal
van genodigden aanwezig waren.
Na afloop van die bezoeken hadden ze al zoveel drankjes genuttigd, dat ze zo nodig even nodig moesten. Sint Nicolaas uiteraard met z’n rok over z’n hoofd, zodat hij in zijn blote onderbroek
stond. Dat geschiedde aan de Havenkant met uiteraard verhoging van het havenpeil.
Na het bezoek aan de Haven werd er weer in de taxi plaats genomen om naar het volgende gezin te gaan. Ze waren net weggereden toen Sint tegen Piet zei: ‘Stommerd, nou heb je bij Bakker
een pak gebakken schol gekregen, en die ben je vergeten mee
te nemen.’ Piet schrikt op en zegt verbaasd: ‘Nee man, ik heb ze
wel, maar ik zit er op.’ Nu dat was met recht platvis.
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Om een uur of twaalf kwamen ze thuis en werd er afgeschminkt,
totdat Piet op een keer tot de ontdekking kwam, dat hij het briefje
met de namen van de mensen verloren was. Het schoot hem
gelijk te binnen, dat ze op het Hoofd een groot gezin vergeten
waren. Die zaten natuurlijk de hele avond al in grote spanning te
wachten. Vlug weer een zwarte smoel gemaakt en alsnog naar
de Pres. Steynstraat.
Elk jaar kwamen die twee ook bij ons op bezoek. Wij vierden
in mijn jeugd het Sinterklaasfeest altijd bij onze tante Griet, die
op de Dr. Kuyperkade woonde boven de winkel van Van Velden.
Vele oud-Maassluizers zullen haar nog wel kennen als Mevr. v.d.
Boogaard-Stigter. Zij was voor ons altijd als een tweede moeder
en toen we zelf vier kinderen hadden, nodigden wij haar altijd
uit met onze Sinterklaasavond. Haar man, oom Dirk, werd dan
nogal eens in de veiling genomen met bv. wat ijswater op zijn
stoel en als het flesje eens was uitgeschoten was het helemaal
raak en vlogen onze jongens maar de voorkamer in.
Als Sint en Piet op dat moment dan binnenkwamen, was het
helemaal feest. Voor een borrel voelde Sinterklaas zich te oud,
maar zwarte Piet lustte er wel eentje. Na het borreltje boden we
Piet een lekkere bonbon aan. Dat was wel even lachen, want die
was gevuld met peper en zeep. Dus na het eerste kauwen rende
Piet met het schuim op zijn mond het huis door op zoek naar de
kraan.
Het waren Sinterklaasavonden die we nooit zullen vergeten ook
al kreeg je toen niet zulke mooie en dure cadeaux, zoals er tegenwoordig gegeven worden. Wij waren, ruim veertig jaar geleden, hartstikke blij met een suikerbeest of een chocolade letter.
L. Stigter Sr.
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