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Steeds weer verbazen we ons, als bestuur, over het succes dat 
onze vereniging boekt en dat tot uiting komt in de explosieve groei 
van ons ledental. In één jaar tijd van 864 naar 1.006 leden, terwijl wij 
echt van mening waren dat het magische getal van 1.000 nog wel 
een jaartje op zich zou laten wachten. Te meer is dat merkwaardig 
omdat het verenigingsleven in het algemeen niet zo’n beeld ver-
toont. Uiteraard zijn we daar gelukkig mee en wij kunnen u verze-
keren dat het ons extra stimuleert ons best te doen. Te streven naar 
kwaliteit in alle opzichten.

Wel moet gememoreerd worden dat, naast het bestuur, een kleine 
kern van enthousiaste leden het maken van de boekjes verzorgt. 
Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid en op non-profit basis. Elke 
uitgave omvat 1.500 boekjes en dat is echt een hele stapel! Ook de 
bezorging geschiedt door een ploeg vrijwilligers, althans in Maas-
sluis. Daarnaast gaan er ook nog zo’n 200 boekjes naar de leden 
buiten onze stad.
Kortom de vele medewerkenden die veel tijd steken in dit werk ma-
ken het mogelijk dat er veel kan worden geboden voor een naar 
verhouding laag contributiebedrag.

Ook de schrijfsters en schrijvers steken veel tijd in hun belangeloos 
afgestane werk. Illustratief materiaal wordt ook steeds in dankbaar-
heid aanvaard.
Voorts moet nog worden genoemd de fijne hulp en huisvesting door 
de medewerkenden van het Gemeentemuseum. Last but not least, 
het drukken.
Dat gebeurt in de drukkerij van de Stichting Samenlevingsopbouw 
Maassluis en daar moet wel een (bescheiden) vergoeding tegen-
over staan.
Dit moet maar eens worden vastgelegd, is de mening van uw voor-
zitter.

Maassluis, maart 1991    J.H. Steenkist

VOORWOORD
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MET ZACHT SISSENDE LANTAARNS

Het Damplein in Maassluis is nu niet veel meer dan een banaal 
straatje waar niemand naar omkijkt.
Uit mijn jeugd herinner ik me het plein echter als een immense 
ruimte die me, ondanks de gevaren die er dreigden, hevig aantrok.
Vooral in het zwartst van de tijd, rond Kerstmis, als de straatlan-
taarns alom vijf uur ’s middags aan gingen, kreeg het Damplein, 
direct om de hoek van de straat waar ik geboren ben, de allure van 
een schimmenrijk. Als het miezerde mocht ik graag op de hoek 
staan, kijkend naar de voor mijn gevoel immense ruimte van het 
Damplein, maar mij er niet op wagend, want in de aangrenzende 
Damstraat woonde Piet Sluys, die had gedreigd dat hij mijn rechter-
oor zou afrukken, en verderop, daar waar het Damplein overging in 
weiland, woonden twee bonkige Roomse jongens die al op afstand 
zoveel dreiging uitstraalden dat er niet eens meer een brandstapel 
aan te pas hoefde te komen om doodsbang te zijn.

Toch werd ik, ondanks al die gevaren, hevig door het Damplein 
aangetrokken. Er brandden, links bij de Damstraat en links aan de 
overkant bij een blinde muur, twee gaslantaarns. Aan iemand die 
nooit gezien heeft hoe de wereld er uit ziet wanneer zij verlicht 
wordt door gaslantaarns, kan niet verteld worden hoe wonderbaar-
lijk dat licht eruit zag. Het was vloeibaar licht, licht dat de hele wereld 
in een betoverende schimmige schemer hulde, dat alle contouren 
oploste, dat, zeker als het regende, alles vloeibaar maakte. Daarbij 
had je altijd gaslantaarns waarvan de twee naast elkaar geplaatste 
witte bolletjes wel normaal gloeiden, maar die toch zacht sissende 
geluiden voortbrachten, zodat je, als je eronder stond, het gevoel 
had in een onverstaanbare hemelse taal te worden toegesproken. 
Niets is zo mooi als een stad, gedompeld in gaslantaarnlicht, terwijl 
er zo’n druilerig regentje valt. En zo’n regentje valt goddank vaak in 
Nederland. En die immense ruimte van het Damplein, met slechts 
twee gaslantaarns, en dus een gigantische hoeveelheid schaduw, 
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EEN SCHIMMENRIJK



was ’s avonds net het Dodenrijk zelf. Alleen zou ik mij er na het 
avondeten nooit op gewaagd hebben, maar met mijn buurmeisje 
Krijnie Baks die alles durfde, stak ik soms razendsnel het Damplein 
over om pas in de Pieter Schimstraat weer vrijuit te durven ademen.

Het Damplein was een naar een vierkant tenderende rechthoek 
waar vier straten op uitkwamen en waar rechts, vanuit de Patij-
nestraat gezien, enkel blinde muren stonden. Links was nog een 
rijtje huizen en aan de zuidoostzijde begon pardoes een weiland. 
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Patijnestraat vóór de sloop van de wijk. 
Alleen de woningen rechts zijn blijven bestaan.
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Later verrees daar een heel wijkje, met een idioot wit kerkje van 
de Nederlandse Protestantenbond waar, zoals mijn vader altijd zei, 
de Godheid van Christus geloochend werd, maar in mijn vroegste 
jeugd begon aan het eind van het Damplein simpelweg weiland. 

Bij één van de blinde muren stond een groen elektriciteitshuisje 
waarop, in overeenstemming met het karakter van het Damplein, 
vreselijke bedreigingen waren aangebracht. Aan de overzijde waren 
twee winkels; een ervan was een slagerswinkel die bij ons minder 
geliefd was – ofschoon de slager van ‘onze kerk’ bleek – dan bij de 
slager in onze eigen straat, ofschoon die Hervormd was op Grote 
Wielen. In de andere Dampleinwinkel werd slechts één artikel ver-
kocht: zeekaak. Hoewel de schepen die uitvoeren dat artikel in krat-
ten en kisten kochten, was het ook mogelijk om voor vijf cent één 
enkele zeekaak te kopen. Zo’n zeekaak kon je alleen nuttigen als 
je hem eerst een hele middag in de koude thee weekte. Soms had 
je onervaren kinderen die helemaal van ’t Hoofd kwamen en een 
zeekaak kochten en daar dan meteen op beten. Die spuwden dan 
doorgaans onmiddellijk hun halve melkgebit uit.

DAMSPEL
Op nummer Damplein 1 – er was geen nummer drie of vijf of hoger 
– woonde mijn grootvader. Aangezien hij slechts één passie kende 
in zijn leven, het Damspel, vond ik het logisch dat hij op Damplein 1 
woonde. Ik was ervan overtuigd dat het Damplein damplein heette 
omdat mijn grootvader zo graag damde en daar als enige op num-
mer 1 woonde. De wereld was duidelijk en overzichtelijk en wel ge-
ordend. Jammer alleen dat Piet Sluys om de hoek, in de Damstraat 
woonde. In diezelfde Damstraat woonde ook mijn oom Klaas, even-
eens een hartstochtelijk dammer. Vandaar de naam Damstraat. Het 
Damplein was geen plein waar mensen bleven stilstaan om een 
praatje te maken. Je zette er geen fiets neer. Je stak het eenvoudig 
over, naar één van de aangrenzende straten. Daarom verbaasde 
mij het zeer dat er, ergens in 1948, zomaar een auto stopte op het 
Damplein. Een auto was toen, in Maassluis, nog iets bijzonders.  
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Je reed erin als je begraven werd, of ging trouwen, maar dat ook 
gewone mensen in een auto reden kwam bijna niet voor. Ik heb pas 
toen ik een jaar of twaalf was voor het eerst in een auto gereden. 
Dus die auto, op het Damplein, was een geweldige bezienswaar-
digheid. In minder dan geen tijd stonden er tientallen jongetjes van 
mijn leeftijd omheen en de man die eruit stapte bekeken we alsof hij 
de wedergekomen Christus was. Nog zie ik voor me hoe hij zich uit 
de zwarte auto wurmde. Hij is eindelijk buiten, kijkt naar al die jon-
getjes, richt dan opeens een priemende vinger op mij en zegt: ‘Jij 
zult later rijk genoeg worden om ook in een auto te kunnen rijden.’ 
Ik heb amper de tijd om de immense portee van deze woorden tot 
mij te laten doordringen of Piet Sluys stort zich al bovenop mij en 
begint aan mijn rechteroor te draaien. Van al de jongetjes die daar 
toen stonden ben ik misschien wel de enige die nu geen auto heeft. 
Die man had bepaald geen vooruitziende blik.

Eenmaal per jaar, op Koninginnedag, werd het Damplein herscha-
pen in een ruimte waar men zelfs enige tijd toeven kon. Ik heb er 
herhaaldelijk in zakken gelopen, een bezigheid waarbij ik door-
gaans als laatste vertrok en helemaal niet aankwam. Onderweg 
was ik definitief gestruikeld. Op een visserskrukje speelde iemand 
op een accordeon en ’s avonds wilde er wel eens een Lampion-
nenoptocht beginnen, iets waar wij nooit aan mee mochten doen 
vanwege het brandgevaar. Ik had verstandige ouders. Trouwens: al 
had ik wel mee mogen doen, ik zou toch nooit met zo’n brandend 
ding hebben willen lopen. Zo’n lampion had iets Rooms, vond ik, en 
de Roomsen waren levensgevaarlijk, die loerden enkel op de kans 
om weer brandstapels op te richten. Ik ben zelfs nu nog doodsbang 
voor ze.

Het Damplein bestaat nog maar half. Het erachter liggende wijkje 
met de Damstraat, de Oranjestraat, de Emmastraat, de Tuinstraat 
is weggesaneerd, zodat het lijkt alsof ze mijn jeugd half hebben 
opgedoekt. Maar de blinde muren zijn er nog steeds. Aan de over-
zijde staat ook nog dat rijtje huizen waarin die bonkige Roomsen 
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woonden, maar de gaslantaarns zijn verdwenen en het plein lijkt nu 
een straat. Het gemeentebestuur heeft, nu de echte Damstraat is af-
gebroken, het Damplein dan ook herdoopt in Damstraat. Als ik er nu 
loop heeft het plein niets meer van de magie van vroeger. Piet Sluys 
schijnt al jaren dood te zijn, dus daar hoef ik geen angst meer voor 
te hebben. Maar als ik er soms nog wel eens loop en die kale, lege 
ruimte zie, lijkt het wel of het leven, naarmate je ouder wordt, steeds 
meer alle glans verliest. Zo’n plein dat in je jeugd zo’n diepe indruk 
op je maakt, je zo beangstigt, en je, vanwege de naam, zozeer het 
gevoel heeft dat alles klopt in de wereld, zo’n plein waar je als het 
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Dezelfde situatie als op b1z. 4, juist vóór de sloop genomen. 
In de loop der jaren is er veel aan de winkelfronten gewijzigd.



nog licht is, laat in de middag, op de gaslantaarnopsteker staat te 
wachten, onderwijl knabbelend op een artikel dat alleen daar te krij-
gen was, de zeekaak, zo’n plein blijkt nu een banaal straatje waar 
geen mens naar omkijkt.

There was a time when meadow, grove, and stream,
The earth, and every common sight,
To me did seem
Apparelled in celestial light
The glory and the freshness of a dream.

Ik wou dat ik er weer kon lopen als de gaslantaarns branden en dat 
ik die gevoelens van vroeger weer terugkreeg.

But nothing can bring back the hour,
of splendour in the grass,
of glory in the flower.

Goed, voor mij dan geen splendour in the grass, zoals voor Words-
worth, maar wel splendour on a square, een plein dat er nog is, en 
toch verdwenen is, omdat

‘there hath past away a glory from the earth’

Maarten ’t Hart
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EEN SCHOOLOPLEIDING ROND HET JAAR 1900

Wanneer ik aan mijn jeugd denk, dan gaan mijn gedachten niet al-
leen terug naar mijn ouders, maar onvermijdelijk ook naar de ou-
ders van mijn vader. Het fijne is mij nog steeds onbekend maar wel 
weet ik dat opa Andries op een gegeven moment op zekere punten 
bezwaren had tegen de ‘Kerk’ en toen op ‘Gezelschappen ging lo-
pen’, zoals dat in die tijd werd genoemd.
Deze gezelschappen waren dermate zwaar in de leer dat veel din-
gen die we anno 1991 heel normaal vinden, werden afgewezen.

Op zondag reisde men niet, behalve wanneer het absoluut nood-
zakelijk was. Bijvoorbeeld: voor het bezoeken van ernstig zieken of 
stervenden. En àls dat moest, deed men dat bij voorkeur op eigen 
gelegenheid, te voet of per fiets, zodat je niemand arbeid behoefde 
te laten verrichten op de Sabbat.

Het is dan ook te begrijpen dat er inzake de Gezondheidszorg een 
ietwat ander idee heerste dan tegenwoordig. Gedachtig aan de 
tekst:

‘Zij die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, 
maar die ziek zijn’.

kwam het gezelschap, waarin opa toen verkeerde, tot de conclusie 
dat een inenting tegen pokken en andere toen soms dodelijke ziek-
ten, van God verboden was. Dit verbod leidde voor mijn grootouders 
tot verregaande consequenties. Toen hun oudste 2 kinderen, Anna 
en Willem, naar school moesten had mijn grootvader nog geen be-
zwaar tegen de verplichte pokkenprik. Zij kregen dus het pokken-
briefje en mochten gewoon naar school.
Maar toen de 3 jongere kinderen, Arendje, Kees en Cor successie-
velijk de schoolleeftijd bereikten, weigerde opa uit gewetensnood 
hen tegen de pokken te laten inenten.

9
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De avond-tekenschool in de Lange Boonestraat op de hoek van de 
Nieuwe Kerkstraat. Links stond de Nutsspaarbank. De herinnering rest...



Er kwam dus geen pokkenbriefje en daardoor bleef voor hen de 
school gesloten. Moesten deze kinderen nu ‘analfabeet’ blijven?

Opa werkte als ‘lijntrekker’ in de Touwfabriek. Hij liep met een grote 
bos hennep om zijn middel de baan uit om te spinnen of te twijnen. 
Hij werkte tussen de 10 à 12 uur per dag; lanterfanten of een kop 
koffie drinken in een kantine zal er ook wel niet bij zijn geweest om 
over vakantie nog maar helemaal niet te spreken.
Toch, als hij in de avond vermoeid thuis kwam werden na het eten 
de boeken en schriften op tafel gelegd en leerde opa zijn kinderen 
lezen en schrijven. Wat hem dat aan inspanning heeft gekost is niet 
te bevroeden.
Het resultaat was wel dat mijn vader vrijwel foutloos en met een 
mooi handschrift schreef en rekenen kon als de beste. Na zijn ‘op-
leiding’ door opa was hij in staat een cursus aan de Tekenschool in 
de Lange Boonestraat te gaan volgen. Ook algebra en meetkunde 
stonden daar op het rooster en mijn pa bleek in staat alles te volgen 
en slaagde voor alle vakken aan het einde van die opleiding.

Zelf heb ik een gezin met 5 kinderen gehad, maar als de klok half 
negen wees zag ik de meute zonder spijt naar school vertrekken. 
Even rust! Ik heb me toen afgevraagd hoe oma het geweld van ja-
renlang de hele dag kinderen om haar heen heeft volgehouden. 
Daarnaast ging ze om nog wat bij te verdienen bij haar rijke zuster 
de was (handmatig) doen en verzorgde ze het fijne strijkwerk. Als 
de vensters bij zus vuil waren zorgde oma er voor dat ze weer smet-
teloos schoon werden.

Een vraag die door mijn grootouders wel nooit zal gesteld is: ‘Wat 
zullen we nou vandaag eens gaan doen?’ Ja, want opa was tussen 
al die bedrijvigheden door ook nog jaren en jaren lid van de Schut-
terij. Mijn vader is een uitmuntend timmerman geworden. Jaren na 
zijn dood sprak ik een kleinzoon van de heer H. de Haas, in het 
grijze verleden patroon van mijn vader. Toen ik mij voorstelde zei 
mijn trouwnaam hem niets, maar toen ik de naam van mijn vader 
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noemde zei Henk Jr. met ontzag:
‘Uw vader was dus de legendarische timmerman Weeda’.
En ik keek naar boven en zei in mezelf:
‘Kees, je hebt nu nog volop erkenning.’

Deze kwalificatie van mijn vader heb ik toch ook nog als een hom-
mage gezien aan mijn grootouders Andries Pieter Weeda en zijn 
vrouw Geertruida Pons vanwege hun inzet om die opleiding voor 
mijn vader mogelijk te maken.

Rie Weeda



BELEVENISSEN VAN EEN INSTALLATEUR ELECTRO

Vanaf mijn veertiende jaar ging ik op karwei, zowel in woonhuizen, 
fabrieken alsook in de nieuwbouw. De eerste jaren als leerling-
elektricien voor mijn tweede baas S.P. Zwaard aan de Hoogstraat 
en later voor mijn eigen bedrijf met het aanleggen en onderhouden 
van elektrische installaties.

Dat er tijdens het werk en al die klusjes zich nogal eens wat af-
speelde is te begrijpen en enkele ervan liggen mij nog vers in het 
geheugen. Wij werkten de ene dag in een of andere villa en dron-
ken we koffie in een mooie salon, tenminste als het werd aangebo-
den, en de andere dag weer in een of ander krotje bij Jan met de 
pet en dat was meestal nog wel zo gezellig. Het maakte voor mij 
dan ook nooit verschil waar ik werkte, maar het was bijvoorbeeld in 
de ‘Kraton’ (Schans) wel gezelliger dan bij de deftigheid. Ik zei ook 
altijd ‘Ik werk liever aan de Gaag dan in Den Haag’.

Bij verhuizingen was er altijd werk aan de winkel, dan moesten we 
de verlichting overhangen, want dat mocht men niet zelf doen van 
het G.E.B. Ook hadden we vaak boerenwerk. In de stallen alles 
altijd waterdicht met kabel, en dat werk deed ik het liefst.
Zo verhuisde er eens een mevrouw van de Burg. v.d. Lelykade naar 
de Fenacoliuslaan. Het was een zuster van een Maassluise domi-
nee ten tijde van de Doleantie. Het was in die tijd een heksenketel 
tussen de verschillende kerken. Zo was ik voor die mevrouw, die 
daar met een vriendin ging wonen, bezig, in de badkamer om een 
lamp te monteren en zij stonden me maar steeds op de vingers te 
kijken.
Om lampen op te hangen moesten we toen nog haken in het pla-
fond schroeven en daarvoor moest je er een gaatje in prikken om 
te voelen of er hout onder zat. Je prikte nogal eens mis en zo ook 
daar, twee gaten voor niks, maar de derde was raak.
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Toen zij die drie gaten in het plafond zagen zitten begonnen ze flink 
te mekkeren: ‘Hoe krijg je die gaten nu weer dicht?’ Nu daar had ik 
wel een oplossing voor en toen ze een moment niet keken griste 
ik van de wastafel een tube tandpasta en spoot in een oogwenk 
die twee gaten dicht. Even later keken ze weer omhoog en waren 
stom verbaasd, dat die gaten ineens weg waren. Ik heb er niks over 
gezegd en het is voor die dames altijd een raadsel gebleven dat die 
gaten ineens waren verdwenen.

Een ander voorval kan ik me ook nog goed herinneren tijdens een 
karwei aan de Maasdijk. Dat was in een klein huisje links onder aan 
de dijk als je van Maassluis kwam, ongeveer ter hoogte van de af-
slag naar de Westgaag. We waren de lichtinstallatie aan het aanleg-
gen en moeder de vrouw was een gezette tante van zo’n 200 pond. 
Ze had een stel borsten waar een geit jaloers op zou zijn en zij ging 
net de kleine aanleggen om het de borst te geven. Kijk, zei ze tegen 
Gerrit, die toen bij mij werkte:

‘Een melkboer hebben we hier niet nodig’

en met een kneepje in die borst spoot de moedermelk een eind over 
de tafel heen.

Om een uur of tien vroeg ze of wij koffie lustten. Nu ik zei ‘heel 
graag’, maar Gerrit was zo geschrokken en bang dat hij inderdaad 
die moedermelk in zijn koffie kreeg, en zei toen:

‘Ik niet mevrouw want ik drink geen koffie, 
ik heb het aan mijn hart’.

Voor zover ik weet leeft Gerrit nog, want hij is geëmigreerd naar 
Nieuw Zeeland. Dus die hartklachten waren vermoedelijk tijdelijk, 
vanwege de moedermelk.
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Veel boerenwerk hebben we nog verricht in de Zuidbuurt toen de 
gemeente Maasland daar kracht- en lichtkabels had aangelegd. Al 
die boerderijen moesten toen van elektriciteit worden voorzien.

Eén van die boerderijen was van Van der Knaap met een groot ge-
zin en heel fijne mensen om voor te werken. Toen we ons werk had-
den gedaan moest ik de installatie met een inductor doormeten. We 
draaiden dan een hoge gevaarloze spanning door de leidingen om 
te constateren of er soms ergens sluiting zat. De oudste dochter 
vroeg belangstellend, wat dat nou voor een kastje was. Ik vertelde 
haar, dat het een elektrische weegschaal was en als ze even dat 
draadje vasthield, kon ik ze gelijk vertellen wat ze woog. Zo gezegd, 
zo gedaan, en daar kreeg me die tante een opduvel van je welste 
en woedend kwam ze me met een spruitenkop achterna, de hele 
stal door.

Ook eens in een Kerstnacht zat ik om een uur of vier tussen de 
koeien. Dat kwam zo, op Kerstavond was de heer Schuurmans bij 
ons op visite. Hij vertelde tevoren al dat hij niet lang zou blijven want 
zei hij: ‘Wij zijn Katholiek en we gaan altijd naar de Nachtmis’.
Ik reageerde daarop met:

‘Nou dan ben ik blij dat wij van de Grote Kerk zijn, dan kunnen we 
tenminste uitslapen.’

Had ik dat nou maar niet gezegd, want ’s nachts ging de telefoon en 
of ik maar direct naar de Oostgaag wilde komen, want de hele stal 
stond onder stroom en er lag al een koe dood. Dus ik half slapende 
op de fiets gesprongen en naar de Oostgaag. Wat bleek, de - nu 
- dode koe had met haar halsketting een kabel doorgeschuurd en 
zodoende zichzelf geëlectrocuteerd.

Maar … werd ik gestraft, met mijn lekkere uitslapen in een Kerst-
nacht.
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De boerderij van Van der Knaap aan de Zuidbuurt. 
Het beschreven voorval is in de familie nog steeds bekend.



Als je zelf wel eens iemand in de maling neemt, loop je de kans 
om ook eens gepakt te worden, dat ondervond ik tenminste. Links 
onderaan de Maasdijk woonde in een klein huisje de heer Van der 
Schee, een klein ondeugend ventje. Hij verdiende zijn brood door 
met een kolossale dekbeer de boeren in de omtrek af te gaan om 
de zeugen te dekken.

Ik was toen anderhalf jaar getrouwd en we waren nog zonder kin-
deren. Dat mijn vrouw in verwachting was van onze eerste was nog 
niet aan haar te zien. Op een zomermorgen wordt er ’s morgens om 
half acht gebeld. Ik doe open en daar staat vriend Van der Schee 
voor de deur met die grote dekbeer. ‘Mot je hem boven of beneden 
hebben?’ vroeg hij. Nou ik ben er maar niet op ingegaan en heb het 
lieve dier er maar niet ingelaten.
Barstend van de lach vertrok Van der Schee met z’n beer naar een 
volgend adres.

Als er bij de boeren een zeug speels was, zetten ze, ten teken dat 
er werk aan de winkel was voor de dekbeer, een omgekeerde be-
zem aan het begin van de laan of het erf.
Zo kwam Van der Schee met z’n beer ook op dat karweitje af bij 
een paar opgedroogde oude vrijsters, die juist de straat hadden 
geboend en de bezem ondersteboven buiten hadden laten staan 
om op te drogen.

In Maasland verzorg ik ook nogal eens een dia-avond omdat ik 
nogal wat dia’s heb van Oud-Maasland. Op zo’n avond in de Ham-
merdreef bekeek een oude boer eens mijn diaprojector en zei: ‘Je 
kan wel zien dat Leen Stigter bij de boeren veel geld heeft verdiend.’
Direct antwoordde ik: ‘Dat klopt, als ik bij jou een mestpomp aan 
moest sluiten en ik zat een dag in de koeienpoep, dan kreeg je van 
mij later de rekening en dat kostte je dan buiten het materiaal, 8 
uur arbeidsloon à twee kwartjes, dus in totaal vier gulden’. Hij zei er 
wijselijk maar niks op terug.
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De verdiensten waren toen niet groot maar wij waren er tevreden 
mee.

Toen ik nog bij Siem Zwaard werkte moest ik eens met een maat 
naar de winkel van Groenewegen op de Markt, waar nu de zaak van 
mijn zoons is. De hele zaak zat zonder licht, er was een finale kort-
sluiting. Na enig zoeken vond ik de oorzaak. In de gang zat nog een 
ouderwets marmeren schakelbord met al die koperen contacten 
waaraan aan de voorkant zwarte dopjes op zaten. Achter dat scha-
kel bord was een muis gekropen, die verkoold tussen de contacten 
zat. Ik vroeg mijn maat om via de hoofdschakelaar de stroom af te 
zetten. Bij zijn ja geroep stak ik mijn hand achter het bord en daar 
kreeg ik me op zin Hollands gezegd ‘een geweldige oplazer’, want 
hij had alleen de 220 volt van het licht afgezet en de krachtstroom 
van 380 volt vergeten.

Uiteindelijk heb ik in die 50 jaar toch mazzel gehad dat ik er heel-
huids van af ben gekomen. Dit waren zo maar wat impressies uit 
een halve eeuw installateurwerk in Maassluis en omstreken.

L. Stigter Sr.
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SCHEEPSRAMP MET DE SLEEPBOOT ‘SCHELDE’

Op zondag, 8 maart 1925 joeg een zware noordwesterstorm, 
vergezeld van een hevige sneeuwjacht, langs de Nederlandse 
kust. Omstreeks 8 uur ’s avonds naderde de vrachtvaarder ‘Soe-
rakarta’, een schip van de Rotterdamse Lloyd, vanuit open zee 
de Nieuwe Waterweg.
Juist op het moment dat de marconist aanstalten maakte om 
zijn radiostation te gaan sluiten, benam een zware sneeuwbui 
de kapitein en de loods het uitzicht. Het schip was de pieren 
al bijna genaderd toen het licht van het Noorderhoofd door de 
sneeuwbui onzichtbaar werd. Er was nagenoeg geen zicht meer.

Terugkeren naar open zee was in verband met de sterke stroom 
niet raadzaam. Toen na enige tijd het zicht weer wat beter werd 
en het vuur van de lichttoren weer te zien was, kreeg een zwa-
re grondzee vat op de ‘Soerakarta’. Gedurende slechts enkele 
ogenblikken was het schip stuurloos. Kort daarop schoof het 
voorschip met een zwaar schurend geluid op de stenen van de 
Noorderpier. Het achterschip zwaaide vervolgens rond en het 
trotse schip kwam muurvast op de pier te zitten.

Dit gebeurde bijna op dezelfde plaats waar in 1907 de ‘Berlin’ 
was vergaan en waarbij zo vele slachtoffers de dood in de gol-
ven vonden.

In Hoek van Holland werd direct groot alarm geslagen, want op 
de seinpost – de tegenwoordige semafoor – had men de ge-
hele stranding van het schip vanaf het eerste moment kunnen 
volgen.
Evenals op andere gevaarlijke plaatsen langs de Nederlandse 
kust lagen in Hoek van Holland bergingsschepen gestationeerd 
om in geval van nood onmiddellijk hulp te kunnen verlenen. Het 
waren die dag de sleepboten ‘Schelde’ en ‘Waterweg’ van L. 
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Smit & Co’s Internationale Sleepdienst. Deze schepen, die on-
der stoom lagen, voeren direct uit na het bekend worden van de 
stranding.
Dit gebeurde nog voor dat de beide in Hoek van Holland ge-
stationeerde reddingboten ‘De Prins der Nederlanden’ en de 
‘President van Heel’ in actie konden komen. De bemanningen 
van deze reddingboten moesten eerst van huis worden gehaald 
aleer ze konden uitvaren.

Nadat de marconist van de ‘Schelde’ de eerste noodsignalen van 
de ‘Soerakarta’ had ontvangen, was het één en al bedrijvigheid 
aan boord. De kapitein spoedde zich naar de brug, terwijl de 
machinist zich naar de machinekamer begaf. Matrozen klaarden 
de sleeptros, terwijl anderen hun plaats innamen bij de anker-
winch. Vanaf de brug klonk een commando en knarsend werd 
de ankerketting binnenboord gehaald. Door de marconist van de 
‘Schelde’ was inmiddels aan de kapitein van de ‘Soerakarta’ me-
degedeeld, dat men onderweg was om hulp te verlenen. Ook de 
sleepboot ‘Waterweg’ was inmiddels vaarklaar en voer bijna ge-
lijktijdig met de ‘Schelde’ de haven uit. De afstand naar de plaats 
van stranding werd binnen het kwartier afgelegd. De ‘Waterweg’ 
won de korte race en bracht als eerste een sleeptros over op de 
gestrande vrachtvaarder. De verbinding hield echter maar en-
kele minuten stand. Toen brak de tros.

Intussen was ook de ‘Schelde’ onder commando van gezag-
voerder B.C. Weltevreden erin geslaagd een sleeptros over te 
brengen. Aanval op aanval van de woeste zee wist kapitein Wel-
tevreden met zijn sleepboot te weerstaan. Op een gegeven mo-
ment echter bleek de zee de sterkste, met het gevolg dat de 
zware manillatros als een strootje afknapte. Direct daarna, dus 
nog voor dat de machine kon worden gestopt, sloeg de gebroken 
tros onder de sleepboot door en kwam in de draaiende schroef 
terecht.
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De sterke sleepboot werd daardoor totaal onbestuurbaar. Ge-
durende een aantal minuten speelden de golven een roekeloos 
spel met de onbestuurbare sleper.
In zeer korte tijd werd de afstand tussen het Zuiderhoofd en de 
sleper steeds kleiner. Aleer de haastig uitgeworpen ankers hou-
vast konden krijgen in het door de grondzeeën gegeselde zand, 
werd de ‘Schelde’ door de woeste golven krakend op de stenen 
van de Zuiderpier geworpen. Dit gebeurde ongeveer een uur na-
dat de ‘Soerakarta’ op de Noorderpier was gestrand.

De zee, nog niet tevreden met de behaalde overwinning, beukte 
de laag op het water liggende sleper en joeg de golven er met 
een vervaarlijke kracht overheen. De machinekamer kwam on-
der water te staan, terwijl kapitein Weltevreden aanhoudend de 
stoomfluit liet loeien als een smeekbede om hulp. De marconist 
in zijn kleine radiohutje op het brugdek kon nog, juist voordat de 
dynamo uitviel, zijn S.O.S. uitzenden.

In het radiostation aan de wal en op de verschillende zuster-
schepen die onderweg waren naar Hoek van Holland bracht dit 
S.O.S. van de ‘Schelde’ grote consternatie.
Alle hulp werd nu geconcentreerd op de sleepboot. Het lage dek 
van de sleper boot minder beschutting tegen de opgezwiepte 
grondzeeën dan een zoveel hoger boven het water uitstekend 
koopvaardijschip. De plaats waar de ‘Schelde’ op de Zuiderpier 
terecht was gekomen kon bijna niet slechter zijn. Reddingboten 
en zusterschepen trachtten het wrak van de ‘Schelde’ te nade-
ren. Vijf maal probeerde de reddingboot ‘President van Heel’ die 
nacht de sleper te bereiken, drie maal deed de ‘Prins der Neder-
landen een poging, doch alles bleek tevergeefs.
Aan boord van de gestrande sleper werd de toestand ziender-
ogen slechter. Het licht was uitgegaan. In de stikdonkere verblij-
ven onderdeks wist stuurman Hartman nog wat jassen en an-
dere kledingstukken bij elkaar te graaien voor de mannen die 
vanuit de machinekamer aan dek waren gevlucht toen deze vol 
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met water kwam te staan. Ze stonden op de brug te rillen van 
de kou in hun dunne werkplunje. Maar ook op de brug bleef het 
niet langer veilig. Het schip zonk steeds dieper in het zand en de 
vloed deed het waterpeil stijgen.
Er bleef voor de bemanning maar één uitweg over: ze moes-
ten het want in. Reeds half verkleumd door het overkomende 
ijskoude water klommen zij zo hoog mogelijk naar de top van 
de voor- of achtermast. Echter niet allen klommen de mast in. 
Enkelen zagen het hopeloze van de strijd om het levensbehoud 
reeds in. Zij zochten nog enige tijd beschutting achter de stuur- 
en radiohut, totdat de woeste zee hen daar vond en hen mee-
sleurde in de golven.

In het want vochten de overigen tegen de bijna niet te verdragen 
ellende van kou en verkleuming. Sneeuw en hagel striemden 
het gelaat en de handen tot bloedens toe. Ook hier eiste de zee 
zijn tol. Sommigen hadden geen kracht meer om zich vast te 
houden en lieten zich geruisloos in zee vallen.

Kapitein Weltevreden zag, eveneens hangende in het want, 
machteloos toe. Hij probeerde de overgebleven bemanning nog 
wat moed in te spreken. Toen na enige uren het water door het 
invallen van de eb wat was gezakt durfden enkelen zich weer 
aan dek te begeven. Onder hen bevond zich stuurman J. Hart-
man. Ondanks alle doorstane ontberingen had hij de moed om, 
met een lijn om zijn middel, overboord te springen in dat ijs-
koude water teneinde naar de Zuiderpier te zwemmen. Het lukte 
hem inderdaad de pier te bereiken, doch hij slaagde er niet in de 
lijn ergens vast te maken. Ten einde raad, de uitputting nabij is 
hij weer naar het schip teruggezwommen.

In bewusteloze toestand moesten zijn medeopvarenden hem 
aan boord van de ‘Schelde’ hijsen. Gelukkig slaagden zij er in 
hem weer bij kennis te brengen.
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Nadat er nog diverse pogingen, om met een reddingboot de 
‘Schelde’ te naderen, waren mislukt, werd van één der redding-
boten een sloep uitgezet. Vijf redders waagden hun leven in deze 
kleine sloep op het nog zeer woelige water. Na veel moeiten 
slaagden zij erin met de sloep de Zuiderpier te bereiken. Met ui-
terste inspanning lukte het om vanaf de Zuiderpier een redding-
broek over te schieten. In de ‘broek’ (een soort reddingsgordel) 
kwamen de overgebleven bemanningsleden van de ‘Schelde’ 
één voor één over.

Het waren: de tremmer J. Rolhof, lichtmatroos L. Poldervaart, 
matroos H. Ketting, kok W. de Jong, tweede machinist P. Mel-
lema, stuurman J. Hartman en de kapitein, B.C. Weltevreden. 
Toen de kapitein in de sloep overstapte, viel er een stilte in de 
reddingsloep. De kapitein verliet als laatste de verongelukte 
sleepboot. Zeven man waren er gered, acht bemanningsleden 
waren omgekomen, verdronken of doodgevroren op het schip. 
Degenen die de ramp met de ‘Schelde’ niet overleefden waren: 
telegrafist J.C. Boxman, eerste machinist J. Bijl, de stokers H. van 
der Plas, J. Sas, J. van Beek en P. Bal, de matroos H. van der 
Haven en de lichtmatroos J. Scholten.

Vreugde heerste er bij de aankomst in de Hoekse haven. Vreug-
de om hen die het overleefd hadden, maar, dieper was de rouw 
om hen die waren gebleven. Een trieste bijkomstigheid van de 
ramp met de ‘Schelde’ was wel, dat de familieleden helemaal niet 
wisten dat de sleper nog in Hoek van Holland lag. Op 7 maart 
zou de sleper al naar Vlissingen zijn vertrokken. Door het steeds 
slechter wordende weer achtte men het echter verstandiger de 
sleper nog in Hoek van Holland te houden. Voor de familieleden 
van de slachtoffers kwam het rampzalige bericht dan ook als een 
volkomen verrassing.

In aansluiting op het vorenstaande vermeld ik nog, dat de stuur-
man van de ‘Schelde’, de heer J. Hartman, voor zijn heldhaftig 



optreden tijdens de ramp met de ‘Schelde’ door H.M. de Koningin 
is onderscheiden ‘Voor Menslievend Hulpbetoon’. Zijn gezond-
heid had echter tengevolge van de ramp ernstig te lijden gehad. 
Hij bekwam door alle ontberingen tijdens de ramp een ernstige 
borstvliesontsteking, waardoor hij later werd genoodzaakt een 
baan aan de wal te aanvaarden. Hij verdween echter niet hele-
maal van het water. Op 12 augustus 1935 werd hij aangesteld 
als schippermotordrijver van de nieuw gebouwde waterboot van 
de gemeente Maassluis, genaamd de ‘Maeslandtsluys’. (Zie de 
Historische Schetsen nr. 13, blz.54).

Hartman bleef tot 1 mei 1946 in dienst van de gemeente Maas-
sluis. Hij ging toen om gezondheidsredenen met pensioen. Hij 
overleed te Maassluis op 30 oktober 1959.

Een brandende vraag die nu bij u opkomt is misschien: Wat ge-
beurde er eigenlijk met die ‘Soerakarta’?
Nu daarover kan ik kort zijn:

Na het losbreken van de sleepboot ‘Schelde’ hebben nog an-
dere sleepboten vastgemaakt, maar ook de trossen van deze 
slepers braken steeds door de woeste zee.
Toen de ‘Soerakarta’ rapporteerde dat de ruimen 1 en 2 vol wa-
ter stonden, werden verdere pogingen om het schip van de pier 
te trekken gestaakt, omdat het zinloos was.

De volgende morgen bleek ook de machinekamer lek geslagen 
te zijn, èn dat de pompen het water niet meer voor konden blij-
ven. De bemanning en de passagiers die aan boord gebleven 
waren wilden nu wèl het schip verlaten. Het redden van die men-
sen bleek echter geen noemenswaardige moeilijkheden op te 
leveren. Het schip zelf was echter reddeloos verloren. Ondanks 
alle pogingen die werden ondernomen bleek het schip niet meer 
vlot te krijgen. Voordat het schip een prooi van het water werd 
is er wel een groot deel van de lading geborgen. Later is het 
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achterschip van de ‘Soerakarta’ nog geborgen, waarna Rijkswa-
terstaat de rest van het schip heeft moeten opblazen.

J. Zon

Bronnen: 
Nationaal Sleepvaart Museum, Maassluis, en familieleden van 
wijlen stuurman J. Hartman
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RUSTHUIS VAN TOEN

HERINNERINGEN AAN VEERSTRAAT 13

De klok van de Grote Kerk op het Schanseiland heeft nog geen 
zeven uur geslagen als ik een beetje zenuwachtig aanbel op 
Veerstraat nummer 13. Op het zwarte bord met koperen letters 
staat:

Rusthuis voor Ouden van Dagen
der Ned. Herv. Diaconie

Vrij vlug gaat de grote deur met een brede zwaai open en de wat 
gezette dienstbode in een wit schort zegt tegen mij: Zo, jij bent 
zeker Janneke? Mijn naam is Bep Schilder.
Kom maar gauw binnen. We lopen door een brede lange gang. 
Vlak bij de trap is een deur die toegang tot de keuken geeft.
Aan een grote tafel is een meisje bezig met brood te smeren en 
te beleggen. Ze is groot, donker, knap en ongeveer achttien jaar. 
Ze heet Ina Koek en ik mag haar gelijk.
Ze zegt: Zo Janneke, doe je schort maar voor, dan kun je mij 
gelijk helpen met de ontbijten. Ze legt me uit op welk bord kaas 
en waar zoet op moet. We praten wat, en ik zeg: het zal wel een 
poos duren voordat ik dat allemaal uit elkaar kan houden.
Maar Ina zegt: Joh, daar heb je nog geen week voor nodig. Dat 
zal je wel zien. Ze heeft gelijk gehad, het was niet zo moeilijk als 
ik toen dacht.
Even voor half acht komen de vader en de moeder van het tehuis 
binnen. Ze geven mij een hand en zeggen: dat ik het best zal 
leren, als ik maar goed van aannemen ben.

Even later ga ik met Ina naar boven, de trap op, om de ontbijten 
te brengen bij de mensen, die wat geld van zichzelf hebben en 
zodoende een eigen zit slaapkamer kunnen betalen. Driemaal 
daags worden de maaltijden bij hen boven gebracht.
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Zo maak ik kennis met mevrouw Hoekstra, die licht dement is, en 
die mij iedere dag zal vragen of ik nieuw ben.
Naast haar woont mevrouw de Lange. Haar man was directeur 
van de Westlandse Tram, die vroeger naar Delft reed.
Dan maak ik kennis met ene mevrouw Kaptein, die zeer slecht 
ter been is en mij minzaam begroet.
Rechts op de gang is er dan nog de mannenslaapzaal. Daarin 
staan zo’n 16 smalle ijzeren ledikanten met tussen elk bed een 
klein nachtkastje.
Voor al die mensen is er boven maar één toilet. Vandaar al die 
po’s onder de bedden.
Links naast het toilet zijn ook nog wat kleine afgeschoten hokjes, 
waarin een bed, een stoel en een kast. Daar slapen de vrouwen. 
Die hebben nog een klein beetje privacy, niet veel, want als je op 
de stoel gaat staan, kijk je zo in het buurhokje. De wanden reiken 
namelijk niet tot de zoldering. Later zal ik beneden nog zo’n zes-
tal slaapboxen tegenkomen. Die zijn bestemd voor de dames die 
niet meer zo goed ter been zijn.

We gaan nog een trap op, naar de zolder, waar Ina en Bep hun 
dienstbodenkamertje hebben. Maar op die grote zolder blijken 
nog drie ongetrouwde dames hun domicilie te hebben. Het zijn 
de dames Spek en Spaan.
Zij stellen zich voor als: tante Katrien, de kapitein, tante Marie, de 
stuurman en tante Clazien is de bootsman. Het vriendelijke stel 
nodigt mij uit om samen met de andere meisjes eens een kopje 
thee te komen drinken, wat ik dan ook grif beloof.

Vervolgens gaan we de twee trappen weer af en lopen naar het 
aangebouwde deel, dat grenst aan het Goudsteenwater. We 
brengen het ontbijt bij juffrouw Kwak en bij mevrouw Briggeman, 
die ziek op bed ligt. Dan nog bij juffrouw Jaarsma, die het vaak 
heel erg benauwd heeft vanwege haar astma. Bij mevrouw Ruit 
hoeven we niets te brengen, die zorgt voor zichzelf en ook niet bij 
Thijs Koster, een oud-varensgezel van de sleepdienst.
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Het laatste ontbijt brengen we bij Mijnheer van Roon, de oudste 
inwoner van Maassluis, een vriendelijke oude heer, die vroeger 
een stalhouderij had in Vlaardingen.

Als we weer in de keuken terug zijn gebruiken we gezamenlijk 
het ontbijt. Als dat achter de rug is neemt moeder Berg mij mee 
naar de mannenzaal, die ook als gezamenlijke eetzaal wordt ge-
bruikt. Ze stelt mij aan iedereen voor en zegt: dit is onze nieuwe 
hulp en ze heet Janneke van Zanten.
De meesten komen mij bekend voor. Ik herken Nolté, die de fles-
sen spoelt voor drogist Vrij op de Markt, Japie Rietdijk, ouwe v.d. 
Bent en ook opoetje Klein, die vroeger in de Lijnstraat woonde. 
Keetje Kloppenburg komt naar me toe en vraagt: ben jij er niet 
eentje van Heere van Zanten? Dat was toch in zin jonge jaren 
zo’n knappe kerel. Ik was een stuk ouder, anders had ik hem niet 
laten lopen.

Na dit intermezzo laat moeder Berg mij de vrouwenzaal aan de 
voorkant zien. Aan de buitenkant van de vensters rijkelijk voor-
zien van spionnetjes (buitenspiegels). Dan kunnen ze de hele 
Veerstraat overzien. Zo houden ze bij wie er naar de Markt gaat 
en wie er bij de dokters Melchior en Wekker op consult komen.
De statige Regentenkamer mag ik zien, het sterfkamertje en de 
grote badkamer, waar iedere bewoner eenmaal per 14 dagen 
in bad gaat. Behalve Japie Sijs, want die kan haar water niet 
ophouden.
In de gang beneden zijn er ook nog drie W.C.’s, waarvan er één 
voor het personeel is bestemd.

M’n eerste werk bestaat uit het schoonmaken van de badkamer. 
Ik begin met een grote houten kast. Plank voor plank werk ik ge-
staag door tot ik bij een grote lade ben gekomen. In die la liggen 
twee grote platte dozen en ook daar moet ik natuurlijk in kijken.
Jaren later zal die doos mij nog steeds in mijn dromen blijven 
achtervolgen. Want, als ik het deksel opendoe staren zo’n veertig 
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paar glazen ogen mij koud en vijandig aan en ik geef zo’n grote 
gil, dat ze mij minstens op de Rozenburgse Zanddijk hebben 
kunnen horen. Bep komt uit de keuken rennen en verwacht, dat 
ik op z’n minst een been heb gebroken.
Ik wijs met grote angstogen op de doos!
O, zegt ze: Schrik je daar zo van?
Ja, die zijn van mensen geweest die gestorven zijn. Altijd mak-
kelijk als er eens een oog nodig is. In die andere doos zitten 
kunstgebitten. Daar heb ik maar nooit in gekeken.

Om tien uur wordt er geroepen: Koffie ...! Wat gezellig is dat in 
die grote warme keuken. De moeder doet mij voor hoe ik kof-
fie moet zetten voor de zaal. 5 loodjes koffie en een half loodje 
Buisman.
Stilletjes denk ik, aan wat mijn eigen moeder altijd zegt: één 
loodje in de Zuiderzee en toch nog een sterk bakkie, als ze er-
gens slappe koffie had gedronken.
Zo gaat een dag van flink aanpakken, met veel nieuwe indruk-
ken, voorbij. Om half acht mag ik naar huis. Daar praten we nog 
wat en ik zoek gauw m’n bed op.

Zo vliegen de dagen voorbij. Ik leer van de moeder koken, bak-
ken en braden. Ze zegt niet: Je bent nog maar vijftien en dat leer 
je nog wel eens. Nee, je springt hier gelijk in het diepe.
Vanaf de eerste keer dat ik keukendienst heb, laat ze mij al het 
zondagse vlees braden in de oven. Alles laat ze mij zelf doen. 
Ook de soep en de groenten.
Daarvoor ben ik haar nog altijd dankbaar, want jaren later als 
ik samen met mijn man een eetcafé heb op een van de Zuid-
Hollandse eilanden en m’n soepen min of meer beroemd zijn 
geworden bij onze klanten, dan denk ik nog altijd aan haar!

Die tijd van heus nog niet zo erg lang geleden, was echt niet zo 
fijn als je oud was geworden en geen van je kinderen je kon of 
wilde hebben. Je viel dan in de schoot van de kerk. Ja, je had 
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dan wel goed voer en een warme stal, maar daar had je dan ook 
alles mee gezegd als je geen geld van jezelf had.

Je had geeneens een plekje om jezelf te zijn. De enige plek om 
alleen te zijn was de W.C.
In m’n herinnering zie ik nog die krom gewerkte mensen staan 
voor de Regentenkamer met hun pet in de hand, voor de knaak 
zakgeld. Als jong meisje voelde ik me daar beschaamd over.

Zelf verdiende ik negen en dertig gulden in de maand met de 
kost, maar slapen deed ik thuis. Op de eerste van de maand 
hoorde je je salaris te krijgen, maar dat ging nooit zo vlot. Het 
kwam wel voor, dat je het op de zestiende van de maand nog 
niet had ontvangen.

Dus ben ik een keer bij de bewuste diaken, die over de pennin-
gen ging, aan de deur geweest om te vragen om m’n verdiende 
geld.
Dat deed je zomaar niet, nee, daar moest je eerst wel wat moed 
voor verzamelen. Ik weet nog dat ik er aanbelde en na enige tijd 
het raampje in de deur openging. Hij vroeg mij met een misprij-
zend gezicht: Ja, wat is er?
Goedendag, meneer. Ik kwam eens vragen: het is nu al de zes-
tiende van de maand en we hebben in het Rusthuis nog geen 
van allen ons salaris gekregen en ik moet nodig kleren kopen. 
Zo, heb jij dat zo hard nodig, dat je er mij hier mee lastig komt 
vallen? Je loopt toch nog niet nakend?
Nou ik zal proberen er om te denken, want ik heb ook nog wel 
wat anders te doen.
Je durfde het niet, maar ik had hem graag op z’n schijnheilige 
gezicht getimmerd. Maar, dat deed je toen niet.
Je zei timide: Bedankt mijnheer. Maar inwendig woedde er een 
storm in mij met orkaankracht 12. Daar had je dan hard voor 
gewerkt van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds half acht en bij 
toerbeurt ook nog op de zaterdag en zondag.
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Jaren later, als ik die vent stijf gearmd met zijn vrouw tegenkwam 
en ik hem vanzelf niet groette en hij mij natuurlijk ook niet, had ik 
altijd de neiging om hem een grote schop onder zijn schijnheilige 
achterste te geven. Gelukkig, nu ik het opschrijf, lucht het mij 
lekker op.

Als we op ’n keer met zin drieën de zoldertrap opstommelen om 
thee te gaan drinken bij de dames Spek en Spaan, valt het mij 
op hoe heerlijk rustig het is op die grote rusthuiszolder. Je hoort 
hier niets van het geroezemoes van het huis beneden, de thee 
geurt lekker en er zijn lekkere borstplaatjes, eigen fabricaat van 
bakker Poortman.
De dames vertelden over vroeger toen ze een winkeltje hadden 
op de vliet en hoe ze moesten sappelen om een paar centen te 
verdienen. Dat ze het hier nu zo goed hadden met elkaar en dat 
God zo goed voor hen zorgde.
Ik durfde niet te zeggen, dat ze daar zelf zo hard voor gezwoegd 
hadden, maar in die tijd kwam alle zegen nog van boven. Als 
vijftienjarige paste je er toen wel voor op om zoiets te zeggen.

Ina Koek durfde dat wel, want toen we op een zaterdagmiddag 
samen alle koperen deurknoppen aan het poetsen waren en wat 
giechelden, had vader Berg kritiek op ons werk. Ze kijkt hem aan 
met haar donkere ogen en zegt: Vader, de beste stuurlui staan 
nog altijd aan de wal. Met de staart tussen de benen druipt hij af 
en wij krijgen verschrikkelijk de slappe lach.
Aan werken had hij een broertje dood en al die tijd dat ik daar 
was heb ik hem nooit veel zien doen. Hij verzorgde wel de ka-
chel van de verwarming, maar, dat leerde hij al gauw aan Willem 
Harthoorn.
Zolang die geen jenever kon bemachtigen, had hij daar een 
plichtsgetrouwe stoker aan.
Als ik er bijna een jaar ben, krijg ik opslag en verdien nu het 
riante salaris van zes en veertig hele guldens. Hoera, Janneke 
gaat potverteren. Met m’n vriendin Nel Wuijster ga ik de eerste 
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Het tweede huis van links is gesloopt om daar in 1897 
het Rusthuis te bouwen.



de beste vrije zaterdag naar Rotterdam. Bij Voss op de Hoog-
straat koop ik een droom van een mantel. Donkerrood met een 
grote ronde kraag, een swagger, zo’n wijd model.
Zes en negentig gulden is een heel bedrag maar ik voel me zo 
trots als een aap. Bij C.&A. koop ik nog een geruite japon met 
een witte kraag en nijlons bij de Hema. Dan nog schoenen bij 
Van Haren en dan ben ik potje los.
Zo ging dat allemaal in die tijd. Je spaarde alles op. Echt uitgaan, 
dat deed je niet.
Je liep een paar keer van de Markt naar het Hoofd en weer terug. 
Dat was toen de ontspanning in Maassluis. Je kwam wel bijna ie-
dereen tegen. Hooguit kocht je een ijsje bij Strijbos of een patatje 
bij Spekkie op de Zuidvliet en dat was je uitspatting.
Televisie was er toen nog niet.

Je ging wel eens naar de bioscoop om een film van Roy Rogers 
te zien. Maar dat moest je wel stiekem doen, want van m’n vader 
mocht ik daar niet komen. Als je vroeg waarom niet? zei hij altijd: 
Je hebt in dat vlooientheater niets te zoeken. En dat was dat.
Vaders wil was immers wet.

In een café of zo kwam je toch helemaal niet. Als je dat deed, 
kon je je beter gelijk aanmelden bij de lichte cavalerie. Nee, in die 
jaren was Maassluis een stad waar je zoiets niet deed.
Goed, je had hier natuurlijk ook figuren, die het brede pad be-
wandelden. Bijvoorbeeld Kee Kont, die in haar jonge jaren heren 
verwende. En in haar latere jaren wierp ze zich in het handwerk, 
werd gezegd. Ik begreep er allemaal niets van.

Je had ook tussen de Noordvliet en de Boonestraat een steegje 
waar een zagerij was. Als jonge blom mocht je daar nooit door-
gaan, want daar woonde Gerrit de Grijper. Maar wat die man 
nou deed, dat vertelde niemand je. Misschien had hij alleen zijn 
uiterlijk tegen. Maar dergelijke dingen zal je overal wel gehad 
hebben.
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Op zekere morgen, als we het ontbijt aan het klaarmaken zijn, 
begint Bep ineens te huilen en ik vind dat vreemd, want Bep is 
zeker al achter in de dertig en in mijn omgeving huilen volwas-
senen niet zo gauw.
Op mijn vraag wat er aan de hand is zegt ze: Ik zag mijn ex-
verloofde aan de overkant op de stoep staan bij dokter Wekker 
en dan komt alles weer bij me boven van vroeger. Ik ga gauw kij-
ken, maar de enige die er staat is kleverige Karel. Hij staat zeker 
te wachten tot de deur van de wachtkamer opengaat. Ik kan me 
niet voorstellen dat ze hem bedoelt. Als ik terug kom, vraagt ze: 
Staat hij er nog?
Nee hoor Bep, enkel die griezel, kleverige Karel. Ja, maar meid, 
die is het! Tactisch ben je nog niet als je vijftien jaar bent. 
Onder tranen vertelt ze, dat ze jaren geleden een kind van hem 
gekregen heeft en dat heeft afgestaan voor adoptie en dat ze 
daar tegenwoordig zo dikwijls aan moet denken. Ze zou het zo 
graag eens zien.
Ik heb ziels met haar te doen, maar ik kan het bijna niet geloven. 
Het idee dat je met Karel het minnespel zou moeten spelen, doet 
mij rillen van afschuw.
Brr, ik liep nog liever de Waterweg in. Maar misschien was hij 
vroeger wel een Adonis.

Later op die dag zegt moeder Berg, dat ik niet alles moet gelo-
ven wat Bep zegt. Want als de blaadjes aan de bomen komen of 
gaan vallen is Bep wel meer een beetje vreemd.
In diezelfde maand neemt Bep opeens haar ontslag. Ze is betrapt 
toen ze zich onzedelijk liet betasten door een van de mannelijke 
bewoners. Zo’n oude baas zet je niet op straat en dienstbodes 
zijn er toch zat!
En weer voel ik medelijden met haar.

Haar plaats wordt ingenomen door een meisje uit de inrichting 
Neerbosch. Ze heet Corry Ouwenhand en het is een lieve meid 
waar we het allemaal goed mee kunnen vinden.
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Ook Ina Koek vertrekt. Men vindt haar te brutaal worden, wat niet 
zo is! Ze komt gewoon tegen onrecht op.
Als vader de ouwe Hagens waarvan beide benen zijn geampu-
teerd op de W.C. zet en rustig op de Solex boodschappen gaat 
doen in Maassluis en die oude ziel rustig een uur op de W.C. 
heeft laten zitten, zet Ina de handen in haar zij en zegt haar zegje 
als hij terugkomt. Dat neemt de vader niet, dus ontslag.

Dan komt er weer een meisje uit Neerbosch, Tjitske Hoekstra, 
een kalm meisje die niet zo gauw in verzet zal komen als Ina.

Zo reilt en zeilt het leven zijn gewone gang op Veerstraat dertien.

J.M. Voogt-van Zanten
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Het pand met de vlaggenstok is het omschreven Rusthuis. 
Op deze foto in gebruik als postkantoor.
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STRATEN EN WEGEN 
VANUIT EEN ANDERE HOEK BEKEKEN (4)

(Zie ook voorgaande Historische Schetsen nrs. 7, 10, en 12)

In de voorgaande artikelen heb ik al aangehaald dat de na het 
jaar 1800 ingezette industrialisatie de Groote Weg der Eerste 
Klasse Nr. 4 niet links heeft laten liggen. Het tegendeel is waar, 
en vooral na 1875 heeft de Groote weg er direct en indirect mee 
te maken gekregen.

In 1888 bleek de houten brug over het Smidsgat aan een gron-
dige reparatie toe. Het Smidsgat was het verlengde van de in 
1930 gedempte Zuidgeer en liep langs de latere Taanstraat 
rechtstreeks naar De Kulk of Kom van de Haven. Na gehouden 
consideraties en ingewonnen advies werd besloten de brug te 
vervangen door een overkluizing met bestrating. De bestaande 
landhoofden konden de zwaardere belasting gemakkelijk dragen 
en een overkluizing vroeg heel wat minder onderhoud dan een 
houten brug. Dit waren de overwegingen die tot uitvoering van 
die plannen leidden.

Het hiervoor beschreven karwei was nog lang niet gereed toen er 
weer een ander zich aandiende: Het verbouwen van de Monsterse 
Sluis, ook wel Noordsluis genoemd, van spuisluis tot schutsluis. 
Die verbouwing moet een werk geweest zijn met veel bijkomstig-
heden. Niet in de laatste plaats doordat het (doorgaande) verkeer 
te allen tijde doorgang verleend moest worden. Deze sluis voert 
immers onder de Hoogstraat door en die maakte deel uit van de 
Rijksweg. Een omleiding via andere wegen was toen niet moge-
lijk omdat die eenvoudigweg nog niet bestonden of, zoals de Wip 
(toen nog Oude Kerkstraat) te smal of te steil waren. Vandaar dat 
ter plekke een houten noodbrug werd aangelegd, die al naar ge-
lang het werk vorderde, werd verlegd en opgeschoven.

RIJKSSTRAATWEG
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Ik zei al, het werk was omvangrijk en nam veel tijd in beslag. Van-
daar dat het eerst in 1890 mogelijk was dat de eerste schuit van 
de tot schutsluis verbouwde sluis gebruik kon maken.

Er kan gesteld worden, dat het realiseren van de genoemde 
kunstwerken een steentje heeft bijgedragen aan de economi-
sche groei van Maassluis en omgeving. Helaas is het resultaat 
van beide kunstwerken maar van tijdelijke aard geweest. Immers, 
de overkluizing van het Smidsgat is, kort na de eerder genoemde 
demping van de Zuidgeer in 1930, verwijderd en dichtgegooid.

Ook de Monsterse Sluis heeft haar schutfunctie verloren. Ze be-
staat nog wel, maar mag al heel wat jaren alleen maar mooi en 
decoratief zijn en dienen als een sieraad voor het kleine deel van 
oud Maassluis dat nog op de plaats van het oerbegin aanwezig 
is ...
Een werk, dat ongeveer tegelijkertijd met de twee eerderge-
noemde werd uitgevoerd, was het verbreden van Het Scheur 
en de Nieuwe Waterweg. Deze verbreding had tot gevolg dat de 
Maassluise Buiten- of Voorhaven een 200 meter werd ingekort. 
Daardoor dienden bijkomende werken te worden uitgevoerd die 
direct met de Rijksweg te maken hadden. In de eerste plaats 
moest een nieuwe aanlegplaats voor de tussen Maassluis en 
Rozenburg varende veerhengst worden gemaakt, want de in 
gebruik zijnde, gesitueerd in de mond van de Haven, viel ten 
offer aan de vergroting van Het Scheur. In overleg met de ge-
meente Maassluis kwam er een vervangende aanlegplaats. Die 
kreeg gestalte in de aanleg van een voor die tijd zeer moderne 
veerstoep naast de havenmond in de rivier. Daarnaast werd de 
Rijksweg tot aan die veerstoep een 50-tal meter landinwaarts ge-
legd. Dit gebeurde op verzoek van Maassluis, want dat wilde de 
rijbaan van de havenkant hebben om daardoor langs het water 
een goede laad- en losmogelijkheid te kunnen verwezenlijken.
De verbetering ter plaatse werd dus drastisch aangepakt. Te-
meer vond dat plaats, doordat Rijkswaterstaat de gelegenheid 
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benutte om de rijbaan, dus de Rijksweg, ongeveer 1½ à 2 meter 
te verhogen en daardoor op een peil te brengen waardoor geen, 
of in ieder geval stukken minder dan voordien, last van hoog wa-
ter werd ondervonden.
Alles bij elkaar genomen kan worden gezegd, dat door de uitvoe-
ring van die plannen een begin werd gemaakt met de aanleg van 
de Burgemeester De Jonghkade.
De openstelling van veerstoep en toegangsweg vond plaats op 
25 mei 1891.
Geachte lezers, aan de opsomming van werken die rond 1890 
in Maassluis werden uitgevoerd en waarbij de Groote Weg was 
betrokken is nog geen eind gekomen. Leest u maar verder.

De pas aangelegde, hoog gelegen spoorbaan tussen Vlaardin-
gen en Maassluis maakte het noodzakelijk dat de Zandweg (nu 
Fenacoliuslaan genaamd), deel uitmakende van de Rijksweg, 
met een aan te leggen helling over de spoorbaan werd geleid. 
Eveneens in 1890 kreeg deze helling zijn beslag en konden we 
in Maassluis via een prachtige weg naar en van het veer rijden. 
(zie de voorgaande artikelen over wat er voorheen zoal aan de 
Groote Weg der Eerste Klasse Nr. 4 was gedaan).

Tegelijk met die oprit werd vanaf dat punt in de richting van het 
station, langs het nog in aanleg zijnde spoorwegemplacement 
een gloednieuwe weg, de latere Stationsweg, gesitueerd. Bij 
die aanleg was haast geboden, want de spoorlijn Vlaardingen-
Maassluis zou binnen afzienbare tijd – we weten nu dat dat was 
op 17 augustus 1891 – in gebruik worden genomen. Maar het 
station van Maassluis, gebouwd te midden van een rimboe, was 
nog steeds niet over een weg te bereiken.
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De, nog laaggelegen, Fenacoliuslaan. Toen nog Zandpad 
 genaamd. De huizen rechts naast ‘Sursum Corda’ zijn 

blijven bestaan. De trappen konden verdwijnen.
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Denk nu maar niet, dat men na afloop van alle opgesomde klus-
sen op zijn lauweren kon gaan rusten en de Groote Weg kon 
laten voor wat die was ‘omdat er niets meer aan te verbeteren 
viel’ Het tegendeel was het geval.
Ieder jaar weer werd het buitendijks gelegen deel van Maas-
sluis geteisterd door ‘hoog water’. Kaden, kelders, pakhuizen 
enz. kwamen dan telkens weer blank te staan met alle gevol-
gen van dien. Rond 1900 ‘nam’ men dat niet langer en men zon 
op plannen om daar wat aan te doen. De havenkant verhogen 
was uitgesloten; de daar aanwezige bebouwing liet dat niet toe. 
Maar daarachter, langs de oostelijke zijde van de Taanweide liep, 
als onderdeel van de Rijksweg, de Zandweg. En die was wel op 
hoogte te brengen. Want buiten enkele huisjes staande tussen 
de Stationsstraat en Piet Heinstraat, was er geen bebouwing die 
roet in het eten kon gooien.
Het Rijk, beheerder van de weg, had geen bedenkingen tegen 
de ophoging, mits de gemeente maar het grootste deel van de 
kosten op zich nam. Maassluis wilde en kon dat, want de visserij 
maakte een periode van bloei mee en de gemeente kon zich 
daardoor een extra grote uitgave veroorloven.

Weer werd er onderhandeld en een plan gemaakt. In dit geval 
was het dubbel noodzakelijk. Van deze gelegenheid gebruik ma-
kend, wilde de gemeente de ‘waterfabriek’ – nu waterleidingbe-
drijf – en gasfabriek, toen nog particuliere ondernemingen, toe-
staan hun buizennet drastisch uit te breiden.

In 1914 werd aangevangen met de uitvoering van de plannen. 
Bomen werden gerooid, afvoersloten gedempt en in plaats daar-
van riolering aangelegd. Toen dat achter de rug was werden 
scheepsladingen zand aangevoerd om de Zandweg 1½ à 2 me-
ter op te hogen.
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Prachtig lag de weg er toen bij toen dat klaar was. Iedereen was 
vol lof over de resultaten van de inspanningen. Maar helaas bleek 
die mooie toestand geen lange levensduur beschoren.
In 1916 maakte ons land een watersnood mee die in verschil-
lende steden en dorpen veel schade veroorzaakte. Ook hier in 
Maassluis.
De Zandweg, opgehoogd om het water voor eens en altijd te ke-
ren, werd op 13 januari 1916 finaal overspoeld. Op verschillende 
plaatsen werden daarbij flinke gaten geslagen. Het moet worden 
gezegd, dat onze gemeente niet bij de pakken ging neerzitten. In 
hetzelfde jaar nog werd de schade hersteld en werden zelfs extra 
voorzieningen getroffen. Deze bestonden uit het aanbrengen van 
wegneembare vloedkeringen langs de gehele Zandweg. Einde-
lijk was onze Groote Weg in rustiger vaarwater terechtgekomen.

Nog eenmaal, in 1922, werd die rust verstoord. In dat jaar werd 
de houten brug in de Wedde, een veel onderhoud vergend ob-
ject, door een stenen brug vervangen.

Maar daarvóór al gingen er hoe langer hoe meer stemmen op 
om doorgaande wegen uit de bebouwde kommen te weren en 
wegen aan te leggen die daar verre van bleven. Met andere 
woorden: de plannen tot de aanleg van Rijksweg 20A zaten er 
aan te komen.

Om de cirkel rond te krijgen en te komen aan het punt waarover 
ik in mijn eerste artikel begon, kom ik een volgende maal, de 
laatste, op dit onderwerp terug.

Jeveer
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Voor de ophoging. Fenacoliuslaan in wintertooi.



Een wakker initiatief
In de Burgerzaal van het stadhuis te Maassluis bevindt zich een 
groot olieverfschilderij, voorstellende het ‘College van de Wet’, 
een twaalftal in ernstig zwart geklede heren, vrijwel levensgroot 
weergegeven.
Het is een zeventiende-eeuws schilderij van het stadsbestuur 
van destijds, geschilderd door G. van den Bergh. In twee klei-
nere zalen, die gewoonlijk dienst doen als commissie- en frac-
tiekamers, zijn twee vrijwel gelijke schilderijen te bewonderen, 
ditmaal voorstellende het ‘College van de Visserij’.

Ondanks hun hoge ouderdom zien deze schilderijen er nog 
steeds fris uit. Alle details zijn goed waar te nemen. Dat is het 
gevolg van een grondige restauratie die in 1922 is uitgevoerd 
door de Haagse restaurateur Van Bohemen.

De toenmalige burgemeester, C.P.J. Dommisse (1908-1933) was 
de initiatiefnemer en een en ander was aanleiding tot een artikel 
dat ons als fotokopie ter beschikking is gesteld. De herkomst 
kunnen wij niet achterhalen. Het is opgenomen onder de titel: 
‘Over restauratie en conservatie der schilderijen van het Maas-
sluische Raadhuis en nog wat’

Dat ‘nog wat’ beslaat echter vrijwel het gehele artikel en is gewijd 
aan een wetenschappelijke benadering van de restauratie van 
oude meesterwerken.
Er werd in die tijd kennelijk nogal wat aangerommeld, tot schade 
van het betrokken kunstwerk. Er wordt dan ook een dringende 
oproep gedaan om ‘een specialist te raadplegen en niet de eer-
ste de beste gelegenheidsrestaurateur, die inderdaad veelal een 
kwakzalver op zijn gebied is.’
Het is interessant dan verder te vernemen, wat de restauratie 
van de bij zovele Maassluizers bekende schilderijen te weeg 
heeft gebracht. We volgen daarvoor gedeelten van de tekst uit 
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OUDE SCHILDERIJEN
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het aangehaalde artikel. We hebben gemeend taal en stijl van 
die tijd onveranderd over te moeten nemen.
Dit als inleiding. 

Wat nu de conservatie en restauratie zelf betreft, met genoe-
gen willen wij daarvan op verzoek der redactie aan de hand van 
gegevens ook van den Haagschen restaurateur van Bohemen, 
eenige wenken geven.
Een schilderij, over ’t algemeen van zooveel grooten materieele 
en artistieke waarde, verdient voor ’t minst een even groote zorg 
als een kostbaar meubel en toch geschiedt de conservatie daar-
van ook in de musea, gewoonlijk op eene onvoldoende wijze. 
Wanneer ’n schilderij gevernist en mooi gehangen is, meent 
men zich gewoonlijk van verdere verplichtingen tegenover het 
kunstobject ontslagen. Terwijl moeder de vrouw elk jaar naar 
Hollandschen trant het huis een goede beurt gaat geven, laat 
men de schilderijen, in den staat waarin zij zich bevinden en on-
beschermd over aan de soms storende invloeden van koude, 
warmte, stof, vocht enz.

Voor een deel is dat ook een gevolg van het ontzag voor de kost-
baarheid ervan, maar voor een ander deel ook van onwetend-
heid en zelfs onverschilligheid.
De nooddruft drijft huisgezin en gemeente tegenwoordig vaak 
tot zuinig overleg. Maar een overleg, dat op cultureele waarden 
als kunst wil besparen, is een zuinigheid welke de wijsheid be-
driegt. Het is diezelfde misplaatste zuinigheid, voor zoover het 
geen onwetendheid of vriendjesbevoorrechting is, welke genoe-
gen neemt met de diensten van een of andere plaatselijke auto-
riteit, een schilder of verver. De ervaring heeft aangewezen dat 
deze gelegenheidsrestaurateurs, hoe bekwaam ook vaak op hun 
eigen gebied, evenveel zonden op hun geweten hebben als de 
loodgieters onzer kerken. En dat terwijl er een rijkscommissie is, 
welke op dit gebied met raad en daad bereid is te helpen en zoo 
noodig ook met rijkssteun de gemeenten weet bij te springen.
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De eenige bescherming van zulke oudere meesterwerken vormt 
gewoonlijk de vernis. Wanneer die vernis oud en breukig wordt, 
heeft de vocht en de stof vrije gelegenheid binnen te dringen en 
haar sloopend werk te beginnen. Vroeger olieden en vernisten 
de schilders hunne doeken ook van achter, maar de modernen 
laten dit gewoonlijk na. Zij doen als de man die zijn huis aan den 
voorkant voor de dieven sluit maar het aan den achterkant open 
laat. Vocht en stof treden nu vrij toe, vernietigen niet alleen de 
kleur, maar ook de kleurkracht m.a.w. de schoonheid van een 
doek, maken de breukige vernis vuil en troebel en langzamer-
hand zinkt een tafereel weg in de schimmige duisternis, waarvan 
wij hier een paar voorbeelden reproduceeren.
Het microscopisch onderzoek heeft meer dan eens de aanwe-
zigheid van schimmelformaties op schijnbaar goed verzorgde 
meesterwerken geconstateerd.

Steeds meer wordt het nationale geweten op dit gebied wak-
ker en ziet men vroede vaderen, pastoors en anderen op een of 
ander gebied gezaghebbende menschen zich de belangen der 
oude kunst welke in hun gemeente of pastorie zich bevindt, ter 
harte nemen.
Een der laatste vermeldenswaardige feiten op dit gebied is de 
restauratie van regentestukken in Maassluis, wat geschiedde op 
het wakker initiatief van den burgemeester den heer C.P.J. Dom-
misse, die zich tot de Rijkscommissie voor monumentenzorg om 
advies wendde.

De heren Bredius en Kalff kwamen kijken en bevolen den heer 
van Bohemen als restaurateur aan, die de stukken onder han-
den nam op eene wijze welke hem een zeer vleiend getuigenis 
van den heer Bredius bezorgde. De doeken zijn dan ook nauwe-
lijks meer te herkennen en wanneer de brave stadsschilder G. 
de Bergh, die in 1665 de beide visscherscolleges op zoo mens-
kundige wijze konterfeitte, een oogenblik onder de levenden kon 
terugkeeren, zou hij ongetwijfeld zijn Haagschen conservator 
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warm de hand drukken en hem dank weten dat hij zijn stadge-
nooten op zoo handige wijze van de staar lichtte en van hun 
gelen bril bevrijdde.

Triester aanblik dan zulke, door troebelen neerslag zoo mottig 
geworden schilderijen, als deze vóór de restauratie vertoonden, 
is wel moeilijk denkbaar. De signatuur van den meester van twee 
ervan is voor den dag gekomen. Ook weet men van enkele der 
voorgestelde personagiën zoowat de namen en zoo heeft de 
gemeente Maassluis zich tegenover kunst en geschiedenis, te-
genover voor- en nageslacht met de vereiste pieëteit op waarlijk 
waardige en vroede wijze verplicht.

Het oudste schilderij, dat qua peinture wel het beste is, is nog 
niet toegeschreven. Het dateert van een 20 jaar vroeger, van 
1646 en stelt het toenmalige college van burgemeesters, schout 
en schepenen voor.
Op den voorgrond zitten de burgemeesters en rechts en links 
achter hen de schout en de secretaris. De beide andere doeken, 
waarvoor G. de Bergh de opdracht aanvaarde, stellen een twee-
tal colleges van visscherijen voor.
‘Het zal dan’, schrijft de Maassluizenaar Dr. C. Veltenaar in de 
‘Navorscher’, ook wel een buitengewone vergadering zijn ge-
weest, toen de zeven gecommitteerden uit de reeders en het 
tweetal uit de stuurlui den 20 Augustus 1664 te zamen kwamen 
om voor den ons slechts bij name bekenden schilder te posee-
ren’.
De beide stuurlui zijn aan hun kloeke koppen, hun geplooide 
halskragen, aan het gebaar waarmee zij de hand op compas en 
atlas leggen gemakkelijk te herkennen.

Het andere schilderij geeft in verband met ’t hier voornoemde 
wellicht belangwekkende aanwijzingen, want kennelijk zijn drie 
der op beide doeken uitgebeelde personagiën dezelfde en uit 
het feit dat de brief, welke een uit het college den bode in han-
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den geeft, het adres van Burgemeester Van der Dusse uit Delft 
draagt, kunnen wellicht, zoowel Dr. Veltenaar als de Delftsche 
archivaris, de heer Bouricius, nader voor hun stad belangwek-
kende zaken putten, welke ook voor de documentatie der schil-
derijen zelf van belang kunnen blijken te zijn.
Deze nadere gegevens danken wij aan de schoonmaak der doe-
ken, welke thans weer voor langen tijd behoorlijk geconserveerd 
zijn en de volgende eeuwen van de achtbaarheid onzer oude 
deftige vroedschappen en colleges op zoo respectabele wijze 
getuigen.

Joke van Rest
archivaris
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STRANDING

Een schip opt strand een baaken in de zee
siet ghy Uw naasten falen doet daer Uw voordeel mee.

Misleydt door ty en wind geraeckte lest een schip
in de perikelen en strandde op een klip.
De manschap quam te hoop maer al hun moeyt en sjouen
vermogt ten leste nyet het vaertuyg te behouen.
Daer als een ongeluk seer selden comt alleen,
so wier het stormig weer en alle hoop vlood heen,
het lagh daer hulpeloos ghegeeselt door de golven
bywylen onder schuym beladen en bedolven.
het stootte sich daer murw, het kraakte in syn spanten
en wonden had het schip bereydts aen alle kanten.
Al bleef het kreunent sich verzetten en verweeren
ten leste was syn lot nyet langer meer te keeren
en met een laatsten stoot breekt sieligh ’t schip in twee,
nu ligt het rustig daer … een baaken in de zee.

Hij had syn leeven langh in voorspoed welgevaeren,
doch voor de quade kans con hy hem nyet bewaren,
een teydt van teegenwind bragt hem aen lagerwal
en wat oock hy probeerde hem lukte niemendal.
Men quam hem nogh tehulp syn vrienden en ghetrouwen;
selfs ’t anker van syn naem con hem nyet meer behouen,
hy streed nyet langher meer maer liet sich willoos dryven
als mens heeft hy gefaelt als wrak sal hy wel blijven.
Hy raeckte aen den grondt toen quam syn huiselyk leed
dat hem den nekslag gaf, voor hem de deur toe deed.
Hy sat daer hulpeloos ghegeeselt door de slaegen
het was voor hem teveel, hy con dat nyet verdraegen.
Misleydt door teegenstroom dreef hem het noodlot voort,
hy gooyde syn fatsoen als ballast overboord

en stootte sich toen murw aen Wet en aen Moraal
hy was oock maer een mens, en nogh geeneens van stae1...

Great Yarmouth, Uit ’ZILTE ZANGEN’
3-4-’33 M.J.N. van der Hidde
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LEEN’S ENGELTJES

Beschermengelen?
Heeft ieder mens een beschermengel? Ja, daar geloof ik vast in. 
Als ik zo eens een blik terugwerp op mijn 77 jaren en denk aan 
alle penibele situaties die ik heb meegemaakt, moet er wel zoiets 
bestaan.

Het begon al vroeg toen wij als kind met onze slee van de dijk 
naast de rioolbemaling afvlogen, zo de Patijnestraat in. Dat dat 
levensgevaarlijk was, zag ik pas in, toen ik op een keer door het 
oog van de naald ging. Je kon daar nooit zien wat voor verkeer 
van de kant van de Nieuwstraat kwam, die toch wel met een 
flinke vaart tegen de afrol op moesten. Het ging heel lang goed, 
totdat ik op een keer op mijn buik op de slee liggend naar bene-
den suisde en rakelings voor het hollend paard van een kolen-
boer langs vloog.

Flink geschrokken zijn we toen maar gelijk een eindje verder 
 gegaan ter hoogte van de toenmalige Dijkschool.
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Daar konden we naar beneden sleeën, zo de Van Embdenstraat 
in en we gleden dan zelfs zo ver, dat we op het erf van de Dam-
boer eindigden.

Zo was ik ook heel dankbaar, toen ik na 5 oorlogsdagen op het 
vliegveld Ypenburg, weer heelhuids thuis bij vrouwen kind mocht 
komen. Heel wat Hollandse jongens konden dat niet meer naver-
tellen.
Toen 5 jaar bezetting, soms moest ik onderduiken, en soms ge-
woon op straat ben ik ook meerdere malen de dans ontsprongen.

Bij het bombardement op Maassluis op 18 maart 1943 was ik 
aan het werk in de fabriek van de Wallramit (later Widia en nu 
Krupp) aan de Keucheniusstraat. Deze fabriek werd door brisant-
bommen gedeeltelijk vernield, maar het gedeelte waar ik werkte 
bleef gelukkig op een haar na gespaard. Verlamd van schrik, 
maar gelukkig ongedeerd, ben ik er uit gekomen en naar de Wa-
genstraat gerend waar het ook goed raak geweest was. (Zie ook 
Historische Schetsen nr. 2)

Een andere keer had ik ook weer geluk in een heel andere situ-
atie. Gebouw ‘Sursum Corda’ aan de Fenacoliuslaan was toen 
ingericht als distributiekantoor voor bonkaarten en persoonsbe-
wijzen. De ondergrondse had toen juist het plan om een overval 
in dit gebouw te doen om bonkaarten en persoonsbewijzen te 
bemachtigen voor onderduikers.
Of het doorgestoken kaart was of niet, maar ik kreeg opdracht 
om met spoed een lichtpunt aan te leggen inde kluis. Om bij de 
leidingen te kunnen komen heb ik vlak boven de kluis een luik 
in de vloer gezaagd, het lichtpunt aangebracht en het luik er los 
opgelegd.
Vlak daarna werd de overval gepleegd en of er toen van het luik 
gebruik is gemaakt weet ik niet. Wel weet ik dat op diezelfde 
dag het hele pak geroofde bonnen enz. door ene meneer Schie-
belhout bij mij thuis gebracht is, met het verzoek om het pak 
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te bewaren tot het weer zou worden opgehaald. Dat gebeurde 
inderdaad de volgende dag, weer door genoemde heer Schie-
belhout. Voorzichtigheidshalve heb ik me toen maar enige da-
gen niet laten zien en gelukkig zijn de Duitsers er niet bij mij 
naar wezen zoeken. Kort daarna werd de heer Schiebelhout met 
nog een paar anderen opgepakt en naar een concentratiekamp 
overgebracht. Na de bevrijding kwam hij daar half invalide weer 
vandaan.

Gedurende die oorlogsjaren hadden wij clandestien een radio-
toestel in huis waarmee veel naar RADIO ORANJE werd ge-
luisterd. Schoolmeester Booster, die ook reservekapitein in het 
Nederlandse leger was, was een trouwe luisteraar.
Toen een Duitse soldaat mijn fiets kwam vorderen, verdween de 
fiets prompt in het Goudsteenwater. De Duitser had het niet door 
waar die fiets zo vlug gebleven was. Weer geluk gehad.

In een oud pakhuis recht tegenover onze winkel in de Wagen-
straat, naast de drogist Van der Lee, alias Dokter Maarten, stond 
onze clandestiene koe, die ons gezin van melk voorzag. Wonder 
boven wonder werd de koe juist even voor het bombardement 
tochtig en ging nogal te keer, zodat ik het beest vliegensvlug 
naar Maasland bracht. Het pakhuis werd door een voltreffer to-
taal vernield. Het enige wat daarbij verloren ging, was een pakje 
verboden foto’s, die daar verstopt waren.

Omdat ik zo meermalen de dans ben ontsprongen geloof ik rots-
vast aan beschermengelen!

Leen Stigter Sr.


