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VOORWOORD
Woensdag, 16 september 1992 is voor mij een dag met een gouden
randje geworden. Of meer precies, de avond van die dag. Een avond
aangekondigd met een diavoorstelling door Leen Stigter. Dat is een happening die goed is voor een welgevulde zaal, vol mensen, die zeker zijn
van een boeiende terugblik op een met humor geladen stuk historie. Zo
leek dat tenminste. Ik had geen flauw vermoeden dat mij heel wat anders
stond te wachten.
Maar naarmate het tijdstip van acht uur naderde proefde ik een andere
sfeer in de zaal, het was anders dan anders. Dat werd helemaal duidelijk
toen de burgemeester verscheen, gevolgd door mijn kinderen en kleinkinderen, onze stadsfotograaf Wim v.d. Stelt en een verslaggeefster van
Radio Rijnmond.
Toen mijn vriend, Dirk Pons, als vicevoorzitter de avond opende was het
duidelijk dat het om mij te doen was. De burgemeester kreeg het woord
en begon verbluffend veel goede eigenschappen van onze Historische
Vereniging op te sommen en dat werd met mij in verband gebracht. En
nog veel meer. Ik zat gewoon verlegen op mijn stoel te schuiven, waar
moet dat heen? Nou, toen bleek dat mij de eremedaille van de gemeente Maassluis was toegekend voor het uitdragen van het verleden van
Maassluis. Dat is toch wel even slikken.
Daarna bloemen, felicitaties, kado’s, wat een emoties! Leen Stigter gooide er vervolgens een schitterende voorstelling tegenaan. Hij presenteerde als een volleerde cabaretier, conferencier en humorist zijn verhaal op
unieke wijze. Keer op keer klaterde de lach door de zaal. Wat een avond!
Voor onze vereniging was dit optreden de laatste daad van de heer J.
van Es in de functie van burgemeester van Maassluis. Keer op keer heeft
hij bij de 600e, 700e, enz. zijn opwachting gemaakt. Hij was en is zeer
geïnteresseerd in onze vereniging en is ook vrijwel direct lid geworden.
Op een gegeven moment liep de aanwas van nieuwe leden zo snel dat
hij bij de 900e zei: ‘Ja hoor eens, ik kan hier toch niet elke maand komen
voor weer een nieuw honderdste lid’.
Toen werd afgesproken de 1250e dan maar. Dat hebben we nog niet
gehaald, we zijn op 1188 leden aangeland. Toch wel bijzonder, in 10 jaar
van 35 naar 1188!
Burgemeester van Es legt per 1 november 1992 zijn ambt neer en gaat
gebruik maken van de VUT. Wij wensen hem nog vele goede jaren toe en
zeggen hem hartelijk dank voor de jarenlange warme steun en belangstelling voor onze vereniging.
Maassluis, oktober 1992 		

Uw voorzitter
J.H. Steenkist
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ONDER ONZE VOETEN
Veenmos of mosveen?
De Lage Landen aan de Noordzee danken hun ontstaan aan ontelbaar
vele nietige plantjes namelijk het veenmos. Deze heel kleine plantjes
hebben om te groeien vrijwel alleen wat regenwater nodig omdat daarin
ook nog wel wat atmosferische stof aanwezig is. Zij houden dat water in
hun cellen vast en dat water blijft ook na het afsterven gevangen. Daarom kan er geen zuurstof toetreden en het gevolg daarvan is weer, dat
er geen ontbindingsproces op gang komt. Het groeiproces daarentegen
gaat onverdroten voort en nieuw veenmos groeit boven het oude mos.
Het afgestorven veenmos wordt dan mosveen dat het levende veenmos draagt en daardoor groeit dat pakket hoger en hoger. Is er eenmaal een veenlaagje gevormd, dan sluit dat de bodem af en komt de
veenvorming in versneld tempo tot stand. Zo ontstaan dan grote en van
boven kletsnatte veenkoepels van grote afmetingen. Andere planten
doen ook wel mee aan de veenvorming maar in veel geringere mate. Al
met al, wij in Maassluis leven wel op een behoorlijk dikke veenkoek van
wisselende dikte. Aan de oostzijde van Maassluis is dat zo ongeveer 15
meter, terwijl dat aan de westzijde wel een 10-tal meters meer is.
De Vlaardingse werkgroep ‘Heliniurn’ van de Archeologische werkgemeenschap voor Nederland komt de eer toe het inzicht over de oudste
bewoning van deze streek drastisch te wijzigen. Deze amateurarcheologen schreven geschiedenis door de ontdekking van onmiskenbare
sporen van menselijke bewoning die ca. 4000 jaar oud waren. Deze
ontdekking kreeg tot ver buiten onze grenzen bekendheid en verwierf
een eigen naam: ‘Vlaardingen Cultuur’.
Het landschap waarin deze mensen leefden doet denken aan de vroegere Brabantse Biesbos. Meer water dan land. Alleen van de mensen
van die tijd is weinig of niets bekend. Dat werd anders bij de komst
van de Romeinen. Met hun legioenen rukten ze op tot in de delta van
de Maasmond, een waddenlandschap tussen enerzijds duinen en anderzijds het meer vastere land. Gelukkig kwamen er ook schrijvers en
boekhouders met die legers mee. Deze mensen noteerden feiten en
gebeurtenissen. Uit hun aantekeningen is een indruk ontstaan van een
intensieve bewoning van dit Maasmondgebied. Het moet een vrij omvangrijke kolonisatie geweest zijn met bewoning langs de oevers van de
Maas en de Gantel. Via het Westland drong de bewoning door tot voorbij
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Delft met grote gebieden daarom heen als wildernis.
De Romeinse veldheer Gnaeus Domitius Corbulo, die onder keizer Claudius in het jaar 47 n.C. het gebied tussen Rijn en Eems bezette, moet
reeds gehoord hebben over ‘ledigheid is des duivels oorkussen’.
Hij liet de ledigheid van zijn leger verdrijven door zijn soldaten een kanaal
te laten graven van de Rijn (bij Leiden) tot aan de Maas. Door deze fossa
Corbulonis (Corbulokanaal) kon de gevaarlijke vaarweg via de Noordzee
worden vermeden. Deze ‘23.000 schreden lange vliet’ is nog deels bewaard in het huidige Rijn-Schiekanaal tussen Leiden en Voorburg.
De intensieve bewoning zette zich voort tot ongeveer driekwart van de
derde eeuw totdat de Romeinen zich dan noodgedwongen uit dit gebied moeten terugtrekken. Invallen van stammen uit het Noorden, plus
stijging van het waterpeil zijn er waarschijnlijk oorzaak van dat en de
Romeinen en de inheemse bewoners wegtrokken.
In de volgende eeuwen wordt het gebied, dat wij nu als ‘Delfland’ kennen, niet of nauwelijks bewoond. Toch ontwikkelt zich in het Maasmondgebied in het laatst van de zevende eeuw enige activiteit in de
vorm van nieuwe nederzettingen. Dat heeft plaatsgevonden in het binnenduingebied, maar ook op de schorren langs de Maas. Kennelijk met
succes want rond 725 komt dit gebied definitief onder het gezag van
de Frankische koningen, die dit dan weer in beheer, in leen, gaven aan
een grafelijke familie. Uiteraard hadden deze graven er belang bij dat
hun gebied wat opbracht en dus stimuleerden zij de ontginningen.
De Lage Landen in die tijd moeten we ons voorstellen als een natuurlandschap, waarin kleine nederzettingen. Er is wat akkerbouw, wat veeteelt, maar de natuur overheerst.
Het is een samenleving op kleine schaal, niet of nauwelijks in staat om
de ontginningen echt aan te pakken.
In de jaren 726/727 is er wel al een vermelding van het Graafschap Masalant. Het moet in de vroege middeleeuwen nog hebben bestaan en gesitueerd zijn geweest in de Maasmond. De Hof van Maasland, het verloren
gegane centrum van het oude Masalant heeft mogelijk gelegen op een oeverwal van het riviertje de Lier. Maar dat Hof is bij de watersnoodramp van
1134 met bodem en al weggespoeld. De Hof was één van de drie in Delfland
toonaangevende hoven, naast de Hof van Vlaardingen en de Hof van Delft.
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Graaf Dirk II wordt, in een bewaard gebleven document uit het jaar 985,
al genoemd. Daaruit blijkt dat hij dit gebied in leen had. Omstreeks die
tijd is men ermee aangevangen de venen voorzichtig gaan verkennen
en te ontginnen. Dit moet wel in verband worden gebracht met het
beleid van Graaf Dirk II.
Uit de kaart van de Nederlandse waterbouwkundige en cartograaf
Cruquius (1678-1754), blijkt overduidelijk dat de verkaveling van het
gebied rond Maasland heel regelmatig is. Deze ontginning is kennelijk
zeer strak geleid en gezien de grote omvang te dateren na de overstromingen in 1134 en 1164. Het ‘Duitse Huis’ had in Maasland uitgestrekte bezittingen. Met name de Nederlandse tak van de Duitse Orde
die echter pas is ontstaan in 1190 tijdens de derde kruistocht. Zou er
een voorganger de hand in de leiding hebben gehad?
Als we daarentegen de chaotische verkaveling rondom Vlaardingen
bekijken, dan mankeert daar toch wel de vaste hand.
Met die ontginning echter komt ook de dubbele problematiek van de
waterbeheersing opzetten. Enerzijds is dat de bescherming tegen de
stormvloeden van de zee en tegen hoge rivierwaterstanden. Anderzijds is daar het probleem van af- en ontwatering van de nieuwe cultuurgronden. Als oplossing daarvoor werd langs de Maas een aaneengesloten dijkstelsel ontwikkeld met daarin 13 sluizen. Immers elke
belangengemeenschap moest voor zijn eigen afwatering zorgen. Want
er is een oud gezegde: ‘Wie het water deert, die het water keert’.
Hier komt een stuk geschiedenis van het Hoogheemraadschap van
Delfland in beeld, die teruggaat tot in 1317. Het betreft een gesloten
dijkgemeenschap die tezamen de afwatering verzorgden. De indeling
in 8 west-ambachten en 5 oost-ambachten met elk een eigen boezem
en iedere een eigen sluis, maakten die 13 sluizen nodig. Ieder moest
zijn eigen broek ophouden.
Monster en Wateringen lieten in de eerste helft van de 14e eeuw de
Noordervliet en de Middelvliet graven, elk met een sluis in de maasdijk.
Het uitwateringskanaal vormde buitendijks een natuurlijke haven die
aantrekkelijk was voor de visserij en zo ontstond als vanzelf een kleine
nederzetting van sluiswachters en vissers. Niet te vermoeden dat dit
gehucht in een nog verre toekomst zou uitgroeien tot de eerste stad
aan de Waterweg, MAASSLUIS.
J.H. Steenkist
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Oud volksliedje
bewerkt door Piet de Groot
Januari 1992 - Zanggroep De Regenboog
Maassluis
Uitvoering alleen na toestemming van Stichting Muziek Theater
Weverskade 30, 3155 PE Maasland - Telefoon 01899 23435
Stichting Muziek Theater,Weverskade 30, 3155 PE Maasland, Tel. 01899-23435
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In Maas te Maeslandsluys,
daar woonden drie gezustertjes,
En alle drie in ’n huis.
De eerste kookte de pot, lai lot, lai lot
Zij kookte de pot.
Wat vond zij onder haar dekseltje?
Een grote waterrot.
2.

3.
		
		
		

De tweede veegde de vloer, la loer, la loer
Zij veegde de vloer.
Wat vond zij onder haar vegertje?
Een mooi parelsnoer.
De derde schudde haar bed, lai let, lai let
Zij schudde haar bed.
Wat vond zij onder haar dekentje?
Een mooie singalet.

In Maas te Maeslandsluys,
daar woonden drie gezustertjes.
En alle drie in een huis.
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WATER EN WIND
ZEEREIS PER ZEILSCHIP ANNO 1916
Verhaal gebaseerd op gegevens uit de memoires van J.M.C. van der
Hidde, geboren en overleden te Maassluis 1897-1973.

Als je geboren wordt op een plek waar je bij Westenwind de zilte lucht
van het zeewater op de lippen proeft en bovendien terecht komt in
een gezin waarin generaties lang de zee een rol speelt, dan is het niet
vreemd dat je als kind al met verlangen uitziet naar de tijd dat je groot
genoeg zal zijn om de deining van de zee te voelen en de oneindigheid
van de horizon te ervaren.
Zo begon het leven voor mijn vader.
Op 13-jarige leeftijd vindt hij zichzelf groot genoeg, maar krijgt geen
toestemming van zijn ouders ‘Eerst een vak aan wal leren’, is hun antwoord.
Zo komt hij in het kappersvak terecht, wordt kappersknecht bij kapper/
barbier Van Anrooij op de Zuiddijk, knipt en scheert van ’s morgens 7
uur tot ’s avonds 10 uur en verdient 25 cent per 14 dagen.
Hij doet dit een poosje en wordt daarna kantoorklerk bij Smit & Co.
Voelt zich nu meer bij de zee betrokken, maar blijft verlangen naar
golfslag en verre einders.
Als hij 15 jaar wordt krijgt hij de zo fel begeerde toestemming. Al gauw
is hij te vinden aan de haven van Rotterdam, gaat loopplank op, loopplank af en vindt in de wachthaven een schip dat hem gebruiken kan.
Hij wordt aangenomen als messroomjongen en moet nog dezelfde
middag monsteren om de andere dag te kunnen vertrekken. Bestemming: Canada.
Opgetogen gaat hij naar huis, verzorgt de nodige papieren en de plunjezak wordt gepakt. Hij groet ouders, broers en zusters en stapt die
middag de trein in, die hem wegvoert van de vaste, vertrouwde grond
van zijn jeugd en hem brengen zal naar het onbekende zeemansleven.
Het beleven van een zonsondergang op zee; het zien weerkaatsen van
zonnestralen op het water; in je kooi luisteren naar het geluid van de
golven die tegen de boeg aanslaan; de deining van de zee in je slaap
voelen; de strijd met het water; de vreemde landen en… het avontuur!
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Het zou het leven van mijn vader gaan bepalen.
Het harde leven aan boord went snel. Het vroege opstaan, het werk,
het matrozenverblijf, z’n kooi. Het meest in z’n sas is hij als hij aan dek
kan zijn en uit kan zien over het water. Het samenzijn met de zee stemt
hem gelukkig.
Zo maakt hij enige reizen met stoomschepen en ook ’n paar als runner
op slepen van Smit & co., waar het in die tijd nog de gewoonte was dat
ieder zijn eigen potje kookte van zelf meegenomen proviand.
Hij raakt geleidelijk aan geboeid door masten en zeilen en het verlangen groeit een zeilschip te mogen bevaren. Op een reis maakt hij in
Buenos Aires kennis met de bemanning van een zeilschip.
Hij bezoekt de kapitein en solliciteert mondeling.
We schrijven het jaar 1916. De eerste Wereldoorlog is in volle gang
als mijn vader, Jan van der Hidde, 18 jaar oud, wordt aangenomen als
lichtmatroos op een zeilschip, de Noorse driemaster ‘Maella’.
De bemanning bestaat uit 16 koppen en is internationaal: de kapitein
een Noor, 1e stuurman Zweed, de kok Engelsman. Het dekpersoneel
bestaat uit: 2 Finnen, 6 Noren, 2 Denen, 2 Engelsen, 1 Hollander (m’n
vader).
Het schip heeft een lading aan boord waarvan de bestemming, vanwege de oorlogssituatie, nog onbekend is. Hieronder een verslag van
deze reis, welke door mijn vader in zijn memoires werd opgetekend.

J.M.C. van der Hidde in zijn jonge jaren.

De Maella verliet het dok
en ging op de rivier ten anker om zeilklaar gemaakt te
worden. De tuigage werd
aan een grondig onderzoek
onderworpen, de zeilen van
het dek gehaald om daarna
aan de ra’s te worden vastgemaakt. De volgende dag
kwam de loods aan boord.
Nu moest het anker worden
gelicht. Lange handspaken
werden in de kaapstander
gestoken en de matrozen
liepen als een paard in de
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tredmolen in het rond op de bak. Dit begon zingend, maar dat zakte
al snel af, want het was een krachttoer. Het anker was zwaar en we
lagen voor 90 vaam ketting ten anker. Het duurde 3½ uur voor we het
boven de waterlijn hadden. Toen kon het moeizaam rondlopen gestopt
worden. Zingend werd het binnengehaald.
Een sleepboot bracht ons nu een eind de rivier af. De zeilen werden
bijgezet en met een gunstige wind zakten we verder de rivier af. Zo
zeilden we het onbekende tegemoet.
Ik was kruismast-topgast gemaakt, wat inhield dat ik de zorg kreeg
voor het bovenste zeil van de derde mast. Dit was iets naar m’n zin.
Elke ochtend moest ik de mast in om na te gaan of alles in orde was.
Ook moest ik de delen van de mast regelmatig controleren.
Alles wat ik moest weten in verband met de masten en de zeilen
schreef ik in fonetisch Engels op. Ook de benamingen voor de verschillende zeilen, de masten (voor-, grote- en bezaansmast), de maatdelen
(mast, marssteng en bramsteng) en de namen van de ra’s. ’s Avonds
leerde ik het uit m’n hoofd. Ik wilde alles grondig kennen.
Een van de eerste controles bracht aan het licht dat er in de bramsteng een spleet zat die van onder tot boven doorliep. Dit meldde ik de
kapitein, maar deze vond het kennelijk niet verontrustend. Hij praatte
er overheen en zei dat ik m’n werk maar goed moest doen. Dat wilde
ik ook. Ik nam m’n taak heel serieus, deed het met de grootste zorg
en met veel plezier. Als ik klaar was bleef ik, als het even kon, nog
een poosje in de bramsteng om te genieten van het prachtige uitzicht.
Soms probeerde ik van de ene ra op de andere over te stappen. Een
gevaarlijk, maar boeiend spel.
Geleidelijk aan leerde ik het schip kennen en raakte vertrouwd met de
eigenschappen van een zeilschip. Met de dwarsgetuigde zeilen was
het een pracht van een klipper. Maar ze was niet jong meer en ze had
wat gebreken. Het matrozenverblijf was een dekhuis, een op het dek
uitgebouwde ruimte. Boven in het dak zaten grote kieren. Toen we in
de tropen waren was dat niet erg. Het was lekker luchtig en, vanuit
m’n bovenkooi, kon ik door die spleten de sterren zien. Op het dekhuis
stond een reddingboot. Dat was niet veel zaaks. Hij was totaal verrot.
Als die te water zou moeten, zou hij zeker als een baksteen zinken. De
kampanje was het verhoogde achtergedeelte van het dek. Het liep van
de bezaansmast tot aan de achtersteven.
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Hiervandaan had je een goed zicht op het hele schip.
Het kluifhout was het vooruitstekende deel van de boegspriet. Het was
de plaats waar we bij goed weer en vrij van wacht, gingen vissen. Dat
punt bood een prachtig uitzicht op de zee en je kon er stil zitten luisteren naar het geluid van de openbrekende golven. Het zou een geliefkoosd plekje voor me worden.
Er onder bevond zich het boegbeeld. Het bestond uit een opengeslagen bijbel met de tekst van Joh. 5:24: ‘Hij die mijn woord hoort en op mij
vertrouwt, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.’ De
kapitein was machtig trots op dit boegbeeld en beweerde dat geen ander schip op de hele wereld een opengeslagen bijbel op de boeg had.
Eén van de 2 Finnen bood aan m’n zeevader te willen zijn. Met hem zou
ik, tijdens de reis, dingen bepraten en overleggen. Er zou een goede
band tussen ons ontstaan.
De eerste weken verliepen voorspoedig. Toen deed zich iets voor dat
een stempel op deze reis zou zetten. Aan boord hadden we twee grote
zoetwatertanks. Deze bevonden zich in de proviandruimte en stonden
met beugels vastgeklonken aan het schip. Op een morgen hoorde de
wacht aan dek een vreemd geluid onder in het schip. Ze gingen op
onderzoek uit en constateerden met schrik dat de stuurboordtank losgeslagen was. De beugels waren doorgeroest en hadden het begeven.
Door de breuk was een groot gat in de tank ontstaan. Door de deining
van de zee en het slingeren van het schip was de tank leeggestroomd
en had al onze proviand onder water gezet.
Dat betekende een grote ramp! We zaten midden op zee en konden
niet zomaar aan proviand komen. Er moest snel gehandeld worden.
Alles werd aan dek gebracht en uitgelegd. Een deel van het voedsel
bleek nog te gebruiken maar een groot deel was niet meer te redden.
Erger was echter dat we het kostbare water kwijt waren. Wat moesten we beginnen zonder drinkwater. We hadden nog ver te gaan. Eerst
werd er klein beraad gehouden. De kapitein, de stuurman en de kok
namen de situatie door en overlegden wat er te doen stond. Om vijf uur
’s middags werd er scheepsraad gehouden. De scheepskaart kwam op
tafel en onze positie werd bekeken. De kapitein legde de stand van zaken uit en vertelde hoe we ten opzichte van vastland zaten. ‘Er zijn twee
mogelijkheden’, zei hij ‘terug naar Buenos Aires of doorgaan’. Zowel hij
als de stuurman voelden voor het laatste. Proberen in de N. O.-passaat
terecht te komen, in de windstroom, en zo de Azoren te bereiken.
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Een soortgelijk schip in romantische sfeer.
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‘Als het meezit kunnen we er met drie weken zijn’, zei hij. Het hield
wel in dat we zuinig zouden moeten omspringen met het voedsel en
beperkt te drinken hadden. Hij vroeg de mening van ieder van ons en
er werd besloten de reis te vervolgen.
Vanaf dat moment kwamen wij op rantsoen te staan. We hadden er
toen nog geen flauw benul van wat het betekent om dorst te hebben.
De eerste twee weken wisten we ons goed te redden. Er was wat wind,
af en toe viel er een bui en het zeil, dat we als vangnet over het dek
hadden gespannen om het eventuele regenwater te kunnen opvangen,
werkte goed. Maar helaas, we konden niet in het stroomgebied van de
N.O.-passaat komen. Dat betekende: geen vaart, geen regen.
Ons portie eten werd kleiner. ’s Morgens om 8 uur kregen we een
medicijnglaasje water, een halve blote boterham en voor z’n zessen
een klein schaaltje rijst. Om 12 uur soep van krenten, rozijnen en gedroogde pruimen en om 6 uur weer hetzelfde als ’s morgens. De honger begon aan ons te knagen en had uitwerking op ons humeur. De
stemming daalde en het geringste gebeuren was aanleiding tot een
conflict, waarbij in het matrozenruim met zware termen en soms met
het scheepsmeubilair gesmeten werd. Vaak moest de kapitein er aan te
pas komen om de gemoederen te sussen en ons tot rede te brengen.
De dagen gingen voorbij, de wind bleef uit, het schip lag stil en regen
kwam er niet. Een enkele keer was er een kleine meevaller van een
grote vis aan de haak, maar verder gebeurde er weinig. De tweede
stuur, die erg bijgelovig was, stond van tijd tot tijd te krabben aan de
grote mast om zo wind en regen bij weergoden af te dwingen. Een
ander liep regelmatig te ijsberen op de kampanje, de blik op oneindig.
Af en toe kwam de kapitein aan dek, gooide wat snippers papier over
boord om te zien of er soms wat beweging in het schip kwam, maar
ze verplaatsten zich niet. De zeilen waren opgegrit, er was een ontzettende hitte en de voorraad drinkwater slonk. Eindelijk! Na twaalf windstille dagen, keerde het getij. De wind stak op. Iedereen kwam in actie.
Het bevel ‘alle hens aan dek’ was nauwelijks nodig. Ieder had de lichte
deining van het schip gevoeld en wist wat het inhield, dus: Handen uit
de mouwen!
De zeilen werden bijgezet en het reservezeil met zorg over het dek
gespannen om het eventuele regenwater op te vangen. Toen werd het
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afwachten. Het duurde vijf lange dagen, maar toen voeren we een hevige stortbui binnen! Niemand kan zich indenken wat dit voor ons betekende. Het was een verrukkelijk geluid de druppels tegen het schip
te horen slaan. Het klonk als de mooiste muziek die we ooit gehoord
hadden. Gek van blijdschap gingen we midden op het dek staan. Het
gezicht omhoog, de armen gespreid en de mond open en we lieten ons
helemaal natregenen. Kletsnat! We likten de druppels van onze lippen.
We keken naar het vangzeil. Het was zwaar en bolde uit. We hadden
weer water! We konden onze geplakte mond en darmen weer volzuigen
met vocht. Gulzig dronken we ervan.
Aan den lijve hadden we ondervonden wat ‘dorst’ betekent. In de ware
zin van het woord was de regen een lafenis voor ons.
Er volgden tevreden dagen. Er werd weer gefloten en gezongen, we
hadden weer hoop op de toekomst en durfden zelfs praten over ‘vaste
wal’.
En toen… een paar dagen later, toen ik op de bramra was en uitkeek
over het water, zag ik aan de horizon een donkere plek. ‘Land in zicht!...
Land in zicht!!!!’, schreeuwde ik en klauterde vlug naar beneden. Al
gauw was de hele bemanning op dek aanwezig.
Opgewonden vertelde ik wat ik gezien had. M’n enthousiasme tilde het
waargenomen boven de werkelijkheid uit en deed de vlek uitgroeien tot
groen bebost land. ‘Kalm aan, Dutchy’, (zo werd ik aan boord genoemd)
greep de kapitein in. ‘We moeten niet te hard van stapel lopen. Misschien is het wel een rots. Eerst de zaak rustig bekijken.’ De verrekijker
werd uit de kaartenkamer gehaald en iedereen klom het want in. De kapitein als eerste. Hij richtte de kijker en tastte de horizon af. Er heerste
doodse stilte. Alleen de masten kreunden licht onder het gewicht van
het manvolk. Na enige tijd liet hij de kijker zakken, zocht het gezicht van
de stuurman en zei: ‘Het is waar!’
Als wilde Indianen dansten we rond de grote mast, terwijl de kapitein en
de stuurman zich terugtrokken in de kaartenkamer. Er moest nagegaan
worden welk eiland het kon zijn, want het gegist bestek van die ochtend
sloot de mogelijkheid van land volkomen uit. De positie bleek moeilijk
te bepalen. Het zou één van de eilanden van de Azorengroep moeten
zijn, maar, omdat het schip door de wind uit z’n koers was geraakt, leek
het haast onmogelijk. Ons, matrozen, kon dat de pret niet drukken. Er
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was land gesignaleerd en waarschijnlijk zouden we spoedig weer goed
te eten hebben. Die wetenschap was voor ons voldoende. Een Deense
matroos haalde z’n harmonica uit het logies. Het ding was oud en vals,
maar dat hinderde niet. Er kwam geluid uit en dat was wat wij nodig
hadden. Daar ging het, de Deen voorop en ieder en alles er zingend
achteraan. Het hele schip rond en nog eens… en nog eens. De stemming was buitengewoon vrolijk. Ieder had plezier.
Het schip voer verder en tergend langzaam veranderde de donkere
plek aan de horizon in een berg met besneeuwde top. We wisten het
toen nog niet, maar we waren werkelijk aangekomen bij de Azoren.
Om precies te zijn 45 uur later kwamen we bij de baai aan. Het was
9 uur in de avond, pikdonker en het gebied was ons niet bekend. De
schepen waren in die dagen nog afhankelijk van petroleumverlichting,
wat inhield dat, als een ankerlicht zichtbaar werd, men het eigenlijk al te
dicht genaderd was. Het binnenlopen vereiste dan ook een grote mate
van precisie. We wisten niet waar en hoeveel schepen er aangemeerd
lagen, dus het was oppassen geblazen.
Even leek het fout te gaan toen vlak voor ons een ankerlicht opdoemde.
De commando’s rolden direct over het dek. Ik stond aan het roer en had
zodoende een goede kijk op wat er gebeurde. De activiteit van de kapitein was zo enorm, dat ik mij met bewondering afvroeg hoe het mogelijk
was dat iemand letterlijk alles tot in de kleinste details in de gaten had.
De kapitein gaf hier een knap staaltje van zeemanskunst ten beste. Op
een afstand van circa 5 meter zeilden we achter het schip om. Er bleken
zo’n 10 schepen ten anker te liggen. Maar het weer was ons gunstig
gestemd en het schip luisterde goed naar het roer. Zo konden we veilig
afmeren in de haven van Fayal. We hadden het gered!
Als je een aantal maanden alleen maar het blauwe water van de zee
rond je hebt gezien en je komt dan op een ochtend uit kooi aan dek
en het uitzicht is groen, dan sta je daar wel even vreemd tegenaan te
kijken. Het is niet alleen de kleur die je frappeert, het zijn ook de dingen
die daarmee verwant zijn. Groen de kleur van het vaste land. Groen, de
omgevingskleur van koeien, het Wipperskaadje, Zuidbuurt en het plantsoentje in je geboorteplaats. Je krijgt een beetje wee gevoel van binnen.
Verlangt naar al het vertrouwde. Beelden van vroeger verschijnen en je
ziet jezelf lopen langs de haven die vol met loggers ligt, de havenkom
met het huisje van Jan Coppelstock, het Zeemanshuis, café ‘De Mori-
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aan’ en in gedachten hoor je de klokken van de Grote Kerk haar warme
klanken over het stadje rondstrooien. Je waant je weer even met je
vrienden op de Markt, het centrale punt, waar alle wederwaardigheden
uitgewisseld worden. Een gevoel van heimwee overspoelt je.
Dit overkwam me dus, maar spoedig herstelde ik me en kon ik deze
vreemde omgeving in mij opnemen. Beboste berghellingen en glooiende, groene dalen.
Toen werd er voedsel de loopplank opgedragen. De werkelijkheid diende zich aan, de maag liet zich weer voelen. Eén uur later konden we
genieten van een goede maaltijd.
Drie dagen bleven we in de haven van Fayal. Er werd proviand ingeslagen voor het laatste deel van onze reis, de zeilen werden gecontroleerd
en een nieuw grootzeil aangeslagen. Toen vertrokken we voor de laatste ruk. De bestemming was inmiddels bekend. Belfast!
Het zou het zwaarste gedeelte worden.
De Azoren is een eilandengroep, waarvan er in die dagen maar één bevuurd was, d.w.z. slechts één van hen had een vuurtoren. Het plan was
om buiten alle eilanden om te zeilen, maar het weer gooide roet in het
eten. Nauwelijks op zee nam de wind, die we daar zo hard nodig hadden, af en viel tenslotte weg. Zo konden we niets beginnen. We moesten ons op de stroom verder laten drijven en deze voerde ons dicht naar
het eiland met de besneeuwde top. Met het eiland dichtbij stak de wind
plots weer op. Ons plan buiten langs te gaan was nu onmogelijk geworden en de eilandengroep moest dwars doorgestoken worden, met alle
risico’s van dien.
Die nacht wakkerde de wind aan tot kracht 7. Mijn wacht begon om 4
uur. Om half 5 kreeg ik de schrik van mijn leven. Plots doemde vlakbij
aan stuurboord een donkere massa op. Ondanks de duisternis was het
duidelijk dat dit een rots moest zijn. Dus snel alarm geslagen, want daar
moesten we niet op te pletter slaan. Maar, door de storm reageerde het
schip niet erg op het roer. Het werd; ‘Op hoop van zegen’. Opgelucht
konden we ademhalen toen we het gesteente langs ons zagen schuiven. Het was weer goed gegaan. De dag kon gaan beginnen.
Nog twee obstakels hadden we zo te nemen. We kwamen er goed doorheen en we gingen op naar Belfast. De storm was geluwd. Er was een
goed bezeilde wind en we konden onze koers ruim bij wind houden.
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Wat was het toch een prachtig gezicht om, uitkijkend vanuit de bramra,
het schip met volle zeilen de zee te zien doorklieven. Dan besef je eigenlijk pas goed hoe mooi een zeilschip is.
Een paar dagen liep alles weer goed. We konden scherp bij de wind zeilen en het schip lag goed in koers. De 3e dag echter kwam de narigheid
weer. De wind wakkerde aan, bleef ruimen en we moesten overstag.
De 4e dag bracht niet veel goeds. Iedere wacht (een wacht duurt 4 uur)
moesten we overstag. Het werd ploeteren. Moesten we niet klaar staan
om overstag te gaan, dan was er wel weer een ander bevel.
Tegen de avond nam de storm in volle hevigheid toe. Het was of de
machten van de hel losbraken. De zeilen begonnen te slaan en dreunden als kanonschoten. Commando’s raasden in ijltempo over het dek.
‘Alle zeilen weg! Stormzeilen handhaven!’ om later gevolgd te worden
door: ‘Topzeilen …’ De storm sloeg het commando aan flarden. ‘… opdoeken!’ vulde ik zelf aan. En terwijl de wind door het want gierde, klom
ik omhoog om in het donker en bij stromende regen het bevel uit te
voeren. Het viel niet mee, maar ik kwam boven. Vanuit de bramsteng
kroop ik de ra op om aan het eind daarvan het kruismast topzeil los te
maken. De wind deed de ra heen en weer zwiepen en angstig keek ik
in de richting van de bramsteng. Daar had ik immers, aan het begin van
de reis, die diepe spleet in het hout gezien. Bij elke windstoot zag ik
de steng buigen en de spleet wijken. Mijn verbeelding deed de rest. Ik
schrok. Dat was linke koek! Als de steng zou afbreken, zou ik met ra en
al naar beneden slaan.
In allerijl doekte ik het zeil op en klom langs de mast naar beneden. Blij
dat dit karwei achter de rug was, stapte ik het dek op. Daar stond de
kapitein me op te wachten. Zijn houding verried strengheid en zijn stem
klonk bars toen hij me vroeg waarom ik dingen deed, waartoe geen
opdracht was gegeven. Ik reageerde verbaasd. Er was toch gezegd dat
alle zeilen opgedoekt moesten worden? Dat had ik toch gedaan?
‘Maar de topzeilen heb je opgedoekt! Daar heb je geen order voor gehad!’
Toen bleek dat het door de wind weggevaagde commando een verbod
op het weghalen van de topzeilen was geweest. ‘Je wist toch dat die
steng niet in orde was’, zei de kapitein. Dat wist ik maar al te goed.
Toen legde hij z’n hand op m’n schouder. ‘Dutchy’, zei hij, ‘het is goed
afgelopen. Ga maar gauw de anderen helpen.’
Geschrokken en een beetje beduusd voegde ik me bij de rest van de
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bemanning. De woorden van de kapitein maalden door mijn hoofd.
Mijn melding, aan het begin van de reis, dat de bramsteng een barst
vertoonde, had hij dus niet in de wind geslagen en wel degelijk serieus
genomen.
De bewondering, die ik voor deze man had, groeide door deze gebeurtenis.
De hele nacht vochten we met de zee. Twee man stonden aan het roer
en hadden handen vol werk om het schip vast op koers te houden.
Zware zeeën vulden het hoofddek, maar de woeste golven slaagden
er niet in het schip te breken.
Tegen de ochtend nam de storm in kracht af. Toen wachtte ons een
nieuwe verrassing. Het water was in het logies geslagen! Alles was
drijfnat. De kooien waren niet te gebruiken. Nu moesten we de spaarzame uren die we vrij van wacht waren, doorbrengen aan dek; op een
beschutte plaats onder de bak, op een stuk zeildoek, wat touwwerk, of
iets dergelijks. Van slapen kwam niet veel.
Het werden vier zware dagen. Toen luwde de storm en konden we wat
op verhaal komen. Maar eerst moest het schip doorgelopen worden
op schade. Op mij rustte de taak de masten te controleren. Ik meldde
mijn bevindingen over de bramsteng van de bezaansmast. ‘Bedankt,
Dutchy’, zei de kapitein.
Hij gaf me een knipoog en dat was voldoende voor mij.
Het grootste deel van de reis hadden we er nu opzitten en we waren
door het woeligste water heen. De voorraad voedsel, in Fayal ingescheept, was aanzienlijk geslonken en we stonden weer op rantsoen.
Het harde werken maakte dat het ons niet aan eetlust ontbrak en we
begonnen sterk te verlangen naar een goed, stevig maal.
Toch hadden we nog even de buikriem aan te spannen en een paar
stormen te trotseren.
Toen, in een rustige, heldere nacht, viel er een schijnsel over het donkere water en verlichtte de zee. Het kwam van de lichttoren op de
zuidelijkste punt van Engeland. Lands End lag voor ons. Omdat onze
bestemming Belfast was, lieten we de vuurtoren aan stuurboord liggen en gingen de Ierse Zee op. Nog maar een paar honderd mijl en
dan zou, als alles goed ging, deze moeilijke reis ten einde zijn. Com-
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municatie met de vaste wal bestond er nog niet. We wisten zodoende
niet hoe de oorlogssituatie op dat moment was. Dat de Duitsers juist
begonnen waren met een verscherping van de duikbootoorlog in de
Ierse Zee was ons onbekend en rustig zeilden we op ons doel af. We
hadden een goed bezeilde wind en we waren goed gemutst. Met een
paar uur zouden we veilig in de haven van Belfast liggen en dat was
een blij vooruitzicht.
We zeilden tot dichtbij de haven. Alle benodigde vlaggen om binnen te
komen werden gehesen en toen werd het wachten op de sleepboot die
ons binnen zou moeten brengen. De tijd verstreek, maar een sleepboot
kwam er niet. Dus gingen we overstag naar het eiland Man.
Maar ook daar kregen we geen reactie. Dan maar weer terug naar
Belfast. Dat heeft zo twee dagen geduurd. Toen kwam er eindelijk hulp
en werden we binnen gebracht. Eenmaal binnen werd het ons duidelijk
dat de angst voor de Duitse onderzeeboten met de dag groter werd,
zodat er bijna niemand te vinden was die de zee op wilde. De dag
tevoren was er nog een Engels schip getorpedeerd. Er was niet één
overlevende geweest. We hadden op de Azoren dicht bij haar ten anker gelegen en we wisten dat ze ook Belfast als bestemming had. Dit
maakte op ons allen een diepe indruk.
Die nacht, in m’n kooi, liet ik de reis aan me voorbijgaan. De vaart op
een zeilschip vond ik prachtig. M’n werk in de masten had ik met veel
plezier gedaan. De kapitein was een zeer kundig man, waar ik de grootste bewondering voor had. Aan hem hadden we het te danken dat we
door alle moeilijkheden heen waren gekomen, want aan veel gevaren
hadden we bloot gestaan.
De volgende bestemming van de ‘Maella’ zou Amerika zijn. Ik vroeg me
ernstig af of ik nog mee wilde. Nog eens de Atlantische Oceaan over
met een zeilschip dat wel wat gebreken vertoonde? En ik nam een belangrijk besluit. Ik zou de ‘Maella’ verlaten.
Dit vertelde ik de volgende dag de kapitein. Hij vond het jammer. ‘Maar
Dutchy!’, zei hij. Hij had me graag aan boord gehouden, maar ik was
vast besloten.
De dag daarna monsterde ik af en nam afscheid van het schip. Ik had
niet gedacht dat dat zo’n zware gang voor me zou zijn.
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20
De ‘Maella’ aan de kade in Belfast.

Eerst de plunjezak gepakt en toen moest al het vertrouwde vaarwel gezegd worden. M’n kooi, het matrozenverblijf, de bemanning. We hadden
veel lief en leed met elkaar gedeeld.
Toen ging ik, vergezeld van mijn zeevader, voor het laatst het schip
over. Elk plekje had z’n herinnering. Op het kluifhout aangekomen
keek ik nog één maal langs masten en tuigage omhoog. Daar was de
bramra, m’n lievelingsplekje. Van daar uit was een hechte band met het
schip gegroeid.
Ik nam afscheid van kapitein Jensen. Veel had ik van hem geleerd. En
ik ging de loopplank af.
Nog één maal keek ik om en zag het schip in haar volle pracht langs de
kade liggen. Ik had neiging een beetje sentimenteel te worden. Zeker,
het leven op een zeilschip was hard en zwaar, maar de onderlinge samenwerking en kameraadschap waren groot. En het gedurige contact
met de wilde krachten der natuur gaf een bijzondere band met de zee.
Toen groette ik het schip met de woorden die eens een Noor uitsprak
toen hij, lang voor mij, de Maella verliet:
‘Farvel da du stolte skute!
Ha takk for alt hva du gav.
I dager og netter der ute,
Hvor hjemmet var himmel og hav.’
‘Vaarwel, jij trotse schuit!
Heb dank voor al wat je gaf.
Mijn tehuis tussen hemel en zee was jij,
bij dag, zowel als bij nacht!’
Nadat m’n vader de Maella had verlaten vond hij onderdak in het zeemanstehuis te Belfast. Hij nam contact op met het wervingsbureau voor
zeelieden en vernam dat het troepentransportschip ‘Justicia’ bemanning zocht. Dit schip, dat in Engeland (Belfast) gebouwd werd voor de
Holland America Lijn, had als ‘Statendam’ in de vaart zullen komen.
Met een accommodatie voor ± 3.000 passagiers zou het één van de
mooiste passagiersschepen van die tijd zijn geworden. Als gevolg van
de oorlog begonnen de geallieerden echter gebrek aan schepen te krijgen, want er waren grote verliezen geleden vanwege de duikbootaanvallen. Om dit tekort aan te vullen vorderde de Engelse regering meer-
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dere bij werven liggende schepen. Zo ook de toekomstige ‘Statendam’.
Het schip werd geschilderd in grijstinten en met deze camouflagekleur
ging het militairen vervoeren van Canada naar Engeland.
M’n vader meldde zich als matroos, maar een Belg vroeg met hem te
ruilen. M’n vader had hiertegen geen bezwaar en vertrok zodoende
met een Belgisch vrachtschip voor New York.
Later vernam hij dat de ‘Justicia’, een uur na vertrek uit Belfast, varend
in konvooi, door een Duitse onderzeeboot was aangevallen en door
torpedo’s getroffen. Het schip was weggezonken in de golven. Tien
mensen kwamen erbij om het leven.
Nog een aantal jaren bleef m’n vader op de wilde vaart, daarna kwam
hij in dienst van het loodswezen. De zee is hij zijn hele leven trouw gebleven. Hij hield van het water en het varen was zijn lust en zijn leven.
En de woorden, die Jan de Hartog Jan Wandelaar in de mond legde,
zouden geschreven kunnen zijn voor mijn vader.
Varen! Varen!
God, laat mij varen,
want onbereikbaar is het noorden van het verlangen
en aan de einder wenkt altijd het geluk.
juli 1991			

Lenie Beekman-van der Hidde

Noot:
De Noorse driemaster ‘Maella’, roepletters WKBL, groot 1784 BRT en
1649 NRT werd in augustus 1885 gebouwd door de werf van William
Gray & Co in West Hartlepool en kwam in de vaart onder de naam
‘Latimer’. Later werd dit schip verkocht naar Noorwegen.
In 1916 was kapitein J. Clarke Jensen gezagvoerder op deze klipper
die eigendom was van de Aktieselskapet Bruusgaard te Drammen in
Noorwegen. Thuishaven was: Drammen.
(Info vergaard in het Scheepvaartmuseum te Rotterdam
door ons lid de heer W.A. van der Hidde)
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MENSEN EN SCHEPEN

D

aer gaet gheen dagh verby of ’k zit voor myn pleyzier
een uer of langer nogh aen d’oever der rivier
daer haelt myn gheest hem op daer kan ick me vermeyen
hoe sleevens maelstroorn steeds maer rustloos voort blyft gleyen
daer zie ick hollants vloot hem speeden naae de baren
om nae een langhen teydt beladen thuys te varen
daer gaet de vreemde vlagh heel vreedtsaem naest de eygen
men haest hem om het eerst het ruyme sop te kreygen
daer is steeds wisselingh van lossen en van laden
het is een drock ghedoe in siloos en op kaden
daer draayt het alsmaerdoor op kranen en machines
wagt reeds een ander schip wanneer de een is finis
daer is bedreyvigheydt daer kloptet handelshart
en syn van stoom en smoock de scheepen vuyl en swart,
Daer is geen aek soo ghroot geen zeeschip soo volkomen
oft wordt er op syn teydt op sleeptou meegenomen
daer men het hebben wil daer wordt het heengeleydt
precies als by de mens daer is gheen onderscheydt.
Daer voert de leevensstroom de mensen weg als schepen
en wordt soo menighmael de reyse nyet begrepen
daer gaet men nae de school om kennis te vergaeren
en comt welhaest alteydt beladen thuysgevaren
daer is steeds wisselingh van krygen en verliezen
men houdt maer selden yets hoeseer men, moght verkiezen
daer draayt het alsmaer door in sleevens drock ghedoe
en gunt men hem gheen teydt al is men nogh soo moe
daer is bedryvigheydt daer klopt het jagtend hart
en syn van binnen uyt veel mensen vuyl en swart.
Daer is gheen mens so ghroot gheen leeven soo volkomen
oft wordt er op syn teydt op sleeptou meegenomen
daer men nyet henenwil daer wordt men heengheleydt
precies als by een schip daer is gheen onderscheydt.
		
M.J.N. van der Hidde
					

Uit: ‘Zilte Zangen’
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STILLEVEN

Een appel, een boek, een oude kruik:
Dit zijn de dingen van het leven;
Een hand heeft schuchter vorm gegeven
En vond voor woorden nieuw gebruik.
Want alles heeft een eigen zin,
De appel: strijd en fel begeren,
omsluitend d’eigen veil’ge sfeer en
Het diep-geborgen oerbegin.
Het boek omzwerft een wond’re taal:
Gedachten, dromen en gebeden
En pijn om d’onvolkomenheden
Van ’t matte menselijk bestaan.
De oude kruik op d’achtergrond
Bergt in de broosheid van zijn wezen
Geheimen van een tijd vóór deze
En fluistert, nauw verneembaar, rond:
De stof, de geest, de eeuwigheid,
Dat zijn de dingen van het leven Een
hand heeft schuchter vorm gegeven.
Wij preev’len: onvergank’lijkheid.
Arie van Oostveen

(Met toestemming van de redactie overgenomen
uit de ’Midden-Delfkrant’ van februari 1989)
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Artistieke impressie door Mathieu Vestjens op nevenstaand gedicht.
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100 JAAR ‘C.J.V.’
Een groot gedeelte van de Maassluise bevolking is bekend met de
Maassluise C.J.V. ‘De Heere zij onze Banier’.
Bij de oprichting in 1892 stond C.J.V. voor: Christelijke Jongelings Vereniging en volgens de nieuwe statuten van 23 november 1919 werd
dat veranderd in Christelijke Jongemannen Vereniging. In de laatste
tijd is dat opnieuw gewijzigd in: Christelijke Jongeren Vereniging omdat ook het vrouwelijk element betrokken raakte in de activiteiten van
de vereniging, zodat niet meer alleen van ‘jongemannen’ kon worden
gesproken.
De geschiedenis van de vereniging eist, volkomen terecht, een groot
deel van uw aandacht, maar ook het heden is uiteraard van belang
want ondanks haar 100 jaar is de C.J.V. springlevend en dat houdt in
dat er ook nog een toekomst is. We dachten daarom dat het goed was
om dit artikel met onderstaande titel alle drie de tijdperken aan hun
trekken te laten komen.
Wij wensen u prettige ogenblikken toe bij het lezen daarvan.
Maassluis,

oktober 1967
augustus 1992

-

75 jaar
100 jaar

-

T. Mastenbroek
Jacob Teertstra

1892-1992
100 jaar C.J.V. - Maassluis
Verleden
Heden
Toekomst

We schrijven zomer 1892. Het rumoer op het kerkelijk erf, de Doleantie van 1886, lag nog vers in het geheugen. De scheiding tussen
Hervormden en Gereformeerden had diepe sporen achtergelaten en
wel in het bij zonder in Maassluis. Er was een grote verdeeldheid, de
scheuring had zich voltrokken in alle gelederen van de Maassluise bevolking.
In het begin van 1892 was er in Maassluis reeds een ‘Jongelingsvereniging op Gereformeerde grondslag’. Het ligt voor de hand dat alleen
Gereformeerden daarvan lid waren. Aan Hervormde zijde bestond er
zo iets nog niet. Onder de Hervormden waren er blijkbaar ook onder
de jongeren, mensen, die toch de scheuring in de kerkelijke gelede-
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ren maar met lede ogen aanzagen. Het eerste jaarverslag laat hierover
geen twijfel bestaan. De secretaris schrijft daarin:
‘Eenige jongelingen uit de Hervormde Gemeente alhier ontwaarden tot
hunne spijt, dat de kerkelijke scheuring ook in het jongelingsleven doortrok’.
Toetreding tot de Gereformeerde vereniging, dat ging toen natuurlijk
niet. Er stond hun iets anders voor de geest, want in hetzelfde jaarverslag waar we al over spraken staat;
‘Nu ontstond bij een zeer klein aantal jongelingen de wensch eene vereeniging in het leven te roepen, toegankelijk voor alle jongelingen, die
beleeden Gods onfeilbaar Woord te gelooven. Hierin ligt dus het heerlijke idee:
Geene verdeeldheid onder jongelingen, maar één in geloof en liefde,
eene vereeniging dus, geheel afgesloten van kerkelijke richting’.
En nu komt het feitelijke begin:
‘Om tot dat uitstekend doel te geraken, begaf zich op een Zondagavond
een negental jongelingen ten huize van Mej. P. Poortman geboren Van
Katwijk’. Dat was de moeder van C.J.A. Poortman , die bij de eerste bestuursverkiezing penningmeester zou worden. Ze woonde in de Pieter
Schimstraat.
Er hadden nog een paar samenkomsten plaats ten huize voornoemd
en al gauw viel het besluit om over te gaan tot de oprichting van een
vereniging.
Dat besluit werd uitgevoerd en op 20 november 1892 was het bestaan
van de ‘Christelijke Jongelings Vereeniging’ te Maassluis een feit. Al
spoedig traden er nog drie leden toe en uit dit twaalftal werd het eerste
bestuur, dat uit 5 personen bestond, gekozen, te weten:
J.J. van der Lely, Voorzitter
F.A.H. Roost, Vice-voorzitter
N. de Kort, Secretaris
C.J.A. Poortman, Penningmeester
M. Prins, Bibliothecaris en Commissaris van Orde
Het zou natuurlijk veel te ver voeren, een nauwkeurige opsomming te
geven van alles wat er in die 100 jaar gebeurd is. Het zou ook niet
kunnen, want helaas is het archief niet meer compleet aanwezig. Een
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belangrijke bron van gegevens is in de oorlog 1940-1945, toen de vereniging bijzonder moeilijke tijden meemaakte, verloren gegaan.
We hebben nog wel een overzicht kunnen reconstrueren met de namen
van hen die in de afgelopen eeuw het voorzitterschap hebben bekleed:
1892-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929
1929-1933
1933-1934
1934-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1955
1955-1958
1958-1966
1966-1967
1967
1968
1969-1976
1977-1983
1983-

J.J. van der Lely
G. Figee
C. Kapteyn
Ds. Jac. J.H. Pop
C. Kapteyn
A. van Wasbeek
A. Mostert
C. Smoor
D. Pons
Ds. K.M. Vogel
Ds. P.H. Quartel
C. Breggeman
G. de Haas
P.M. v.d. Kraan
P.M. v.d. Kraan
P. de Groot
L.C. Quak
P.C. de Groot
J.G. Teertstra

voorzitter
voorzitter
tijdelijk voorzitter
voorzitter
tijdelijk voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
tijdelijk voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
tijdelijk voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter
voorzitter

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het verenigingsgebouw ‘Sursum Corda’ in beslag genomen door de Duitse bezetter en vervolgens werd het gebruikt als distributiebureau. Door al die moeilijke omstandigheden met herhaalde verhuizingen, waarbij ook het archief meermalen op drift raakte, zijn
er verschillende voor de geschiedenis belangrijke bronnen zoekgeraakt.
Zo werd er bijvoorbeeld in een bestuursvergadering van 19 december
1895 besloten een boek aan te schaffen, waarin de secretaris zou aantekenen ‘al het merkwaardige, voorvallende in de levensduur der vereeniging, opdat de geschiedenis van de Chr. Jongelings Vereeniging
‘De Heere zij onze Banier’ vanaf de oprichting zou bewaard blijven tot
in het laate nageslacht.
Nu wat dat ‘Archiefboek’ betreft: het is er niet meer en dat is helaas ook
het geval met het eerste notulenboek. Gelukkig zijn er hier een daar
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nog wat andere bronnen die voor de geschiedenis van belang zijn en
daar zullen we het dan maar mee doen … We willen proberen in niet
te groot bestek u wat te vertellen over de eerste eeuw van het bestaan
van de vereniging. Een periode waarin sprake is geweest van opgang
en neergang, van bloei en verval. De ontelbare elkaar opvolgende besturen, bestuursleden en leden hebben toch telkens weer geprobeerd
het devies van het Nederlands Jongeren Verbond (later Christelijk Jongeren Verbond), waarbij de Maassluise C.J.V. was aangesloten, hoog te
houden en waar te maken.
Het devies dat zo tallozen heeft aangesproken:
‘door jongeren en voor jongeren, en gezamenlijk tot Christus’
Dat was dus in het prille begin van de nieuwe vereniging. Ze konden
natuurlijk niet blijven vergaderen ten huize van Mevrouw Poortman in
de Pieter Schimstraat; ze zochten en vonden een andere vergadergelegenheid en wel in het voormalig Diaconiegesticht op de Noordvliet en
wat later in de Consistoriekamer van de Hervormde Kerk waar tot in
1896 de bijeenkomsten plaatsvonden.
In dat jaar werd vertrokken naar de ‘Koepel’ in de Lange Boonestraat
aan het einde van de Wijde Koestraat (zijstraat van de Noordvliet). De
vereniging had zich voorgenomen daaruit niet meer te verhuizen en dat
voornemen is lange tijd volgehouden want het zou tot 1919 duren voor
het ‘koepeltje’ werd verlaten.
Een belangrijke mijlpaal in het bestaan van de vereniging was het verkrijgen van een eigen gebouw. In juli 1919 kwam er een contact tot
stand tussen het bestuur en vier vooraanstaande Maassluizers, n.l. de
heren: Ds. Chr. J. Schweitzer, J. Gaasbeek, D. Poot en G. Figee, dezen
zouden later de eerste ‘Commissie van Bijstand’ vormen. Uit besprekingen van het bestuur met deze commissie werd het plan geboren
om te trachten een eigen gebouw te bekomen. Men wilde pogen het
gebouw staande op de hoek van de Fenacoliuslaan en de Taanstraat in
eigendom te verkrijgen en dat te gaan inrichten als verenigingsgebouw.
Dit pand was oorspronkelijk in gebruik als Sigarenfabriek ‘Universum’
en het behoorde toe aan de heer Moerman. Na het overlijden van de
directeur van die sigarenfabriek werd deze stilgelegd. Het gebouw had
in de oorlog van 1914-1918 ook al dienst gedaan als distributiekantoor.
Voor het toen toch vrij grote bedrag van f 10.000,-- werd de sigaren
fabriek ‘Universum’ aangekocht.
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Het ‘Bouwfonds’ dat al in 1913 ingesteld was bleek toen in het bezit van
slechts f 105,48. Een door de C.J.V. georganiseerde bazar leverde het
voor die tijd enorme bedrag op van f 3.416,46. Het gebouw kreeg de
naam: ‘Sursum Corda’ hetgeen betekent ‘Harten omhoog’.
Op 28 november 1919 ’s middags om half drie was het grote ogenblik
aangebroken. ‘Sursum Corda’ werd officieel in gebruik genomen.
Zo kon een nieuwe periode van de vereniging aanvangen, zij het niet
zonder een drukkende last van een hypothecaire lening en een obligatielening van samen f 10.000,--. Er mochten heel wat giften zijn
binnengekomen, waaronder drie van f 1.000,--, de opbrengst van de
bazar van ruim f 3.400,--, de leden van de vereniging mochten dan een
dag loon of salaris hebben afgestaan en de knapen heel Maassluis
afgestroopt met hun prikkaarten. Het was allemaal lang niet voldoende.
De aankoop van het gebouw vergde f 10.000,-- en bovendien kostte de
verbouwing en inrichting ook zo’n zelfde bedrag, zodat de financiële
hemel voor de vereniging beslist niet wolkenloos was.

Sursum Corda aan de Fenacoliuslaan,
onderkomen van de C.J.V. van 1919 tot 1992.
13 jaar later in 1932 bij het 40-jarig bestaan van de vereniging kon penningmeester J. van Luipen toch wel min of meer opgeruimd zeggen dat
het gebouw er nu goed onderhouden uitzag. En dat we ‘als enige schuld
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nu alleen de hypotheek hebben, die f 2.600,-- bedraagt’. In de loop der jaren groeide Sursum Corda uit tot ‘hèt’ verenigingsgebouw van Maassluis.
Afdeling A., B. en C., jongeliedenafdeling, diverse jongensclubs, letterkundige club, muziekafdeling, schaakclub, damclub, figuurzaagclub,
pingpong club (later tafeltennisclub), mondaccordeonclub, het is een
hele serie van activiteiten geworden, die dank zij het bezit van een eigen gebouw tot werkelijkheid konden worden gebracht.
Een enkel woord over de conciërges van Sursum Corda mag niet ontbreken. Het echtpaar J. Parre heeft het het langst uitgehouden, n.l. van
1919 tot 1949. Ze hebben uitstekend werk gedaan, maar op het laatst
werd het met het oog op hun leeftijd te zwaar. Opvolgend werden het:
de heer en mevrouw J.C. Rietdijk
de heer en mevrouw J.J. Verhey
de heer en mevrouw J.M. Parre
de heer en mevrouw Eijeriks.
Vanaf 1 juli 1967 is de C.J.V. het zonder conciërge gaan doen.
Talrijke andere verenigingen zijn in dat gebouw ontstaan. In 1922 en
wel op 15 september werd er zelfs een fanfare opgericht: ‘De Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda’. Er was ook al een mannenkoor
van de C.J.V. met dezelfde naam. Omdat die Harmonievereniging handen met geld kostte besloot men de band met de C.J.V. door te snijden
en ging deze apart verder.
Na de oorlog 1940-1945 moest heel wat opgeredderd worden om gebouw en vereniging weer draaiende te krijgen.
We noemen wat naoorlogse activiteiten:
Het Jeugdappèl, dat aan het begin van het winterseizoen ieder jaar
op een Zondagavond in de Grote Kerk werd gehouden. De avondkerkdienst begon toen nog om 5 uur, het jeugdappèl om 7 uur. Dit jeugdappèl, dikwijls met sprekers van buiten, trok soms zoveel belangstellenden, dat de voorafgaande kerkdienst zeer slecht werd bezocht.
In 1956 sprak Ds. Baks, in Maassluis wel bekend, in 1958/1959 Ds. Quartel.
De kerkenraad meende onder deze omstandigheden niet langer te kunnen
meewerken aan het beschikbaar stellen van de kerk voor het jeugdappèl.
Overigens kan gezegd worden, dat in het algemeen de medewerking van
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de Maassluise Hervormde predikanten verheugend was. Een aantal van
hen waren erevoorzitter o.a.: Ds. Kruyff, Ds. Kalma, Ds. Schweitzer.
Voorts bekleedden Ds. Pop, Ds. Quartel en Ds. Vogel het voorzitterschap van het Centraal Bestuur.
Veel medewerking werd ook ondervonden van Ds. Dankbaar.
De ochtendvergaderingen op Pasen, Pinksteren en Kerstmis werden
een traditie. De leden moesten wel matineus zijn want die vergaderingen begonnen om 7 uur in de vroege morgen.
Forumavonden hadden steeds belangstelling. De forums werden voorgezeten door predikanten van verschillende kerken, pastoor, arts, wijkverpleegster, industrieel, voorzitters van jeugdverenigingen enz.
De toneelgroep van de C.J.V. heeft meermalen uitvoeringen gegeven
in het Luxor theater en in de bovenzaal van Sursum Corda. Daarnaast
werden ook voorstellingen gegeven bij de eigen jaarvergaderingen en
ochtendvergaderingen.
In 1957 verzorgde de toneelgroep een opvoering ten bate van het nieuw
te bouwen rusthuis van de Hervormde Diaconie.
Ook nu nog draait er binnen de C.J.V. een toneelclub en wel de toneelgroep ‘Schater’.
Op Koninginnedag werden door de vereniging Puzzelritten georganiseerd. Vroeger was de heer C. Smoor hiervan de promotor. Enkele dagen voor zijn overlijden heeft de heer Smoor nog de zolderverdieping
heropend, die in de jaren ’70 grondig gerestaureerd werd. Ook in de
zeventiger en tachtiger jaren werden er nog puzzelritten georganiseerd
echter nu meer voor auto’s.
In 1966 en in 1967 organiseerde de vereniging C.J.V.- Jeugdweken. Er
werd een ballonwedstrijd voor de schooljeugd gehouden; 2500 à 3000
ballonnen gingen de lucht in, een fantastisch gezicht, en het werd een
enorm succes. Er kwamen kaartjes terug, naast die uit Nederland, ook
uit Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden.
Verder waren er spelen: zaklopen, koekhappen, roeiwedstrijden, hindernisbaan, boegsprietlopen en watergevechten, een fancy fair met
schiettent, kegelbaan en koekslaan.
Ja, je kunt de kermis wel afschaffen, maar langs een achterdeur komt er toch
weer iets van binnen. Dit alles bij de viering van het 75-jarig bestaan in 1967.
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De C.J.V. wilde wel graag de greep op de jeugd behouden en organiseerde Instuiven en Tienerfestivals. Aanvankelijk ‘op de zolder’, zoals de
bovenzaal van Sursum Corda werd genoemd. Het bezoek nam steeds
toe en daar ‘de zolder’ nu éénmaal niet op zeer veel publiek berekend
was, werd eens besloten uit te wijken naar ‘Het Trefpunt’ in Maasland.
Alles was gereed, de toegangskaarten gedrukt en toen kwam het bericht van de zijde van het Gemeentebestuur van Maasland dat geen
toestemming werd verleend. Wat nu gedaan?
Het Luxor theater wilde de zaal wel ontruimen, maar deze bioscoopzaal
had een aflopende vloer en tegen de hoogte op dansen is wat moeilijk.
De nieuw gebouwde garage van de heer Wijnands, destijds gevestigd
aan de Taanstraat bracht uitkomst. Deze werd ter beschikking gesteld
en met veel dank aanvaard.
Het Tienerfestival werd toch nog een groot succes. Later waren de
Maaslandse bezwaren blijkbaar van de baan, want er kon toch weer
van ‘Het Trefpunt’ gebruik worden gemaakt. Bijzonder veel medewerking werd ondervonden van de Directie van de N.V. Verenigde Touwfabrieken, die vele malen de kantine aan de C.J.V. afstond voor instuiven,
tienerfestivals en bijeenkomsten.
We denken nog dankbaar terug aan die incidentele oplossingen van het
zalenprobleem in het Maassluis van toen.
Maar de vereniging deed nog meer. Door middel van haar onderafdeling, de tafeltennisverenging ‘T.O.G.’ (Tot Ons Genoegen), waar zelfs
zeer jeugdigen (8 jaar) al toegang hadden. Aanvankelijk werden er competitiewedstrijden gespeeld in verenigingsverband. Naar mate het spelpeil verbeterde, werd er meer behoefte gevoeld om zich aan te sluiten
bij de Nederlandse Tafel Tennis Bond (N.T.T.B.) en diverse jaren heeft
‘T.O.G.’ de Maassluise tafeltenniskampioenschappen georganiseerd.
Ook ‘T.O.G.’ staat nu nog op eigen benen.
Toen kwam een van de laatste loten uit de C.J.V.-stam: 1 januari 1967:
De Sociëteit ‘Nil Desperandum’ werd opgericht. De benedenzaal van
Sursum Corda werd in zelfwerkzaamheid door de eigen leden geheel
gemoderniseerd en aangepast aan de sociëteitssfeer. Het verkregen
resultaat mocht gezien worden.
Echter de kosten van verbouwing en modernisering waren niet gering:
ze bedroegen f 4.000,--, maar zonder bewaar van de schatkist want de
leden van afdeling A. hebben geheel voor de financiering gezorgd. en
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de penningmeester kon zijn toch al niet te best gevulde beurs gesloten
houden. Voor de verbouwingen in die periode is de C.J.V. veel dank
verschuldigd aan Aad Smoor.
Voor het open jeugdwerk bleek de soos al gauw in een behoefte te
voorzien; de oudere jeugd kon in een aan de eisen van deze tijd aangepaste ruimte worden opgevangen. De toetreding van nieuwe leden was
op een zeer verantwoorde wijze geregeld.
Wie weet nog van de ware Geuzentochten naar Den Briel? En bij wie
leeft nog de herinnering aan het grote Geuzenfeest van 1974 in Maassluis? Dit was eigenlijk het eerste grote binnenstadsfeest wat werkelijk
lukte! Naar aanleiding van dit geslaagde feest zijn de Maassluise braderieën van start gegaan.
Wie herinnert zich nog de afdeling A.? Beroemd en berucht!
Voetballen op Koninginnedag werd een traditie.
De C.J.V. (Hervormden) tegen Credo (Gereformeerden). Twee groepen
die een soort schijnvrede onderhielden. Als scheidsrechter fungeerde
een van de pastoors. Leve de oecumene!
Dan was er nog ’t Vrondel. Een sociëteit voor de jongeren die nog niet de
leeftijd hadden voor de ouderensoos ‘Nil Desperandum’.
De C.J.V. heeft ook nog een aantal speelfilms gemaakt, enkele in samenwerking met een aantal leden van de Maassluise filmclub. De titels ‘Dag
schat’, ‘Alles voor niets’ en ‘Bitterzoete waarheid’ spreken boekdelen.
Er zijn voorts nog een aantal mensen actief binnen de fotoclub.
Verder nog de talrijke jeugdclubs die in de loop van de jaren een plekje
vonden in Sursum Corda.
De soos heet nu ‘De Kajuit’, hoewel niet zo erg ‘naar buiten tredend’
maakten zij tot voor kort nog steeds gebruik van Sursum Corda, evenals de toneelgroep ‘Schater’ en de oudste groep afdeling C. ‘De Heere
zij onze Banier’.
Verder herbergde Sursum Corda nog tal van andere groepen en groepjes. Deze zijn eigenlijk te klein om een zaal te huren bij een van de
plaatselijke zaalverhuurcentra en te groot voor een huiskamergebeuren. In Sursum Corda vonden zij echter een goed onderkomen.
De laatste jaren begeeft de C.J.V. zich op het terrein van het theater.
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Mede door de activiteiten van de toneelclub en de medewerking aan de
musicals van de Stichting Muziektheater (Rooden Lellen, Waterland)
zijn de leden van de C.J.V. een wat andere koers gaan varen. ‘De Kajuit’
in Sursum Corda werd de thuishaven van een heel stel actieve ‘jongelui’. In de loop der jaren vervult de C.J.V. een sociale rol voor een groot
aantal mensen.
Het gebouw Sursum Corda werd in de loop der jaren echter een blok
aan het been van de C.J.V. Geld om het grote pand goed te kunnen onderhouden was er niet . Zij konden zich net goed bedruipen maar daar
hield het verder wel mee op.
In 1989 heeft de Algemene Ledenvergadering, ondanks de zeer grote emotionele binding met het gebouw, besloten Sursum Corda toch af te stoten.
Maar het duurde toch nog tot 1992 eer het pand werkelijk was verkocht.
Voor velen toch een aangrijpende zaak gezien de historie die dit gebouw heeft geschreven met honderden, misschien wel duizenden gebruikers. Er is veel gebeurd in Sursum Corda. Veel Maassluizers hebben er een deel van hun opvoeding genoten. Daarom gaat het ook een
ieder aan zijn/haar hart om het gebouw te moeten verlaten.
Maar tijden veranderen en men moet eens wat anders aandurven.
De Algemene Ledenvergadering heeft in mei 1992 de toestemming gegeven voor aankoop en verbouwing van het pand Van der Horststraat
29, beter bekend onder de naam ‘Luxor Theater’. Als alles een beetje
meezit is het misschien mogelijk om het 100-jarig bestaan van de C.J.V.
Maassluis in dat nieuwe onderkomen te vieren.
Aan de viering daarvan zal uitgebreid aandacht worden besteed. Er
wordt een feestweek georganiseerd vanaf zondag, 15 november tot en
met zaterdag, 21 november 1992. Het begint op die zondag met een
herdenkingsdienst in ‘De Ark’ waarin Ds. Quartel zal voorgaan en we
sluiten de week af met een grootse reünie. Hopelijk zullen allen die ooit
een binding hadden met de C.J.V. Maassluis in ‘De Ark’ de gelegenheid
hebben elkaar te ontmoeten en gezellig vroegere belevenissen op te
halen …
Maassluis, september 1992		

Jacob Teertstra
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Bioscoop ‘Luxor’ aan de Van der Horststraat, nog met de Melkcentrale ernaast.

EEN BRUTAAL MENS...
Van oorsprong was de C.J.V. opgericht voor jongemannen, maar in
latere jaren ontstond de behoefte aan jongensclubs. Dat werd waarschijnlijk ingegeven door het gezegde:
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’
Zodoende werd overgegaan tot oprichting van wat in de volksmond ‘de
knapenvereniging’ werd genoemd.
Deze jongensclubs werden bijzonder goed bezocht. Wekelijks kwamen
er ± 60 jongens naar ‘Sursum Corda’, verdeeld over 3 à 4 clubs. Van
één van deze jongensclubs had ik jarenlang de leiding. Veel activiteiten vonden plaats. Naast de gebruikelijke bijeenkomsten waren er ook
fietstochten, kamperen enz. Met de verenigingen uit de omliggende
gemeenten waren er goede contacten en ook de samenwerking was
prima. De clubs van Maassluis, Rozenburg, Maasland, Schipluiden en
Den Hoorn vormden een ‘ring verband’.
Enige jaren na de beëindiging van de 2e wereldoorlog ontstond er een
plan om met alle clubs uit de ring een dag uit te gaan. Dat lijkt nu wel
gemakkelijk maar waar kon je in die tijd met zo’n 200 jongens terecht.
Daarvoor geschikte uitspanningen waren er niet en van pretparken
was nog helemaal geen sprake.
Met m’n jammer genoeg overleden beste vriend Chiel Poot was ik
eens door Wassenaar gefietst en daar kwamen we langs het buitengoed ‘Duinrell’, prachtig gelegen met landerijen er omheen.
Zouden we daar misschien een dag kunnen doorbrengen; vroegen we
ons af. Waarom zouden we het niet proberen! Op een zaterdagmiddag samen naar Wassenaar gefietst. Zomaar er op af, geen afspraak
gemaakt. De oprijlaan op naar het deftige huis, aangebeld, en laat nu
nota bene de deur geopend worden door de eigenaar van Duinrell,
graaf Van Zuylen van Nijevelt.
Ja, daar sta je dan, stil en met een mond vol tanden. Stotterend kwam
ons verzoek er uit. Wat werden we verschrikkelijk op ons gemak gesteld
door die vriendelijke man. We moesten precies vertellen wat de bedoeling was en dat we graag een dag met de jongens gebruik zouden willen maken van het mooie terrein. Tot onze verbazing en grote vreugde
gaf hij direct toestemming en mochten we gelijk een datum vaststellen.
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Het werd een prachtige dag, schitterend weer, de jongens konden er
fijn spelen en het leuke was, dat de kinderen van de graaf de hele dag
bij ons zijn geweest.
De organisatie van zo’n dag vroeg veel voorbereidingen en er moest
ook behoorlijk worden geïmproviseerd want het was naar ik meen 1949
en veel geld was er toen niet. De echtgenoten van de leiders maakten
de lunchpakketten klaar en de na het spelen dorstige jongens konden
hun dorst lessen met limonade. Daartoe hadden we een paar melkbussen van 40 liter meegenomen en die gevuld met water en een paar
flessen limonadesiroop. De jongens hadden nog nooit zulke lekkere
limonade gedronken. Een van de leiders, aannemer van beroep, had
uitneembare doelpalen gemaakt zodat de jeugd naar hartenlust kon
voetballen. Met bijzonder veel plezier denk ik nog aan deze mooie dag
terug.
Na mijn leiderschap bij de jongensclubs, ben ik nog jarenlang voorzitter
geweest van een ‘jongelieden’ afdeling. Dat waren jongens die te oud
werden voor de jongensclubs maar nog te jong voor de jongemannenvereniging. Zo rond de leeftijd van 15 tot 17 jaar.
Met deze jongens kon je goed onderwerpen behandelen en leerzame
gesprekken voeren. De eerste beginselen van het spreken in het openbaar werden in de club aangeleerd.
Met jongens uit die tijd, nu volwassen, heb ik nog steeds contact onderhouden. Ik vind het leuk om er een paar te noemen: Gijs de Haas,
Bert Hartog (met deze twee houd ik me nu nota bene bezig met de
restauratie van de Grote Kerk), Cor Gilbers, Maarten Mostert.
Het jeugdwerk van toen, werk van de C.J.V., is toch erg zinvol gebleken.
Maassluis, september 1992				
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D. Pons

VERLEDEN VERHALEND
Het Mosterdzaadje
Het bezoeken van Zondagsschool ‘Het Mosterdzaadje’ was voor mij geen
willekeurige keuze. Leerlingen van een Maassluise christelijke school werden zonder uitzondering verwacht op een zondagschool en ‘Het Mosterd
zaadje’ was dichtbij, vandaar. In de jaren die ik er de zondagmiddagen
mocht doorbrengen was de scepter in handen van Mevrouw Trijntje Sluyter.
Trijntje was niet getrouwd. Alsof het een familietraditie betrof zijn ook haar
beide broers, de kaasbroeders uit de A.E. Maasstraat, ongetrouwd gebleven. Trijntje was niet zo groot maar kon diep op je inpraten.
Met haar niets ontziende blik kon ze nog sneller overtuigen dan met getuigende woorden alleen. Trijntje sprak christelijk uit met een G aan het begin.
Bij het woord Koningin lag de nadruk ook op gin, met een echte G.
Ik herinner me nog de bijles – met zang rond de piano in de achterkamer
van Trijn. Die zang was niet zo best. Ik schrok er ook eigenlijk van toen ik
op een voor mij volkomen onverwacht moment te horen kreeg dat ik zo’n
mooie zangstem had. Achteraf doorgestoken kaart natuurlijk. Bijna iedereen was welkom op een op te richten jongerenkoor. Op alle scholen, en
met name het Mosterdzaadje, werden jongens en meisjes geronseld voor
een jongerenkoor.
Het initiatief ging uit van Kaatje Toorn, een mevrouw met lange rode pijpenkrullen uit Vlaardingen. Eerst zou het repeteren plaats vinden in Sursum
Corda. Ik kende dat gebouw alleen maar van de benedenzaal met ijzeren
buizen die fungeerden als pilaren. Ome Jan en Tante Nel van de Meeberg
vierden in die zaal hun 12½-jarige bruiloft. Het was het eerste feest, waarvan ik me herinner, dat ik het mee mocht vieren. Het zaaltje was niet groot.
Oefenen met het jongerenkoor werd wegens overweldigende belangstelling verplaatst naar de Grote Kerk.
Lied der Zee
Deelname aan ‘Het lied der Zee’ in ‘De Put’ tijdens de jaarlijkse Maassluise
feestweek was één van de hoogtepunten waaraan het jongerenkoor een
bijdrage mocht leveren. De dochter van Kaatje moest de ster zijn maar voor
mij was dat een ander. Jan Wijnhorst, de groenteboer met z’n zware stem,
heeft tijdens de opvoering van het stuk een op mij verpletterende indruk
gemaakt. Tijdens de opvoering vond ik hem bijna even mooi zingen als
Jaap Hollaar. Die zong altijd ‘Jeruzalem’ tijdens het eten bij een reis van de
personeelsvereniging van de V.T.
Zingen in het jongerenkoor kende nog andere hoogtepunten. Het meest
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Sigarenfabriek ‘Universum’, tot 1919.

indrukwekkende optreden was voor mijzelf het zingen in de Grote Kerk van
Maassluis. Samen met Peet Snoek en/of Piet Spits stond ik dan op een
hoge houten stelling vlak voor de eerste rij stoelen naast het Heilige land
met de kansel.
Spelletjes
Voor jongens van ‘Het Mosterdzaadje’ was CJMV een logisch vervolg. Later werd de CJMV de CJV. Vanaf die tijd waren er ook meisjes welkom.
Dat gaf wat afwisseling bij het sjoelen enzovoort. Verder waren er niet veel
ontspanningsmogelijkheden in Maassluis.
Kietelzolder
Niet iedereen voelde zich thuis bij de CJV. Zoekend naar andere mogelijkheden herinner ik me nog een bezoek aan de heer Westenbrugge. Op een
doordeweekse dag stond ik, samen met een vriendje, bij hem op de stoep
aan de Fenacoliuslaan. Naar Rooms Katholiek voorbeeld van die dagen
vroeg ik om medewerking bij het verkrijgen van een ruimte voor algemeen
vertier. Van huis uit waren we N.H. De heer Westenbrugge was van een
christelijke partij en de Grote kerk leek op die leeftijd nog groter. Het verzoek richtte zich dan ook op een ruimte in of nabij die kerk. We hadden de
indruk dat ons verzoek niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen van
belang was.
Zonder ooit antwoord te hebben ontvangen op het voor ons toch belangrijke verzoek is er in een later stadium toch iets moois gerealiseerd. De zolder
van een oude paardenstal naast Trouw & Co. aan het Zandpad was van Y.
Koffeman, de vader van Ab Koffeman, één van de kernleden van een vriendengroep. Deze bestond uit 6 personen. Sjaak van ’t Wout maakte een foto,
die hierna wordt afgedrukt. Huisraad, meubelen etc. werd opgescharreld bij
familie. Voor muziekinstrumenten, gezelschapsspelletjes, grammofoon en
grammofoonplaten was geen geld. Om dat geld bij elkaar te krijgen gingen
we na normale werktijd en ’s avonds kistjes maken in de kistenmakerij van
Kroes (Gebr. van Buuren?) in de Zuidbuurt. Het werd gezellig op zolder. Zo
gezellig, dat de zolder al snel bekend werd bij leeftijdgenoten. Gewenst en
ongewenst. Een bijnaam was gebruikelijk. Dat werd al snel ‘de kietelzolder’.
Op de zolder komen was niet zo gemakkelijk. In de eerste plaats was er
een duidelijke voorkeur voor bekenden, vrienden en vriendinnen. Daarnaast moest je lenig genoeg zijn om naar boven te klimmen. De ingang
was n.l. een luik waar je alleen kon komen als je via een ladder opklom tot
op de zolderverdieping. De ladder bevond zich stijf tegen de muur en op
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Piet Westeijn, Dick Veldhoen, Ab Koffeman, Cock Hollaar
en de schrijver van dit artikel op de zolder.
het luik zat een grendel met slot. De steile ladder te mogen beklimmen en
de zolder te kunnen bezoeken was een voorrecht.
Twee maal was er een politie-inval. De eerste keer moest de Maassluise
M.E. van die dagen zonder resultaat terugkeren naar het bureau. Het zolderluik was gesloten. De tweede keer had de politie meer succes. Onverwacht stonden er op een avond ineens enkele agenten met een zaklantaarn te zwaaien.
Volkomen onnodig natuurlijk want het licht was gewoon aan. Iedereen zat
gezelschapsspelletjes te doen, muziek te maken of te lezen. Er werd thee
ingeschonken voor het bezoek.
Inval
Drie agenten onder leiding van een (hoofd)inspecteur stonden op die zaterdag- of zondagavond ineens voor het gordijn dat het keukentje van de
kamer afschermde. Dat was even schrikken. Uiteindelijk werd er verboden
lectuur in beslag genomen (‘De Lach’) en kregen we te horen dat onze
ouders ingelicht zouden worden door de politie over het op dat moment
geregistreerde bezoek aan, zoals werd omschreven, de kietelzolder. Met
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de gedachte dat er een broeinest van lust was gelokaliseerd door de plaatselijke politiemacht is er afscheid genomen. Ondertussen was de aangeboden thee niet opgedronken.
CJV-zolder
In gebouw ‘Sursum Corda’ aan de Fenacoliuslaan, het verenigingsgebouw
van de CJV, werden later dansavonden georganiseerd. Ik heb er, zoals zoveel anderen, m’n vrouw ontmoet. De zolder van dit gebouw, een voormalige sigarenfabriek, was met enige aanpassingen geschikt gemaakt voor
feestjes. Een bar, tafeltjes en stoelen en levende muziek van plaatselijke
groepen maakten een voor die tijd unieke sfeer. Het was in feite de enige
mogelijkheid tot wereldlijk vermaak in Maassluis. ‘Spekkie’ op de Zuidvliet
naast de Sluispolderkade en lunchroom ‘Marktzicht’ op de Markt dienden
in veel gevallen als vertrekplaats naar een dansavond op een dansschool
in Vlaardingen/Rozenburg of een bezoek aan Hotel Amerika in Hoek van
Holland. Maar de CJV-zolder stond die tijd nummer één.
Bezoek aan dansscholen in Vlaardingen of Rozenburg waren riskant. Het
werd bijna altijd knokken. Bij de veerboot of de gemeentegrenzen. Vooral als
je op verkeringstoer was. Op zaterdag en zondag was er verder nog de mogelijkheid om naar het Luxor theater te gaan. Hoewel je daarbij wel het risico
liep vervolgens als zondaar door het leven te moeten. De sociale controle
was niet mis en een stempel of bijnaam raakte je niet gemakkelijk weer kwijt.
Filmclub
Nog weer later kwam de zolder van de CJV opnieuw in beeld. Als lid van
de Smalfilmclub Maassluis kreeg ik te maken met de zolder van ‘Sursum
Corda’ als clubruimte en leslokaal voor filmcursussen. Als lid van die vereniging had ik regelmatig het voorrecht op een geheel andere wijze van de
zolder te mogen genieten, nu als smalfilmer.
Filmclubavonden met projectie, cursussen, feestavonden en filmopnamen
wisselden elkaar regelmatig af. De sfeer was en bleef gezellig tot we min
of meer werden gedwongen naar een andere locatie uit te kijken i.v.m.
verkoop van Sursum Corda. De sfeer en de herinneringen zullen altijd in
geheugen blijven.
Het is eigenlijk wel grappig dat de CJV haar activiteiten gaat voortzetten in
het voormalige Luxor theater. Wie weet welke samenwerking er nog volgt.
oktober 1992				

Henk van de Meeberg
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LANGESTRAAT, SANDELIJNSTRAAT
Nu ik wat ouder word denk ik veel aan mijn jeugdjaren, aan de straat
waar ik ben geboren en opgegroeid. Dat was een van de oudste straten
van Maassluis; de Sandelijnstraat, ook wel Langestraat genoemd.
Deze naam komt reeds voor in een transportbrief van 3 april 1618:
‘daer bij de Schout Otto de Roy overgeeft aan Cornelis Roels
zekere tuin bij gen. Schout eertijts in erfpacht gekregen van
Cornelis Sandelijn te Delft’.
In het archief van de gemeente Maassluis zijn nog verkoopakten door
C. Sandelijn uit 1696, 1698 etc. aanwezig.
Sandelijn zelf liet hier in 1668 zijn huis bouwen met nog enige kleine
huizen. Deze gegevens heb ik gekregen van de heer Vaissier, archivaris
bij de gemeente.
Toen ik ruim 2 jaar was brak de oorlog uit en vanaf die tijd beginnen
mijn herinneringen vaste vorm aan te nemen. Het zal in 1942-1943 zijn
geweest dat mijn vader gedwongen in Duitsland moet gaan werken.
Hij is dan al 53 jaar, maar dat maakte voor het ‘Herrenvolk’ niets uit.
Willem Weeda uit onze straat is er ook bij en ook Van der Endt van de
Noorddijk is de klos. M’n oudste zus Gerda, al getrouwd, brengt vader
weg samen met zus Neel want via Rotterdam wordt hij op transport
gesteld. Hij geeft Gerda opdracht om wat voor de kleine meid te kopen.
Die kleine meid was ik, want ik was de jongste van de vijf meiden die
ons gezin rijk was.
Het werd het boekje ‘Rijmpjes en versjes uit de oude doos’. Omstreeks
diezelfde tijd ga ik voor het eerst aan de hand van moeder naar de kleuterschool van Juffrouw Lub aan de Damstraat. Dat werd niet zo’n succes want ik speelde liever met m’n vriendje Jantje Rietdijk. Wij woonden
op no. 56 naast de familie Krauwel. Buurman exploiteert een draaiorgel
en soms als hij wat vroeger thuis komt in de namiddag geeft hij nog wel
eens een toegiftje voor de jeugd uit de straat voor hij het orgel in de
stalling zet.
Voor mij is de Sandelijnstraat een heerlijk speelterrein, want als je door
het Paard z’n bek (St. Aagtenstraat) gaat ben je zo op het kaadje. Langs
de tuinderij van v.d. Berg via kaadje en Wippersmolen kom je vlug bij de
Maaslandse veiling om te schooieren voor een appeltje of een stekkie.
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Je kon ook met een stok en een draadje garen met een kromme speld
aan het eind stekelbaarsjes vangen in de Zuidvliet.
Op een middag ga ik samen met m’n moeder op de thee bij m’n oudste
zuster Gerda die op het Hoofd woont in de Generaal de Wetstraat. Bij
waterstoker de Vries kopen we wat lekkers voor bij de thee. In het winkeltje staan twee Duitse officieren, ze strijken over m’n bol en angstig
kruip ik weg achter moeders rokken. Ze lachen erom en zeggen dat dat
wel over zal zijn als ik achttien ben.
Met m’n zus Sjaan en haar vriendin Magda de Kort ga ik gras plukken
voor de konijnen. Dat doen we langs de nieuwe weg (nu Laan 19401945) vlak bij het boerderijtje van ‘Grassie Poep’ en de oude melkfabriek onderaan bij de molen.
Daar zitten ook Moffen. Een dikke keukenmof is met een beitel een
houten vaatje aan het open maken. Hij wenkt ons en zegt dat het kleintje moet komen. Als het vat open is doet hij een grote lepel jam op een
stuk papier en roept mij weer. Maar Sjaan en Magda zeggen mij dat ik
niet moet gaan. Want van de Moffen pak je niks aan en misschien is het
wel vergiftigd. Maar als we ’s avonds aan onze karig belegde boterham
zitten zweeft die lekkere jam me nog steeds voor de ogen.
Aan alles was gebrek, aan zeep om je te wassen en de was te doen,
maar het grootste probleem was toch de voeding. Ik weet nog dat ik in
de Hongerwinter met Sjaan naar de gaarkeuken ging over dat spekgladde noodbruggetje over de vliet om onze portie te halen. We moesten dan geduldig in de rij wachten. Voor ons staat een vrouw en we zien
met ontzetting een colonne kleine wemeldingen over haar mantelkraag
en rug lopen. Tjesses! Een opgeschoten knul, die indruk op m’n zusje
wil maken schiet ze als propjes naar de jassen van de andere mensen.
Als u dit leest en u stond toen ook in de rij weet u nu tenminste hoe u
mogelijk aan die pietermannen bent gekomen.
In de Hongerwinter mochten sommige kinderen tweemaal in de week
gaan eten bij mensen die nog redelijk goed te eten hadden. Ik mag
gaan eten bij politie Groeneveld. Dat gezin is vanaf ’t Hoofd geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht bij Van Velden op de vliet. We krijgen er
een heerlijk maal, maar als ik net over de brug ben, vlakbij de groentezaak van Engel Van der Meulen, geef ik al dat kostelijke eten al over.
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M’n maag kon een normale maaltijd niet meer verdragen. Ik was dan
ook zo mager als een lampenglas.
Van Moeder mag ik altijd het rantsoen brood halen bij bakker Gijs van
der Veer, want Mevrouw van der Veer schuift kleine kinderen altijd een
boterham toe. Met het brood in de tas hou ik de boterham behoedzaam
in m’n handen vast omdat ik hem lekker thuis wil opeten. Kom ik in de
Hoekerstraat en daar vliegt als een duvel uit een doosje een jongen uit
de gang en jat vliegensvlug die boterham uit m’n handen. Ik moet hartverscheurend gehuild hebben, maar die jongen zal waarschijnlijk wel
net zo veel honger hebben gehad als ik. Al is het niet goed te praten.
Als ik op een mooie dag in de zon op de stoep zit, komt er een jonge
vrouw naderbij. Er wordt veel over haar geroddeld. Ze houdt het met
de Moffen. Maar wat dat inhoudt, begrijp ik nog niet.
Maar voor mij is het een wezen uit een andere wereld. Ze draagt
prachtige kleren, een vos om de schouders, een pikant hoedje met ’n
veer op het hoofd, hoge hakken en zijden kousen. Ze staat bij me stil
en maakt een praatje. Ze geurt heerlijk naar rozen en dat ruikt heel wat
beter dan die vieze kleizeep.
Nou dacht ik, als ik later groot ben word ik lekker ook een moffengriet!
Van dat voornemen heb ik gelukkig thuis maar niets gezegd.
In het laatste oorlogsjaar heeft een van m’n zussen zich verloofd. En
om daar nog een enigszins feestelijk tintje aan te geven besluiten ze
na veel ruilen en een hoop gedoe een grote pan bruinenbonensoep te
koken. Wat er achteraf precies is misgegaan weet ik niet, maar toen de
volgende dag de soep werd opgezet schuimde het als een vers sop.
Mogelijk was het spek garstig geweest, het juiste wisten we niet. M’n
moeder noch m’n zuster konden het over hun hart verkrijgen om die
kostbare, met zo veel moeiten bereide soep zomaar door de W.C. te
spoelen.
Zo dachten ze tegelijkertijd allebei aan dezelfde, aan: ‘Kontje, gatje,
billetje, reetje, scheetje!’ Dat was de bijnaam voor Huibie Bakker, een
vrijgezellen mannetje uit onze straat, ja, die zouden ze met een pannetje gaan verblijden.
Hij heeft het met smaak verorberd en er gelukkig niets aan overgehouden.
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Sandelijnstraat in de eerste helft van deze eeuw.
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In het begin van de oorlog kwam er op geregelde tijden een zigeunervrouw door de straat. Ze repareerde paraplu’s. Moeder gaf haar
weleens een kopje thee. Op een middag vertelde ze moeder dat ze
een oproep had gekregen dat ze op transport moest naar Polen. We
hebben dat arme mens nooit meer gezien.
We mochten ook eens met enkele kinderen uit onze straat bij Bakker
Post in de bakkerij zelf wat bakken. We maakten broodpoppetjes met
krenten als oogjes en we kregen ook nog appels om te poffen. Heerlijk
was dat! Het is nog altijd een dierbare herinnering aan een sombere
tijd. En leuk waren ook die middagen bij het Leger des Heils op de vliet,
waar we van lucifersdoosjes en behangselpapier poppenmeubeltjes in
elkaar knutselden.
Maar gelukkig kwam er op 5 mei 1945 een einde aan die vreselijke
oorlog en begon het wachten op de terugkeer van m’n vader. Na enige
tijd was hij er eindelijk, sterk vermagerd, ondervoed en onder het ongedierte. Maar levend en wel!
Samen met vader ga ik een keer naar de Haven om bij schipper Snoek
een maaltje schol te halen. De schipper wijst mij op de oranje vlekken
op de schol en zegt: Kijk meissie, dat is omdat de koningin weer bij
ons terug is. En echt, dat geloofde ik werkelijk. Zijn schip is later nog
op een mijn gelopen.
Na de roes van de bevrijding wordt alles weer normaal. Vanwege de
oorlog heb ik maar 2 maanden in de 1e klas doorgebracht. Toch ga ik
over naar klas 2 van de Minister de Visserschool. Daar laten de schoolvriendinnetjes je al gauw merken, dat je maar uit de Langestraat komt.
Toch heb ik mij nooit over de straat en zijn bewoners geschaamd. Het
waren gewone arbeiders, mensen die hard voor hun brood moesten
werken. Och, er woonden ook wel wat gezinnen waar het predikaat à
sociaal wel van toepassing was, maar à sociaal is tenslotte ook sociaal, en zo gedroegen ze zich ook als er iemand in de penarie zat.
De middenstand was in het buurtje ook nog aardig vertegenwoordigd.
Om er een paar te noemen: achterin vlak bij het Paard z’n bek, een
nicht van vader Miet de Man ze verkocht peterolie (petroleum). De familie Verhoef; melk, boter, kaas en eieren. Bakker Post later De Weerdt.
Slager Warnaar, groenteboer Van der Spek, Piet Hoek, huishoudelijke
artikelen. Bakker De Boode: ‘de geur zegt het reeds, het is De Boode’s
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speculaas’. Je had Van ’t Hof in lompen en oude metalen, het verfwinkeltje van Kardol en de viswinkel van Rietdijk. Maar het mooist van alles
vond ik de Sigarenfabriek ‘Cuba’ van buurman Broekhuizen.
’s zaterdags haalde ik voor vader 5 sigaren die ik meekreeg in een
zakje met een rebus erop. Ze waren van puike kwaliteit. De sigarenfabriek vond ik een van de mooiste huizen van de Sandelijnstraat en het
was ook het oudste. Het had een hoge blauwe stoep en misschien is
dit wel het huis geweest dat Sandelijn voor zichzelf heeft laten bouwen.
Trouwens de hele straat had iets van een soort vervallen grandeur.
Hoe gezellig kon het zijn op mooie zomeravonden als de stoelen werden buitengezet, de vrouwen stopten de sokken en de mannen rookten
hun pijp of sigaret. Enkele huizen verder oefende buurman Cor van Dijk
op z’n bombardon. Ik hoor hem nog en beleef weer die fijne sfeer!
Ik denk ook aan de verhalen die op die avonden werden verteld.
Natuurlijk spookte het in een van die huizen. Dat hoort er bij in een
stokoude straat. Dat huis was een soort appartementengebouw want
mijn moeder noemde het een huurkazerne. Het stond tegenover Bakker Post en slager Warnaar. De families die er woonden waren, voor
zover ik mij nog kan herinneren: Poldervaart, Boekema, Van Dam en
Van Tielen.
Een buurvrouw was eens naar een verjaardag geweest en het was
rond de klok van twaalf dat ze dat bewuste huis passeerde. Iets verder
gekomen voorbij visboer Rietdijk ongeveer bij het huis van de Familie
Witvliet hoorde ze ineens paarden hinniken. Ze keek om, en… ze zag
voor de huurkazerne een postkoets staan met een koetsier op de bok.
Half uit het raampje van de koets stak een heer met een cilinderhoed
op z’n hoofd en sprak met een dame in het blauw met hoepelrok die
op de stoep stond. Vervolgens knalde de koetsier met zijn zweep en de
paarden draafden de straat uit. De vrouw zwaaide de koets na met een
zakdoek en loste na enige seconden in het niets op.
Een andere buurvrouw was ’s avonds eens op bezoek bij vrouw Van
Dam die ziek was. Plotseling ging ineens de gangdeur uit zichzelf open
en met een ijskoude tocht kwam er een klein dwergachtig mannetje met
boosaardige oogjes de kamer in met een lamp in z’n hand. Zonder één
woord verdween hij onder de bedstee.
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Dergelijke verhalen maakten als kind grote indruk op mij. Ik durfde ’s
avonds nooit langs dat pand te lopen maar liep het huis aan de overkant van de straat voorbij.
Tot zover over mijn kindertijd in de ‘Sandelarue’.
Rockanje, januari 1992			

Janny Voogt-van Zanten

Het ‘Spookhuis’ in de Sandelijnstraat gezien vanuit de Lijndwarsstraat.
Links op de hoek Kruidenier Tuitel.
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GROTE KERK BOUWKUNDIG
Bouwkunst Grote Kerk 1629-1650
Een artikel in de Historische Schetsen nr.14 over het verleden van de Grote Kerk van Maassluis heeft mijn aandacht gevestigd op het eeuwenoude
bouwen. Al gedurende 20 jaar ben ik werkzaam als bouwkundig tekenaar
en al veel langer ben ik bezig als amateur archeoloog, bouwkundig archeoloog, archief- en kaartenonderzoeker voor de werkgroep ‘Oud-Monster’. Ik
woon nu enkele jaren in Maassluis en ik ben nogal geïnteresseerd in de
oude bouwkunst.
Ik vraag me af hoe de werkelijkheid van de 17e-eeuwse vakmensen er
heeft uitgezien en wat waren de constructies die toen werden bedacht.
Eind 1990 kwam ik in de gelegenheid om eens de indrukwekkende houtconstructie van de kerk en de toren in Maassluis van naderbij te kunnen
aanschouwen. Ik heb toen wat schetsen kunnen maken. Bij de uitwerking
daarvan kon ik gebruik maken van eerder gepubliceerd materiaal.
In het hierna volgende laat ik u zien wat ik tot nu toe heb aangetroffen.
Door Pieter de Keyser werd in 1622 een schetsmatig plan getekend, die
daarbij werd geadviseerd door zijn vader Hendrik de Keyser een zeer bekend meesterlijk architect in de Nederlanden.
Een definitief plan werd getekend in 1629 om een compleet beeld te hebben voor het startende werk.
Als voorbeeld werd uitgegaan van de Amsterdamse Noorderkerk ook van
Keysers hand. Voordat oplevering van die kerk plaats vond was die kerk,
vanwege de nieuwe gedachte van een centraal gebouwde ruimte voor de
eredienst, al befaamd in de wijde omtrek.
‘Werkmeester’ Dirck Jansz. uit Honselersdijk zorgde voor het metselwerk
van de kerkmuren van Maassluis en bracht in 1630 een werkbezoek aan
de Amsterdamse Noorderkerk. De bouw van de Grote Kerk in Maassluis
werd einde 1632 stilgelegd wegens gebrek aan inkomsten omdat de vissers niet meer naar zee konden vanwege de Duinkerker Kaapvaart. Toen
in 1637 herstel van de welvaart weer intrad werd er weer verder gebouwd
aan de kerk.
Een laatste kritische kijk op het constructieplan van het dak met daarop
gepland een grote houten toren bracht twijfels aan het licht.
Dirck Aryensz. Brantwijck uit Delft kreeg de opdracht om een ‘lichter suffisant besteck’ voor dit dak te maken. Voor de bouw van dit dak werd Maarten Gillisz. van der Pijpen gekozen als aannemer.
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De tekeningen van Brantwijck zijn bewaard gebleven, maar door de tand
des tijds zwaar aangetast. De reconstructie is hierboven weergegeven.
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Deze constateerde muren zonder steunpunten voor de zijdelingse druk
van het dak. Veel oude kerken hebben wel van deze steunpunten die te
zien zijn als gemetselde steunberen of luchtbogen buiten tegen de kerk
aan. Van het systeem van trekbalken of ijzeren stangen om het dak eenvoudig van onderen bij elkaar te houden is om redenen van prestigeverlies
geen gebruik gemaakt.
De ontwerpers wilden een lichte en open constructie. Eigenlijk een nieuwe
‘uitvinding’ toepassen.
Op 11 juli 1638 werden de eerste delen van de houten kapvoet aangebracht. Bestaande uit houten blokken, zodanig als een slede op de muur
gelegd dat geen zijdelingse druk op het metselwerk zou kunnen komen
waarbij tegelijkertijd het geheel niet uit het lood zou worden gedrukt.
De houtconstructie zelf is van te voren op de begane grond pasklaar gemaakt. Gebogen hout is hiervoor aangekocht zodat balken van gekromde
vorm uit een door de natuur voorgevormde stam konden worden gehouwen.
Keurig zijn alle houten onderdelen gemerkt met Romeinse cijfers en is alles
klaar om ‘prefab’ op het gebouw te worden geplaatst. Houtverbindingen zijn
gereed om soms wel met dubbele rijen houten pennen te worden bevestigd. De ‘kritieke’ houtverbindingen waren door een ‘meubelmaker’ vervaardigd en zijn op een ‘luxe’ manier perfect gemerkt door een aantal geboorde
gaten.
De mannen moesten tijdens het plaatsen van de dakconstructie in de lege
lucht snel en gemakkelijk de montage kunnen uitvoeren.
Op 1 augustus 1638 was de bouw van de middelste overkruising klaar en
waar is nu die zijdelingse druk gebleven? In het houtwerk is direct bovenop
het gewelf een metershoge verstijvingsligger te zien, degelijk geschoord en
in staat om alle vervormingen tegen te gaan. Eén maand later is de bouw
van de grote daktoren klaar. De toren werd aangebracht op de verstijvingsliggers en die zijn nog steeds in afgezaagde vorm te zien op de kerkzolder
(tussen dak en plafond van de kerk). 31 oktober 1638 is het gehele houtwerk klaar.
Die grote toren op het dak blijkt toch te zwaar zijn en in 1647, dus na acht
jaar, is er al een plan om uit veiligheidsoverwegingen de toren toch maar
weer af te breken. Mogelijk zijn de verstijvingsliggers waar hij op staat niet
zwaar genoeg. Ze zijn namelijk niet zwaarder dan alle andere verstijvingsliggers op de andere plaatsen in het dak terwijl de lengte over het midden
van de kerk toch groter is. Denkelijk bleek de constructie niet opgewassen
tegen ‘het geweld’ van de luidklok in de toren.
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De te zware toren in het midden van de kerk. Al snel na het gereedkomen afgebroken en vervangen door een veel lichter torentje.
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De ontwerpers hebben waarschijnlijk hun houtverbindingen niet zwaar genoeg gekozen. Ze doen denken aan de gewone verbindingen in de Amsterdamse pakhuizen en de uitvoering van het timmerwerk was te slordig of
mogelijk te zuinig qua zwaarte van het materiaal voor dit ‘gewichtige’
eisenpakket.
De grote toren op het dak is dan ook in 1648 vervangen door een kleinere
die slechts 11% van de oppervlakte van zijn voorganger in nam. Een windwijzer met een koperen haringbuis eraan sierde het nieuwe torentje.
Gelukkig geen malheur voor Maassluis. Dankbaar werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een echte, veel hogere toren tegen de kerk aan
te gaan bouwen. Een grondonderzoek voor het plaatsen van de zware toren volgde. Naar aanleiding van dat onderzoek zochten de ontwerpers naar
een ‘lichtgewicht’ oplossing ondanks de 1000 heipaaltjes die waren aangebracht ter verdichting van het grondoppervlak.
Opnieuw zochten ze iets spectaculairs en wilden een nieuwe ‘uitvinding’
toepassen. Ze gingen naar Amsterdam omdat daar al zo’n lichtgewicht toren was. De ‘beroemde’ Westertoren, die bestond uit een geheel houten
balkwerk voor de luidklokken en de bekroning, waarbij de gemetselde torengevels slechts dienen als architectonische afscherming van de in feite
gebouwde houten toren, zodat de fundering niet al te zwaar werd belast.
In Maassluis bouwden ze dat constructievoorbeeld na, dat nu al sinds 1649
de contouren van het Maassluise stadsbeeld siert.
Direct boven het hoge portaal in de Maassluise toren begint die immense
houtconstructie die hoger in de toren taps toeloopt zodat het houtwerk
steeds meer vrij van de muren staat. Die lichte muren bovenin de toren behoeven zelf echter ook nog wat steun, zodat deze aan de binnen zijde zijn
geconstrueerd met een eigen balkraamwerk. De meeste bezienswaardigheden, bouwkundig gesproken dan, zitten dus eigenlijk binnen in de toren.
De tekeningen voor die nieuwe toren werden vervaardigd door Meester
Arent·’s Gravenzande.
De aannemers voor de toren werden gekozen op 28 april 1648 en de verplichting was dat de toren op 1 januari 1650 moest zijn opgeleverd.
Tijdens de bouw komt er van Meester ’s Gravenzande een ‘Memorie van
wanleveringe’. Dat is ook nu nog te zien in de toren. Er zijn een groot aantal
smeedijzeren ankerstaven over de houtconstructie gespijkerd.
Vervolg op blz. 57
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Het monteren van
een kapspant.

Montage van de dakspanten anno 1637-1638
De compleet op de begane grond vervaardigde constructie in stuk voor stuk
gemerkte onderdelen ligt gereed om naar boven te worden getakeld.
Een hoge mast, stevig met kabels vastgezet, dient als kraan. De balken van
het onderste dakgedeelte werden hierlangs omhoog getakeld en, schuin, in
hun voetblokken geplaatst. Ze konden echter niet zomaar in de lege lucht
blijven hangen. De tekeningen van Brantwijck bieden een oplossing van dat
vraagstuk.
Op de steigers, die hiervoor stevig zijn samengesteld bedenkt van Brantwijck
montagesteunen zoals op bijgaande reconstructieschets is te zien.
Nadat met behulp van deze montagesteunen twee balken, schuin, tegenover
elkaar zijn geplaatst kan hiertussen een dwarsbalk worden gehangen en is:
‘de brug gesloten’. Vervolgens kunnen alle gebogen spanten op dezelfde manier worden aangebracht, geschoord en gekoppeld.
Daarna kan de dakconstructie ‘verdieping na verdieping’ laagsgewijs worden
afgebouwd of gestapeld zonder dat bijzondere hulpmethoden nog nodig zijn.
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Deels aangebracht vanuit het originele ontwerp maar een groot aantal is
een vingerwijzing naar slecht timmerwerk en zelfs naar vervorming van de
toen nog nieuwe houtconstructie.
Wat ik hierboven heb gememoreerd is de toestand die ik heb aangetroffen
vóór de restauratie van 1991/1992.
Maassluis, maart 1991.				

Wim Duyvestijn

Weghalen van de wijzer van de middentoren. Foto: Theo van Pelt.

Nu doen we het zo!
(De Noordvliet is duidelijk herkenbaar)
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JONGKIND, EEN GROOT SCHILDER
Johan Barthold Jongkind (1819-1891)
Op de omslag van het boek van Maarten ’t Hart ‘De steile helling’ vindt
men het schilderij ‘Schaatsers te Maassluis’ van Johan Barthold Jongkind. De keuze van deze afbeelding hangt samen met het feit, dat deze
populaire schrijver wederom uitgebreid aandacht besteedt aan zijn geboortestad. Hij schetst een bijzonder aardig beeld van het leven in een
volksbuurt in de jaren vijftig van onze eeuw.
Het schilderij van Jongkind is gekozen, omdat de aanblik van de stad
Maassluis, vanaf de kade van de Wippersmolen, in honderd jaar tijd
niet noemenswaard was veranderd.
Volgens de auteur had het wintergezicht in de koude februarimaand van
1957 geschilderd kunnen zijn, terwijl het anno 1988 lijkt alsof zich achter
de molen een andere stad bevindt. Het is overigens de tweede keer, dat
een schilderij van Jongkind de omslag siert van een boek van Maarten
’t Hart.
De roman ‘De Jacobs1adder’ bevat ‘De waterweg naar Delft’ (1844),
met het jaagpad langs de Vliet tussen Den Haag en Delft.
Door het gebruik van deze afbeeldingen maakt een breed publiek kennis met het werk van een schilder die in verschillende opzichten kan
worden vergeleken met Vincent van Gogh. Beiden zijn in Nederland
geboren, maar hebben een groot deel van hun leven in Frankrijk doorgebracht. Ze hadden allebei psychische moeilijkheden die zich vooral
op latere leeftijd openbaarden. Ook hebben ze tijdens hun leven grote
tegenwerking ondervonden en waren ze in schilderkunstig opzicht hun
tijd vooruit. Hoewel Jongkind in de ontwikkeling van de West-Europese
schilderkunst een niet te onderschatten rol heeft gespeeld, heeft hij in
tegenstelling tot Van Gogh geen grote algemene bekendheid gekregen. Dat hier enige aandacht aan hem wordt besteed, hangt samen
met het feit, dat hij meerdere situaties in en om Midden Delfland topografisch juist heeft weergegeven. Het betreft onder andere een aantal
wintergezichten, waarvan enkele hierbij zijn afgebeeld.
Johan Barthold Jongkind werd op 3 juni 1819 te Lattrop (bij Denekamp
in Overijssel) geboren. Al op jeugdige leeftijd verhuisde hij naar Vlaardingen en Maassluis. Als klein jongetje mocht hij met zijn vader, die
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Schaatsenrijders op de Schie bij Rotterdam, 1866.
Een inspirerend voorbeeld van de stijl van Jongkind.

ontvanger van de accijnzen was, mee aan boord van de schepen in de
haven. Hij was dol op water en tekende alles wat hij om zich heen zag:
de vaartuigen, de rivieroevers en de weilanden daarachter. Het notarisambt, waartoe hij eigenlijk was voorbestemd, trok hem niet aan en hij
ging lessen volgen aan de Tekenacademie in Den Haag. Tekenen en
aquarelleren leerde hij van Andreas Schelfhout, vooral bekend om zijn
romantische winterlandschappen. Uit zijn beginperiode dateren behalve schetsboeken met studies een aantal romantische landschapjes.
In 1846 ging Jongkind naar Parijs, daartoe in staat gesteld door een
studietoelage van de Prins van Oranje (later Koning Willem III). Hij
kreeg les op het atelier van Isabey, die tot de beroemdste schilders van
zeegezichten in zijn tijd behoorde. Met zijn medeleerlingen tekende
Jongkind veelvuldig aan de Normandische kust. Spoedig bleek dat hij
zijn leermeester in bepaalde opzichten vooruit was. Omstreeks 1850
ontstonden zijn lichte strandgezichten met heldere, sprekende kleuren.
De Nederlandse schilders uit die tijd bewonderden Jongkinds werkwijze, waarmee hij meer licht en een grotere dieptewerking wilde bereiken. Een duidelijke verwantschap hiermee is te zien bij de Haagse
school. In de jaren vijftig was Jongkind in Parijs een bekende figuur. Hij
ging volledig op in het kunstzinnige en spirituele leven van de wereldstad. Hij kreeg er de bijnaam ‘Schilder van de Seine’. Voor een tweetal
schilderijen, ingezonden naar de Parijse Salon van 1852, ontving hij
de medaille derde klasse. Veel roem heeft hij geoogst met zijn maangezichten. Aan dit genre leest men zijn bewondering af voor de 17eeeuwer Aert van der Neer.
In 1855 – zijn toelage was inmiddels ingetrokken – ging Jongkind terug
naar Nederland: depressief, eenzaam, verslaafd aan drank, zijn gezondheid aangetast. Op zijn functioneren als kunstenaar hebben deze verschijnselen echter nauwelijks invloed gehad. In Nederland, waar hij voornamelijk in Rotterdam woonde, duurde de eenzaamheid voort. Hij kende
niemand meer en ondervond nergens belangstelling voor zijn werk.
De grote ommekeer in zijn leven kwam in 1860.
Negentig(!). Parijse vrienden, onder wie Corot, Daubigny en Rousseau, organiseerden in dat jaar een veiling van hun schilderijen. Van
de opbrengst lieten zij Jongkind terugkeren naar Frankrijk. Toen bleek
dat men hem tijdens zijn afwezigheid niet vergeten was. Integendeel,
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Gezicht op de achterkant van de twee woonhuizen op de
Wateringse Sluis. De panden werden in 1853 afgebroken.
Mogelijk heeft de weduwe Jongkind met haar kinderen tot
1839 ingewoond in het linker hoekhuis. De ‘wijkboeken’ van
Maassluis waarin alle panden met de hoofdbewoners zijn geregistreerd vermelden wel beide huizen, maar niet Jongkind
als hoofdbewoner. Van 1839 tot1842 heeft het gezin elders in
Maassluis gewoond.
(Meegedeeld door de hr. T. Mastenbroek, Maassluis)
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Schaatsenrijders op de Schie bij Rotterdam, 1866.

zijn werk was in Parijs steeds meer in de belangstelling gekomen. Niet
alleen in artistiek opzicht vormde 1860 voor Jongkind een keerpunt,
ook zijn persoonlijk leven veranderde door de kennismaking met madame Josephine Fesser-Borrhée. Zij zou zijn verdere levensweg in belangrijke mate beïnvloeden door haar genegenheid voor hem en haar
bewondering voor zijn werk. Madame Fesser was Nederlandse van geboorte en schilderde zelf ook.
In die tijd reisde hij veel en voelde zich vrijer. Zoveel zelfvertrouwen had
hij, dat de weigering van zijn inzending voor de Parijse Salon van 1860
hem nauwelijks deerde.
In 1862 maakt Jongkind voor het eerst etsen. Paul Signac noemde ze
de mooiste ‘schildersprenten’ die men zich kon indenken. Diende in
Rotterdam de aquarel nog als studie voor een groter werkstuk, in de
jaren zestig ontwikkelde zijn waterverfschilderij zich gaandeweg tot een
zelfstandig kunstwerk. Voor deze techniek had Jongkind een bijzondere
aanleg. In 1863 hingen zijn drie ingezonden werken op de ‘Salon des
Réfusés’. Het jaar daarop trok hij er samen met Monet, die hij al eens
eerder ontmoet had, op uit. Later zou Monet schrijven: ‘Hij vulde aan
wat ik van Boudin had geleerd, maar van dat ogenblik af was Jongkind
mijn ware leermeester. Ik heb aan hem de beslissende scholing van
mijn oog te danken’. De waardering voor Jongkinds werk groeide en
hij kreeg voortdurend bestellingen. Tussen 1866 en 1869 is hij nog een
paar keer voor een korte periode in Nederland teruggeweest. Hij werkte
toen in Rotterdam en Dordrecht. Vooral zijn laatste verblijf in Dordrecht
heeft hem nog jaren daarna geïnspireerd tot een reeks van werken.
In 1870 vestigde Jongkind zich voorgoed in Frankrijk. Aan het einde van
de jaren zeventig ging hij in La CoteSaint- André in de Dauphiné wonen
bij de familie Fesser. La Cote is een vrij vlak en weinig boeiend gebied, maar hij wist er altijd schilderachtige plekjes te vinden. De winters
bracht hij door in Parijs. In zijn laatste levensjaren leed hij in ernstige
mate aan vervolgingswaanzin.
Hij maakte in die periode veel aquarellen, waarvan hij ons prachtige
voorbeelden heeft nagelaten.
Op 9 februari 1891 stierf Jongkind in het hospitaal van Saint-Egrive,
dichtbij Grenoble.
Hij werd begraven in La Cête-Saint-André.
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Gezicht op Maassluis vanaf
Vlaardingsedijk.

Zelfportret.
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Wintergezicht met Wippersmolen, 1862.
In het najaar van 1982 was in het Dordrechts Museum een tentoonstelling te zien, gewijd aan het werk van Jongkind. Daarna maakte de
expositie een tournee langs verschillende plaatsen in Japan. De Japans-Nederlandse catalogus die de tentoonstelling begeleidde, is één
van de weinige publicaties over deze bijzondere kunstenaar. De korte
beschrijving van zijn leven verscheen eerder in het ‘Bulletin Dordrechts
Museum’, sept. 1982, 7e jaargang, nr. 5.
J.W. Moerman

Overgenomen uit de ‘Midden-Delfkrant’ van februari 1989. De auteur
heeft van gegevens in bovengenoemd bulletin gebruik gemaakt voor
een deel van zijn artikel. Hij verzocht ons dit wel te vermelden.
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