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Ook deze keer treft u een boeketje van uiteenlopende onderwerpen aan. 
De ouderen onder ons zullen een herkennende glimlach niet kunnen on-
derdrukken. De jongeren zullen wellicht de wenkbrauwen fronsen, want zo-
veel verdween dat zij nooit gezien of meegemaakt hebben. De geschiedenis 
glijdt nu eenmaal door en verplettert als een stoomwals het heden tot het 
verleden. Veel verdween en veel verdwijnt nog steeds. Het lijkt daarom nog 
immer een goede zaak om door te gaan met het vastleggen van wat ge-
beurd is, opdat zelfs de herinnering niet verloren gaat. Dat geldt zeker voor 
belangrijke gebeurtenissen zoals de Watersnoodramp en 18 maart 1943, 
respectievelijk 40 en 50 jaar geleden gebeurd. Wij stonden er al eerder bij 
stil, maar het lijkt goed om dat bij deze gelegenheid nogmaals te doen.

Passend in de doelstelling van onze vereniging hebben wij actie onderno-
men om het Gildehuisje van de zakkendragers op de Zuiddijk voor open-
baar gebruik te behouden. Naar de mening van uw bestuur zijn er al te veel 
monumenten en sfeerbepalende bebouwing verloren gegaan. Dus is extra 
zuinig zijn op wat er nog is, dubbel noodzakelijk.

En om in dit boeketje nog een paar bloempjes toe te voegen.
Ons zeer gewaardeerd actief lid van de Technische Commissie, de heer 
Bergwerff, heeft in zijn andere werkzame leven bij Shell gewerkt. Daarvoor 
ontving hij een passend salaris en nu een pensioen. Shell heeft een gepen-
sioneerden-donatiefonds ter ondersteuning van verenigingsactiviteiten. Hij 
heeft een aanvraag ingediend en u raadt het al, hij noemde onze vereniging 
als doel. Wij hebben het maximum bedrag van f 1.000,- inmiddels ontvangen. 
Hartelijk dank aan zowel Shell als aan de heer (en mevrouw) Bergwerff.

Er zijn voorbereidingen aan de gang om een eenvoudig monument op te 
richten ter herinnering aan de gebeurtenissen van 18 maart 1943. Uw be-
stuur meent dit voorstel te moeten ondersteunen en heeft met voor- en 
vice-voorzitter zitting genomen in de tot dit doel opgerichte stichting. Met 
de Gemeente wordt overleg gevoerd over de daarvoor geschikte plaats, 
waarbij de gedachten uitgaan naar het Kerkplein op het Schanseiland.
Het komt ons voor dat deze stilteplaats als plek ter herdenking zeer ge-
schikt is en bovendien zal dit plein toch een herindeling moeten ondergaan. 
Een aanpassing aan beide doelen is daardoor goed mogelijk.

Maassluis, maart 1993   Uw voorzitter 
J.H. Steenkist

VOORWOORD
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Straatspelletjes
Ziet u ze nog wel eens spelen? Kinderen op straat? Het is nu meestal wild 
balletje trappen met gevaar voor de ruiten of onbesuisd op een crossfiets 
met gevaar voor de voetganger en eigen leven.
In mijn jeugd speelden we op zomeravonden op straat.

Iene, miene, mutte
Iene, miene, mutte
tien pond grutten,
tien pond kaas,
Iene, miene, mutte
is de baas.

Ringe-ringe-roet, wie er meedoet;
geen jongens, wel meisjes.
Alle straten door en als er dan een groep bij elkaar was kon je verder.
Twee rijen, tegenover elkaar, liepen achteruit tot het eind van de straat, 
zingend om beurten:
Lie-lie-kemmelie, zet je petje lie
La-la-kemmela, zet je petje la.
Aan het eind van de straat gekomen, holden de twee groepen naar elkaar 
toe, zingend:
Hector, hector tra-la-la
Wiedewiedewiet, van je hop-sa-sa!

Ook wel een grote groep, met één alleen, die was de weerwolf :
Herder laat je schaapjes gaan,
ik durref niet, waarom niet, om de boze wolf niet!
Die zit gevangen, tussen twee ijzeren tangen,
tussen zon en maan, herder laat je schaapjes gaan.
De ‘schaapjes’ holden dan weg en moesten door de weerwolf worden ge-
vangen.

KINDERSPELEN, TOEN...
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Fijn was ook met 3 ballen tegen de muur (moeilijk!) of met 2 ballen, en dan zingen:
Boer, wat ziet je melk blauw, blauw, blauw, blauw.
Dat komt zeker van de kou, kou, kou, kou.
Je hebt er water bij gedaan, daan, daan, daan,
’k Heb je naar de pomp zien gaan, gaan, gaan, gaan.
Bij de dubbele woorden moest je dan omgekeerd tegen de muur kaatsen.

Ik zei er van Japie, sta stil!
Ik zei er van Jaap,
ik zei er van Jaap
ik zei er van Japie, sta stil!
En waarom zou ik stille staan?
Ik heb van m’n leven geen kwaad gedaan!
Ik zei er van Jaap
ik zei er van Jaap
ik zei er van Japie, sta stil!

De kinderen gaan twee aan twee en hand in 
hand in een lange rij achter elkaar. Ze maken 
daarbij een kronkelweg. Als ze voor de tweede 
keer zingen ‘ik zei er van Japie, sta stil!’ gaat het 
voorste paar op hun hurken zitten. De anderen 
gaan met de handen omhoog (ze vormen een 
poortje) over de twee voorste kinderen heen. 
Die sluiten achter de rij weer aan.
Het tweede paar loopt nu vooraan en alles gaat 
zonder ophouden door. Tot de hele rij ‘Japie’ is 
geweest.

Verder! 
Tollen op de gladde Nieuwstraatbrug en diabolo tussen de bomen op de 
Markt. Wie er boven de bomen kon uitkomen.

Landgappertje tussen de bomen bij ’t Dijkschool.
En dan slieren, dat mocht niet bij de scholen langs de Vliet. Want de ach-
terste uit de rij, die bij het rondtrekken in een grote boog sloeg, kwam ge-
makkelijk in ’t water terecht.
Haasje over, een straat ver, van de achterste tot de voorste.
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Touwspringen:
Bij het touwtje springen was drie-in, drie-uit favoriet, vooral met een bruin 
boettouw (gekregen van iemand op de boetschuur).
Wie niet volgt is af, let maar op je straf
Eén, twee, drie! Bobbel op je knie,
bobbel op je haar, vind je dat niet raar?
Ham, spek, worst! Moeder, ik heb zo’n dorst,
van die zoute worst, van die zoute spek,
vind je dat niet gek?

De ‘Belse’ meisjes (vluchtelingen uit België in 1914-1918, ze woonden op 
’t Hoofd, hun vaders werkten op de glasfabriek) zongen in ’t Frans. Dat 
klonk in onze oren als: eun, deun, dwà.

Een mooi lied bij het touwspringen was ook:
Er was eens een Belgische keukenmeid,
die had zo’n vuile wasch;
ze had een potje bij zich staan,
ze wist niet wat het was;
Sun-sun-sunlight zeep!

Op de glasfabriek kon je van kennissen soms een mooi hinkelglas krijgen.

Van sommige liedjes begrepen we zelf de inhoud niet:
Eén poeder, peepoeder, één poeder naska
Pimpompee, pimpompa. Pimpompee, pimpompa!
Academie, sallewarie. Academie, sallewarie!
Academie, rombombom.
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Een rustiger spelletje: twee kinderen tegenover elkaar hielden elkaars han-
den vast, omhoog als een poort; omlaag = dicht, omhoog = open. Omstan-
ders zongen:
’k Ging eens om een broodje, de bakker was niet thuis.
Toen de bakker niet thuis was, ging ik weer naar huis.
Pooooort wijd oooopen.
De sliert kinderen ging hollend door de poort tot er één werd gevangen.

Fluisterende vraag: heb je liever een gouwe appel of gouwe peer?
Bij appel; ga maar achter Marietje staan
Bij peer; ga maar achter Beps staan.
Als de twee rijen compleet waren: trekken! Tot er één groep over de streep 
was getrokken en verloren had.

Kringspelletjes
’k Moest dwalen, ’k moest dwalen langs bergen en langs dalen.
Toen kwam de kleine springer in ’t veld,
hij zwaaide met zijn hoed, hij stampte met zijn voet.
Kom laten wij nu spelen gaan, spelen gaan,
de anderen moeten blijven staan.

Maria zat in maneschijn, maneschijn, maneschijn,
hoe zat zij daar te weenen, enz.

Een rij kinderen tegen de muur, gaven achterwaarts een bal door. Een van 
de kinderen met het gezicht naar de muur moest raden als we zongen:
Wie heeft de bal, die mooooie bal van goud.
Eén met z’n rug tegen de muur met in zijn handen de handen van een 
gebukt kind met op zijn rug iemand die gebaren maakte die de gebukte 
moest raden:
hakmes, lepel, bril of schaar, hoge hoed of stinksigaar?
Als je het niet raadde moest je lang gebukt blijven staan.
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Dat alles was mogelijk toen er nog heel weinig auto’s reden …
Om een uur of negen, waren we uitgespeeld en kwamen we rood en moe 
thuis om dan gauw naar bed te gaan en we sliepen, moe als we waren, 
als rozen.

Na de oorlog 1914-1918 waren er verschillende Oostenrijkse kinderen in 
Maassluis om op te knappen. Ik herinner me o.a.:

Maliekrafft en Fritz  bij de fam. Poot
Miets Knoblock   bij de fam. van Velden
Estie en Kiezie  bij de fam. Rijke
ondeugende Koen en
Josefien Preininger  bij de fam. Verloop
Emilie Krebs   bij de fam. Moerman

Jeugdherinneringen rond 1922 van
Mevr. H.E. Oranje
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Afbeeldingen in de tekst zijn getekend door Babs van Wely en overge-
nomen uit ’Iene, miene, mutte.’, een alleraardigst boekje over kinder-
spelen. Warm aanbevolen. Prijs f 18,-- bij de boekhandel.



Uit Amerika 
(van onze speciale correspondent)
Bij het afhalen van de kalender 1991 en het bekijken van de platen kwamen 
bij mij weer vele herinneringen boven. Speciaal de foto van september/
oktober met de Kraton die de huisjes toonde gelegen aan de Grote Kerk-
buurt. Daar woonden wij op no. 9, het laatste adres waar ik in Maassluis 
gewoond heb. Mels Voordendag, mijn maat, woonde er ook..Wim en Leen 
Stolk, twee andere vriendjes, woonden dacht ik in de Olivierstraat, ook 
vlakbij. Die huizen aan de Grote Kerkbuurt hadden bedsteden met luiken. 
Ons huis had als enige een kapel op het dak. 
De achterkant van de rij huisjes was dicht bij het Hellinggat. ’s Zomers 
sprongen we bij de houten brug het Hellinggat in, zwemmen deden we niet 
veel, maar het in het water springen kon niet op. Toen m’n moeder van de 
ziekte van Weil hoorde was het jammergenoeg gebeurd met de lol.

Achter de witte villa was een boomgaard. Het was niet zo gemakkelijk om 
over de schutting te klimmen en met de appels in je bloes en je zakken was 
het nog lastiger, maar het lukte. We bewaarden de appels in één van de 
laden van de logger MA zoveel die al weken lag te wachten voor de helling. 
Zo af en toe gingen we dan een appeltje halen totdat op zekere dag de log-
ger op de helling stond. Dag appels!

Mijn vader was een boerenzoon op het eiland Rozenburg. Moeder was 
huishoudster bij een andere boer. Toen zij eens water voor de was uit de 
sloot wilde halen was daar ineens een jonge kerel met rood haar die zei: 
‘dat zal ik wel even voor je doen’. Het bleef niet bij het water, want later ben 
ik er ook van overgebleven. Hij heette Pieter van Dijk, maar was in Maas-
sluis beter bekend als ‘rooie Piet’. Ze gingen in Maassluis wonen in de 
Korte Boonestraat op no. 5A niet ver van de waterstokerij van de vader van 
Leen Stigter. Daar kwam ik op 30 augustus 1922 ter wereld.
Tijdens één van mijn ‘bedevaarten’ naar mijn geboortestad heb ik door mid-
del van oude foto’s die ik bij het Gemeentemuseum heb kunnen kopen, 
tamelijk nauwkeurig kunnen bepalen waar op het huidige parkeerterrein 
mijn wieg heeft gestaan.

Mijn allereerste herinnering is de eerste dag op de kleuterschool die daar 
in de buurt was. Ik huilde niet, maar brulde!
Van verdere scholing herinner ik me de vierde klas op de Kuyper Boone-

JEUGD-MEMORY
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school bij meester Haspols die een moeilijke hand had. 
Van de andere leerlingen weet ik slechts één naam, Mien Post. De bo-
venmeester was dacht ik Kuyper Boone. Hij werd later vervangen door 
Meester Rothuizen die de ‘schone handen regel’ invoerde. Iedereen moest 
zijn handen laten zien na het speelkwartier.
Ik was niet zo erg gelukkig met dat schoolgaan. Ik vond het buiten veel ple-
zieriger en verscheen nog al eens niet op school. Spijbelen dus. Daarom 
bracht mijn vader, ‘rooie Piet’, me nogal eens aan zijn hand naar school en 
leverde me onder aan de trap af en meende dan zeker te weten dat ik op 
school was. Maar ik liep de treden op tot het eerste portaal en keek dan uit 
het raam of mijn vader al uit het zicht was en piepte weer naar buiten, waar 
ik het veel beter naar m’n zin had dan in die duffe school.

Waarschijnlijk hebben we na de Korte Boonestraat nog in andere straten 
gewoond, maar de eerste die me te binnen schiet is aan de Geerka onder 
aan de dijk. Moeder hield ons daar aan een touw opdat we niet in het water 
zouden terechtkomen. Mijn broer Wim is daar eens van de verdrinkings-
dood gered door een jongeman die aan de overkant woonde en die daarbij 
zijn gouden bril verloor.
Naar ik meen heeft mijn vader die bij laag water weer teruggevonden.
Zelf dreef ik eens in het midden van het Hellinggat voordat ik er uitgehaald 
werd. Ik zelf wist daar niets meer van, mijn moeder heeft me dat later verteld.
Ik weet nog wel van het hoge water waarmee we daar te kampen hadden. 
Het stond op zijn minst 30 cm hoog in huis en helaas was het niet alleen 
water wat er binnenkwam als u begrijpt wat ik bedoel. 
Het huis werd in de oorlog door een bom getroffen, er is nu een grasglooi-
ing met boven aan de dijk een parkeerterreintje.
Aan de Geerka hingen wel eens varkens die pas geslacht waren aan een 
soort ladder met een kruisbalk. In twee helften gesneden. Ik zie nog die 
blauwe rechthoekige stempels van de keuring op de nieren. De slagers-
winkel was boven op de dijk en daar was naar ik meen ook de kappers-
zaak van Bas Strijbos.

In die jaren gingen we overal op 1 januari ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen, je 
kreeg dan van een halfje tot soms 2½ cent en hier en daar zelfs een stuiver.
We hadden nogal eens moeilijkheden met het geld voor de huishuur. Het 
was maar twee kwartjes per week, maar die waren er vaak niet. Soms 
moesten we dan verhuizen, eens naar het Sluispolderhofje, nu ook al een 
parkeerterrein denk ik. Het schiet me nu te binnen dat ik aan de hand van 
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de parkeerterreinen de straten terug zou kunnen vinden waar we destijds 
gewoond hebben.

Het Sluispolderhof liep dood. Ik herinner me dat moeder het huis eerst 
uitgegast wou hebben vanwege de wandluizen. Het was in 1929. Ik weet 
dat nog omdat ik toen een nieuwe cent vond met dat jaartal erop en dat ik 
dat aan moeder liet zien.
Van het Sluispolderhof gingen we naar de Hoekerdwarsstraat.
Na enige tijd werden we daar vanwege hetzelfde probleem op straat gezet. 
We kwamen terecht in de zaal van het Leger des Heils. Moeder was het 
‘leger’ altijd erg dankbaar, speciaal de Koudijzers. Zij woonden op de hoek 
van de Nieuwe Kerkstraat en de Noordvliet boven een winkel. Eén van de 
dochters, To Koudijzer, heeft ontzettend veel voor ons gedaan in die jaren.

Wanneer je van de Zuidvliet naar de Hoekerdwarsstraat ging moest je 
door een nauw steegje dat er nu nog is. Het viel me een aantal jaren ge-
leden erg tegen toen ik moest constateren dat de Hoekerdwarsstraat er 
niet meer was.
Aan het eind van het steegje, tegenover de Hoekerdwarsstraat (tegen-
over het ‘Soephuis’?) waren de twee grote deuren van een slagerij. Een 
keer heb ik meegemaakt dat de politie moest uitrukken om een dolle koe 
te vangen. De koe kwam uiteindelijk door die deuren in de slachterij. De 
deuren moesten open blijven, waarschijnlijk om de slagers de gelegenheid 
tot vluchten te geven, mocht dat nodig zijn. De een hield een ijzeren geval 
met een scherpe punt (het leek op een hele grote punaise) met een tang 
voor de kop van de koe. De ander gaf er met een zware hamer een klap 
op waarna het beest omviel. Voordat de deuren gesloten werden konden 
we nog net zien hoe met een groot mes de kop bijkant van de romp werd 
gescheiden, terwijl ze er voor zorgdroegen dat alles wat nodig was voor de 
bloedworst niet verloren ging.

Naar ik meen hebben we ook nog in het ‘Paard z’n Bek’ gewoond. De of-
ficiële naam was St. Aagtenstraat.

Ook hebben we nog ergens in de buurt van de Hoekerdwarsstraat ge-
woond. Er moet een paardenstal in de buurt geweest zijn, want moeder zei 
wel eens tegen mijn vader ‘Jij hoest net als die paarden’.
In dat huis, net als al de anderen, hadden we een peterolielamp en moeder 
kookte op peteroliestellen. Het was ook daar dat vader thuis kwam van het 
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baanvegen in de winter. Hij deed de baan bij de oude brouwerij tegenover 
het kaadje. Hij had dan al zijn zakken vol met centen, dubbeltjes en stuivers. 
Het maakte een berg op de tafel. Eens had de melkboer geluk want hij 
kwam juist afrekenen toen de berg geld op tafel lag. Hij gaf vader een paar 
sigaretten en de centen werden afgeteld, een deuk in de berg makend.
Er bleef voor ons zelfs een mokkapunt over uit de bakkerij in de Hoekerstraat. 
Sinds die tijd heeft een gebakje me nooit meer zo goed gesmaakt als toen.
Ik moest wel eens met m’n vader mee om de centen die men voor de baan-
veger op het ijs gooide voor hem op te rapen. ‘Cent voor de baanveger’, 
riep hij dan terwijl hij met een stalbezem de baan schoon hield.
Er was daar ook een tent (koek en zopie) waar je hete chocolade- of anijs-
melk kon kopen. Soms mocht ik er wel eens hete chocolademelk halen en 
er één bij mijn vader brengen.

In een andere tijd van het jaar mocht ik met hem mee toen hij bieten ging 
schoffelen (onkruid verwijderen). De boterhammen zaten in het stikkezak-
kie en de koude thee of koffie zat in een soort blauwe geëmailleerde me-
talen beugelfles. Het bietenveld was aan de dijk richting Hoek van Holland 
voorbij een huis dat helemaal scheef was weggezakt. Terwijl hij daar aan 
het schoffelen was zei hij tegen mij: ‘Kijk eens wat een rook!’ Dikke zware 
rookwolken waren zichtbaar boven Maassluis. Vader pakte de fiets, ik er 
achterop en naar de brand! Het was de fabriek van Verploegh in de Schans 
die in de fik stond.
Het zal rond juni 1932 geweest zijn.

Als hij mollen ging vangen mocht ik ook wel eens mee. Het probleem daar-
bij was dat hij ’s ochtends en ’s middags naar Maassluis terug moest om te 
gaan ‘stempelen’. In de Lange Boonestraat was dat geloof ik. Als je toen-
tertijd werkeloos was moest je je een paar maal per dag melden, zodat ze 
konden controleren of je niet aan het werk was.
De mollen werden gevild. De velletjes werden nogal vierkant met een spij-
kertje in elke hoek binnenstebuiten op plankjes gespijkerd en in de woon-
kamer te drogen gezet om de kachel. Moeder klaagde steen en been over 
de stank, maar schikte zich er in omdat vader af en toe een stapel velletjes 
op de fiets naar Schipluiden ging brengen waar hij in de dertiger jaren 11 
cent voor een velletje kreeg.
Bakker Eendenburg was voor ons ook een financieel meevallertje. M’n 
moeder kocht zijn oude brood van de vorige dag voor erg weinig en hij liet 
soms de schuld schieten. M’n moeder vond het een fijne bakker! Ik moest 
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dan lopen van de Schans naar bakker Eendenburg aan de Vliet om met 
een kussensloop 4 à 5 oude broden halen.

Waterstoker Mol was ook een van moeders favorieten, ik moest eens zo’n 
tonnetje heet water op de bagagedrager van vaders fiets lopend naar huis 
brengen, maar ik weet nu niet meer waar we toen woonden. M’n moeder 
zei eens tegen Mol ‘je mag wel op mijn man passen want hij vangt mollen!’
Enkele jaren geleden stond ik eens op de stenen brug over de Zuidvliet bij 
de Nieuwstraat. Ik raakte in gesprek met een man die wat ouder was dan 
ik en zei tegen hem: ‘U zult het niet geloven, maar ik ben onder deze brug 
doorgevaren!’
Het zal een ieder bekend zijn dat er maar heel weinig ruimte is tussen die 
brug en het water. Ik vertelde hem dat mijn vader moest baggeren tussen 
de brug en de sluis. Daartoe schepte hij de schuit vol water tot ie diep 
genoeg lag om onder de brug doorgetrokken te worden richting sluis. En 
aan de andere kant ging het water er dan weer uit en werd de schuit met 
de baggerbeugel weer vol gemaakt. Die man zei: ‘dan weet ik hoe jij heet!’
En hij wist het!

Op de Maaslandse veiling kwam ik ook eens aardig in de knoei te zitten. 
We gingen er naar toe om stekkies te bemachtigen en wisten ook wel eens 
doorgedraaide groenten of fruit te bemachtigen. Eén van mijn maats vroeg 
iemand om een stekkie waarop de man nogal nors uitvoer. Er was toen 
nog een hoge loopbrug tussen de oude en de nieuwe veiling. Daarop aan-
gekomen gooide een van mijn kornuiten een halfrotte sinaasappel naar 
de man en midden in zijn gezicht. Hij kwam briesend achter ons aan en 
wij moesten vluchten naar de weilanden richting Maassluis, over de sloten 
heen springend.
Er was ook een bredere sloot bij, die wij de strontsloot noemden. Normaal 
zou ik nooit proberen die sloot over te springen, maar nu, in een soort 
doodsangst, bleef ik rennen en zonder enige twijfel of het kon, ja of nee, 
sprong ik over die strontsloot heen, zelfs zonder natte voeten te halen! Die 
dag moet ik èn het wereldrecord hardlopen èn het record verspringen voor 
l0-jarigen hebben gebroken!
Gelukkig gaf de man op toen hij bij de strontsloot was aangekomen. Later 
zijn we nog vaak op de veiling geweest, maar één van ons die het hardste 
kon lopen ging dan eerst voorzichtig even kijken of die man aanwezig was.

Naugatuck (U.S.A.), 28 nov. 1992   Gerbrand van Dijk
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PLEIJSIERIG TRANSPORT?

In de laatste Historische Schetsen van 1991 was de touwfabriek aan de 
beurt. Een fabriek waar vele Maassluizers hun werk hadden. Zo ook wijlen 
mijn vader Simon Pleijsier, die na een dienstverband van 46 jaren gepen-
sioneerd werd. Hij was klein van stuk, maar bestuurde de grootste vracht-
auto van de V.T.
Het beroep van chauffeur bij de V.T. was een vak van zwaar werk en veel 
sjouwen. Lange dagen maken was ook niet zeldzaam. Omdat mijn vader de 
grootste vrachtwagen bestuurde maakte hij ook de langste ritten. Toch heeft 
hij het 46 jaar volgehouden en bij mijn weten zonder enig ziekteverzuim.

Reeds voor 1940 maakten mijn broers en ik tijdens de schoolvakanties me-
nig reisje mee. De reisafstanden gingen in die tijd meestal niet verder dan 
Rotterdam en Lekkerkerk, waar ook vestigingen van de V.T. waren.
Brood en drank voor tussen de middag werd meestal van huis meegeno-
men, want van enige vergoeding door de werkgever was toen nog geen 
sprake. We hebben ook wel eens voor onderweg een pan bruine bonen 
meegenomen. De auto werd op de Koemarkt in Schiedam geparkeerd en 
aldaar werd door ons gedineerd.
Na de maaltijd, waarvan je het gevoel had dat het lekkerder gesmaakt had 
dan thuis, reden wij richting Rotterdam. Daar aangekomen gingen de chauf-
feurs voor het halen van opdrachten naar café ‘De Lage Erfbrug’, waar de 
orders werden verstrekt door een baas van de Ver. Touwfabrieken die in het 
café kantoor hield en zich rijkelijk liet voorzien van het sterke vocht wat daar 
in ruime mate verkrijgbaar was. De verstrekte orders hielden meestal in 
dat er balen Sisal of Manilla moesten geladen worden aan de haven waar 
schepen uit tropische landen lagen afgemeerd. Voor ons schoolkinderen 
was het werk en het vreemde in die havens een enorme belevenis.

Veel V.T.-producten werden in die periode ook per beurtvaart verder ge-
transporteerd. Zo kon het gebeuren dat ik samen met mijn broer naar Urk 
op vakantie kon via de beurtvaart. Mijn moeder was namelijk van Urker 
afkomst. Om de reiskosten te drukken regelde mijn vader het een en ander 
met diverse schippers. De reis ving aan in Rotterdam en we voeren naar 
Utrecht, daar vandaan weer naar Amsterdam en van daaruit de oversteek 
naar Urk. Deze oversteek deden we met een tjalk, waar Albert de Vries 
(een broer van Jan de Vries, de waterstoker van ’t Hoofd) schipper op was.

13
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Zo’n reisje duurde wel zo’n 3 dagen. Maar dat slapen aan boord was wel 
even wennen. De maaltijden waren uitstekend, iedere dag vlees op je bord, 
niet te geloven in die tijd. Gelukkig verliep de reis goed, want de zwemkunst 
waren wij niet zo goed machtig.
Het waren voor ons fantastische vakanties!

In die tijd reden er met de vrachtwagens ook wel eens echtgenoten van 
chefs en bazen mee naar de stad om familiebezoeken af te leggen of inko-
pen te doen.
Dat kun je je nu niet meer voorstellen.

In de oorlogstijd werden de auto’s gevorderd door de bezetters en de chauf-
feurs moesten in de fabriek gaan werken. Voor mijn vader een obsessie, dat 
werken in de papiertouw-industrie.
De laatste oorlogsjaren werd hij in Duitsland te werk gesteld. Maar na de 
oorlog bloeide het bedrijf gelukkig weer op en kwamen er weer auto’s, 
meestal ex-legertrucks, en mijn vader kon weer gaan rijden.

De fabricage van de bekende JABO-vloerbedekking kwam op gang, een 
gouden greep. Er zijn veel rollen van vervaardigd en het werd goed ver-
kocht. Na enkele jaren verdween de JABO-rage en de productie van wolta-
pijt werd ter hand genomen. Wederom een succesformule.
De vrachtwagen werd geladen met bestemming Amsterdam. Daar aange-
komen was het werken geblazen, want de zware rollen moesten op de rug-
gen naar binnen gedragen worden. Dat gaat tegenwoordig wel iets beter 
met die vorkheftrucks.
Op regenachtige dagen moest de lading met dekzeilen afgedekt worden. 
Desondanks kon het gebeuren dat sommige rollen vloerbedekking toch 
nog nat werden. Natte rollen werden echter door de afnemer niet geaccep-
teerd en gingen dus retour naar Maassluis.

Omdat mijn vader de wagen had met de grootste capaciteit maakte hij de 
langste reizen en maakte dus nogal wat overuren, waarvoor hij door zijn 
collega’s werd benijd. Die waren meestal precies op tijd thuis en verdienden 
dus nooit iets extra’s. Maar op een zaterdagmorgen werd er een vergade-
ring belegd waar een lucratief voorstel werd gedaan. Een collega kwam op 
het idee om het geld van mijn vaders overuren in een potje te doen en dat 
éénmaal per drie maanden onder elkaar te verdelen. Dan hadden ze al-
lemaal evenveel. Er werd nog over gediscussieerd ook, hoe is het mogelijk.
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Over de goede oude tijd gesproken.
Het onderhoud van de voertuigen geschiedde bij de Wed. van Straten, een 
garagebedrijf op de Noorddijk, later gedreven door Dick van Dam. De repa-
raties werden buiten uitgevoerd, want die grote wagens konden daar niet 
naar binnen. In de wintermaanden was dat echt geen pretje.
Onderweg kwamen er ook wel eens mankementen boven water. Gelukkig 
was mijn vader erg inventief en als de temperatuur van de motor begon op 
te lopen door een snaarbreuk werd er een touwtje gesplitst en dan kon de 
reis vervolgd worden. Zo kwam ie in elk geval thuis.

Als het vrijdags wel eens laat werd moest ik van mijn moeder naar de fabriek 
om vaders loonzakje op te halen, anders kon ze de boodschappen niet doen.
In een vroegere tijd gingen de loonzakjes naar de baan. Als je dan op een 
gegeven moment je loon ontving wisten vele collega’s exact wat je inkomen 
was. Over privacy gesproken.

Toen ik een keer meereed, herinner ik me dat er controle op de Rijtijdenwet 
was. Mijn vader had het boekje niet ingevuld omdat er al te veel uren gere-
den waren. Ik dacht op dat moment: Oh, dat wordt een bekeuring. Maar nee 
hoor, hij vertelde de agent dat hij zijn potlood was verloren. De agent ge-
loofde het verhaal, leende hem een potlood, mijn vader vulde het boekje in 
en bedankte de agent vriendelijk voor de service en we reden vrolijk verder.
De lunch hebben we die dag gebruikt in een wegrestaurant op de Afsluit-
dijk. Ik zei: laten we maar een bord soep bestellen, en dat gebeurde. Terwijl 
wij van onze soep genoten hoorde mijn vader van de mensen aan een tafel 
naast ons wat de prijs was van de soep. En daar schrok hij wel een beetje 
van. Maar nog voor ons bord leeg was kwam de serveerster langs en ver-

telde dat de bewuste soep lichtelijk was 
aangebrand en dat het ons voor deze 
keer gratis verstrekt werd. Een tweede 
bord soep zat er voor ons niet aan.

Dit zijn enkele belevenissen van mijn 
vader geweest uit die 46 jaren van 
zijn leven, gewijd en verweven met de 
Touwfabrieken in Maassluis.

P. Pleijsier

Simon Pleijsier met vrachtauto.
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HERINNERINGEN AAN EEN VERDWENEN MAASSLUISE BUURT

Duizenden Maassluizers aanschouwden er het eerste levenslicht, leefden 
er, en werden er vanuit begraven. Dat verdwenen stadsdeel, waar ook ik ter 
wereld kwam in de bedstee van Tuinstraat 13.
Ik bracht er mijn jeugd door en daarom ligt het hierna beschrevene nog 
steeds in mijn geheugen.

De omgeving waar ik nu over schrijf bestond uit de navolgende straten: Tuin-
straat - Damstraat - Nassaustraat - Oranjestraat- Emmastraat - Landstraat 
- Ridderstraat - Lijnstraat en het zogenaamde ‘Groeneveld’, de Reinestraat.

Het is inderdaad zoals in de Bijbel staat beschreven: ‘Men kent en vindt zijn 
standplaats zelfs niet terug.’

Het was de buurt van alle rangen en standen, waar kuiper en kuipersbaas, 
matroos en schipper, lieden van het zakkendragersgilde en baanders, sto-
kers en zeeloodsen woonden. Baanders waren mannen die werkten bij de 
Verenigde Touwfabrieken ofwel de Baan.

Ik woonde dus in de Tuinstraat en uit die tijd kan ik me nog bijna alle gezin-
nen herinneren, die er woonden. Er was daar een hechte gemeenschap, 
die je tegenwoordig in de nieuwe wijken niet meer aantreft.
Aan de even kant woonden onder meer de fam. v.d. Vlugt, met een winkeltje 
in kruidenierswaren; de weduwe Koster; kuiper Van Baalen; daarnaast Min-
derhout, die machinist was bij de sleepdienst; dan P. van Roon, schoenma-
ker tevens postbode; dan Noordzij, een visserman bijgenaamd ‘De Bles’, 
die verdronk bij het vergaan van de trawler de IJM 132 de ‘Noordpool’; 
vervolgens de fam. Van Aken; Leen Kloppenburg en op de hoek van de 
Lijnstraat schoenmaker Warnaar.

Aan de oneven kant van de Tuinstraat, die voor een deel bestond uit bene-
den- en bovenwoningen: in het eerste huis de fam. De Geus, een zeeloods; 
daarboven de boetsters gezusters Kolk; dan Kees Tuytel, loggerschipper en 
later walbaas bij rederij Van Gaasbeek; loods De Jager; vervolgens Boog-
aard en zijn vrouw, die tijdens de vakanties de weesvader en weesmoeder 
in ’t Weeshuis vervingen, weer daarnaast schipper Arie Groenewegen bij 
van Gaasbeek.

SLUISPOLDER VROEGER
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Onder Groenewegen woonden wij, de Stigters, op nummer 13. Mijn vader 
was oorspronkelijk ook kuiper, doch later machinaal houtzager bij A.A. On-
derdelinden alias ‘dubbele Arie’.
Beneden naast ons onze buren Lub, kuipersbaas; daarboven de zeilmaker 
Spanjersberg, en voorts de weduwe van der Knaap, de grootmoeder van 
onze ex-wethouder en dan de fam. Kruininger, kok van het soephuis en 
voordien zeeman; Kloppenburg, timmermansbaas bij V.d. End; de fam. Van 
Toor, handel in petroleum. Het laatste huis op de hoek van de Lijnstraat 
werd bewoond door de fam. van Noord, de schipper van de schokker MA 
31, die op zijn eerste reis na de oorlog 1940-1945 met man en muis is 
vergaan.
Maar laat ik stoppen met al die namen, want anders wordt het al te lang-
dradig.

De mensen hoefden toen nog niet naar een supermarkt om boodschappen te 
halen, want die bestonden niet. De bakker, melkboer, slager en groenteboer 
kwamen iedere dag aan de deur. Alleen de kruidenier haalde op vrijdag het 
boodschappenboekje op en bezorgde de volgende dag de boodschappen.

Groenteman Jan Wijnhorst met hittenkar (met ratelende met ijzer beslagen 
wielen), dochter Magda en jongetje Ebeling op het paard. Wat een sfeertje!



Een ding vonden de bewoners niet zo fris. Ze moesten elke week de straat 
boenen, want de paarden van melk- en groenteboer lieten nogal eens hun 
vijgen in de straat achter. Bij een kwajongensruzie kreeg je die dan ook 
wel eens om je oren gegooid.

In deze buurt waren er veel kleine neringdoenden. Ik heb al genoemd het 
kruidenierswinkeltje in de Tuinstraat, er waren er nog twee in de Damstraat 
en drie in de Lijnstraat. Verder een kapper, schoenmakers, boter- en kaas-
handels, 3 slagers en een kolenboer. De rest ben ik vergeten.
O ja, in de Tuinstraat woonde er ook nog ene v d, Burg, die had een dage-
lijkse bodedienst op Den Briel met een hondenkar.

In die tijd was er echter geen sprake van ‘vandalisme’. Als je toen iets ver-
nielde, moest je het ook vergoeden. Daar waren je ouders voor aansprake-
lijk en meestal niet verzekerd. Als ze iets hadden moeten vergoeden, wat 
jij had veroorzaakt, nou dan kon je maandenlang je zakcent wel vergeten. 
Ook als er tijdens een spel per ongeluk een ruit was gesneuveld.

Waar vermaakten we ons in die tijd mee? Natuurlijk met allerlei katten-
kwaad, pesterijtjes en allerlei spelletjes.
Ik zal daar even wat van vertellen.
Het kattenkwaad was over het algemeen vrij onschuldig, er werd niets 
vernield of zo. Het bleef meestal bij belletje trekken, ruitentikken of zo. Of 
we bonden een touw aan de staart van de trekhond van bakker Meuldijk 
met daaraan een leeg groenteblik. We bonden een hond ook wel eens met 
een stuk touw aan een trekbel.
In de nazomer kropen de jongens in de Damstraat door een gat in de af-
rastering van Damboer Zwaard om via het weiland in diens boomgaard te 
komen, om appels en peren, rijp of onrijp, te pikken.

Was er een pak sneeuw gevallen, dan vermaakte de jeugd zich overdag 
met de slee in de straat. Weet je wat ook fijn was? Vanaf de dijk bij de 
rioolbemaling met een flinke vaart naar beneden en zo de Patijnestraat in. 
Of van bovenaan de Afrol af, zo de Van Embdenstraat (vroeger ‘Konijnen-
buurt’) in, en dan over het erf van de Damboer tot aan de mestput toe. Mijn 
broer gleed eens iets te ver door en verdween toen tot aan zijn middel in 
de koeiendrek, nota bene op 2e Kerstdag.
Het gebeurde wel in de Konijnenbuurt, maar het rook bij ons thuis die dag 
niet bepaald naar gebraden konijn.
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Jan v.d. Boogaard wilde dat ook wel eens proberen, maar we vonden het 
niet goed dat hij onze slee gebruikte. Hij nam toen maar de houten vuilnis-
bak van Boutkan, die boven aan de Afrol woonde. Hij ging erop zitten en 
vloog naar beneden, pal tegen het hek van de toen daar liggende speeltuin. 
De vuilbak was veranderd in 5 plankjes.
’s Avonds werden de sleetjes weer gebruikt, want dan zaten de huismoe-
ders erop, waarbij de mannen met sokken over hun schoeisel als trekkers 
fungeerden.

Alleen als we ’s zondags naar de kerk moesten droegen we schoenen. ’s 
Winters kwamen we dan wel eens thuis met half bevroren tenen, omdat we 
dat niet gewend waren. In de week liepen we altijd op klompen, de zoge-
naamde ‘Ouwerkerkers’, en die waren bovenop nogal puntig. Als je daar-
mee een schop onder je hol kreeg, dan was het wel raak. Sommige vaders 
zaagden daarom die punten eraf. Als je met de een of ander wel eens een 
ruzietje had en je werd door hem achternagezeten, dan probeerden ze hun 
klomp naar je hoofd te gooien. Dat was soms raak en ook wel eens mis, of 
de klomp ging door een ruit.
Als je de kap van een klomp brak, kreeg je thuis eerst wel wat te horen. 
Meestal repareerde je vader of je buurman die klomp met een stukje band-
ijzer. Ook was er wel een speciaal voor dat doel vervaardigd klompenband, 
met van die uitgebogen pennetjes of krammen.

In de tijd buiten de winter had je in de eerste plaats de knikkertijd. Vooral 
’s avonds op de Markt werd er veel geknikkerd en dat werd pompen ge-
noemd. Een hand knikkers werd in een pet op de grond gegooid en even 
was ‘winnen’ en oneven was ‘verliezen’.

In de tollentijd was je druk bezig met je tol en tollenstok met een touwtje 
eraan, om die tol zwiepers te geven met het touwtje om hem draaiende te 
houden.
Soms sloeg het touwtje om die tol en bij de volgende zwiep vloog die tol 
dan van het touwtje af en soms dwars door een ruit. Daar ging je zakcent 
van vele weken.

Meisjes speelden vaak diabolo, dat waren twee stokjes verbonden met een 
touwtje en daarop hangend werd dan de diabolo heen en weer gedraaid en 
in de lucht gegooid en weer op het touwtje opgevangen. Zoiets als jojo-en, 
maar dan niet aan een touwtje.
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Twee keer per week hadden we extra plezier en het was feest als de 
Duitse muzikanten, de zogenaamde ‘Blaaspoepen’, in de straat speelden. 
Het waren broodmuzikanten, meestal oud-militairen, die het front van de 
Eerste Wereldoorlog hadden overleefd. In Duitsland was toen ook niets te 
verdienen en ik zie nog ‘Kleine Japie’, de klarinettist, overal aanbellen om 
een bijdrage, meestal één cent.

Ook hadden we veel lol als Piet Vermeulen en Bart van Dooren bij het 
voetbalveld achter in de Damstraat de ingang moesten bewaken. Dan was 
er een wedstrijd van de voetbalvereniging ‘M.A.A.S.’ (Machtig Als Alles 
Samenwerkt). Zij moesten er voor zorgdragen dat niemand zonder entree 
te betalen naar binnenkwam. Ze werden dan door ons danig gepest en we 
zongen dan:

Rooie Piet en Bart van Dooren,
zijn de schrik van ’t voetbalveld.

Er was ook wel veel armoede, want van verschillende gezinnen kwam de 
vader en kostwinner niet meer van zee terug omdat het schip op een mijn 
was gelopen of getorpedeerd. Dit is onder andere voorgekomen bij de 
gezinnen van Van Witzenburg, Kaptein, Pols en ook anderen. Soms wel 
eens meer dan één lid uit hetzelfde gezin, en dat was dubbele droefheid. 
In zo’n geval moesten die weduwen dan met een paar gulden in de week 
van het Armbestuur of van de Kerk rond zien te komen.
Was er iemand in de straat overleden, dan werden in de meeste huizen 
witte lakens voor de ramen gehangen en zeker tijdens de begrafenis.

Bij feestdagen togen we gezamenlijk naar het Staalduinse Bos om asper-
gegroen te halen en in een mum van tijd was dan de straat versierd met 
erepoorten en veelkleurige lampions.
Veel armoede soms, maar ook veel plezier. Het leven van toen is er eigen-
lijk de oorzaak van, dat de dialezingen over het vroegere Maassluis steeds 
weer volle zalen trekken. Wij, oudere Maassluizers, missen die sfeer van 
vroeger.

Maar dit alles is nu verleden tijd en wij proberen om het niet in de vergetel-
heid te doen geraken door een ‘schets’ weer te geven over die vroegere 
tijden.

Oktober 1988   L. Stigter
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Terugblik op de ramp
Alweer 40 jaar geleden! Zaterdag, 31 januari 1953, toen een zware noord-
westerstorm met orkaankracht de kust van Nederland teisterde. Die dag 
gingen er in de loop van de middag waarschuwingen uit dat er gevaar 
bestond voor zeer hoog water! In een groot aantal gemeenten, waaronder 
Maassluis, was dit het sein dat waar nodig vloedplanken moesten worden 
geplaatst die het opkomende water moesten keren.
Direct nadat de alarmerende berichten waren ontvangen werd door het 
personeel van gemeentewerken met man en macht gewerkt aan het plaat-
sen van de waterkeringen. Vloedplanken werden o.a. geplaatst aan de 
Taanstraat, de Zure Vischsteeg, de Havenstraat en de Fenacoliuslaan. Ook 
vele particulieren brachten hun vloedplanken aan voor de deuren van hun 
woningen en pakhuizen gelegen in het bedreigde gebied om het opko-
mende water tegen te houden.
Vervelende bijkomstigheid was, dat het juist die avond ook springvloed zou 
zijn, waarbij onder normale omstandigheden het water reeds een hoger 
peil bereikte dan anders.

De combinatie van zo’n zware storm en tegelijkertijd springtij is er de oorzaak 
van geworden, dat de waterstand aan de kust en ook in de grote rivieren werd 
opgestuwd tot een hoogte die zeker in honderd jaar niet was voorgekomen.

Aan de kuststations in Hoek van Holland en IJmuiden werden de hoogste 
waterstanden gemeten die sinds een eeuw waren opgetreden.
In 1894 was de hoogste stand in Hoek van Holland 3,28 meter, terwijl die 
rampdag in 1953 de stand 3,40 meter boven A.P. (Amsterdams Peil) be-
droeg. In IJmuiden was de hoogste stand in 1894 3,68 meter en in de 
rampnacht van 1953 3,85 meter boven A.P.

De enorme watermassa’s, die in zware golven met ontzaggelijke snelheid 
en kracht kwamen aangevloeid, beukten op de duinen en dijken.
Bij ’s Gravenzande was op een gegeven moment de toestand zeer kritiek, 
doch een duindoorbraak vond gelukkig niet plaats. Was dit echter wel ge-
beurd, dan zou dit tot een geweldige catastrophe hebben geleid voor het 
achter de duinen gelegen Westland.

Een groot aantal dijken in de kustgebieden, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
eilanden hielden het echter niet en massa’s water overspoelden het achter 
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de dijken gelegen gebied. Het aantal bressen dat in de dijken werd gesla-
gen was zeer groot en elke opening in een waterkering betekende op zich 
al een ramp.

Ook Maassluis werd door het door de meedogenloze storm opgezweepte 
water getroffen. Het snel opkomende water spoelde al vlug over de kade-
muren van de haven en bereikte de opgeworpen waterkeringen en vloed-
planken. Deze hielden het echter niet lang tegen het watergeweld. Hon-
derden huizen van het buitendijks gedeelte van de stad kwamen onder 
water te staan. In een aantal woningen stond het water wel l½ meter hoog. 
De bewoners daarvan waren gedwongen het hoger gelegen gedeelte van 
hun woning op te zoeken of hun woning te verlaten om elders onderdak te 
vinden.

Eén bewoonster heeft de ramp niet overleefd. Het betrof de 68-jarige Jan-
netje van der Endt, huishoudster bij de 78-jarige Van der Bent, wonende 
aan het Zandpad. Reeds enkele weken lag de vrouw ziek te bed in een be-
nedenkamer. In haar pogingen voor het opkomende water te vluchten werd 
zij bovendien belemmerd doordat zij zeer slecht ter been was. Zo moet zij 
jammerlijk zijn verdronken.
Van der Bent, die boven sliep, is haar nog te hulp willen komen, maar hij 
kon niets uitrichten toen hij beneden zich het snel gestegen water zag.

Van enkele huizen werden door de storm de daken weggeslagen. Van drie 
huizen, twee in de Piersonstraat en één aan het Zandpad, zakten door 
de kracht van wind en water de voorgevels in, zodat deze woningen ten 
spoedigste moesten worden ontruimd. Verder waren er maar weinig stra-
ten waar geen sporen van het water- en stormgeweld achterbleven. Talrijk 
waren de plaatsen waar het wegdek werd beschadigd.

Vlak naast de spoorwegovergang aan de Govert van Wijnkade ontstond 
een diepe geul van ± 5 meter breed waar doorheen het water de Kapelpol-
der (’t Stort) binnenstroomde. Ook in de A.E. Maasstraat zakte het wegdek 
over een flinke afstand weg, waardoor er ook daar een diepe geul ontstond.

Honderden mensen, waarvan de benedenhuizen door het binnenge-
stroomde water onbewoonbaar waren geworden, kregen een gastvrij on-
derkomen bij bovenburen of bij familie en kennissen elders in de stad. Ook 
burgemeester Mr. P.A. Schwartz had in zijn huis aan de Govert van Wijn-
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kade te kampen met bijna een halve meter water, terwijl ook zijn telefoon 
niet meer functioneerde. Doordat hij zijn woning niet kon verlaten en hij 
telefonisch niet bereikbaar was bleef hij de gehele nacht verstoken van 
berichten omtrent datgene dat er in zijn gemeente plaats vond. Vroeg in 
de ochtend gelukte het hem toch zijn woning te verlaten teneinde naar het 
stadhuis te gaan voor een bespreking met de hoofden van dienst.

Zondagmiddag was voor Maassluis het gevaar geweken, toen bleek dat 
het water niet meer zo onrustbarend hoog kwam.
Overal werden de opruimingswerkzaamheden krachtig ter hand genomen. 
De zondag werd besteed om collectief het werk aan te pakken. De vrijwil-
lige brandweer begon met het leegpompen van woningen en kelders en 
verleende assistentie bij het dichten van de gaten in de Govert van Wijn-
kade en de A.E. Maasstraat. Later werden zij bijgestaan door een afdeling 
van de Nationale Reserve uit Den Haag.

Ook werden de opruimingswerkzaamheden van de getroffen industrieën 
ter hand genomen.
Van de N.V. Olieraffinaderij ‘WITOL’, gevestigd aan de Heldringstraat, ging 
het personeel op zoek naar de honderden olievaten die waren weggedreven.
Van de Vaten- en Kistenfabrieken C. van Toor en A. de Neeff is het perso-
neel dagenlang bezig geweest om het weggespoelde hout bijeen te garen. 
Het hout lag over het gehele overstroomde gebied verspreid.
Bij Oliefabriek ‘De Ploeg’ werd met man en macht gewerkt om de ontstane 
schade te herstellen.
Bij graanhandel Verhagen aan de Govert van Wijnkade was veel schade 
in de voorraden van opgeslagen granen. Deze moesten worden afgevoerd 
om elders gedroogd te worden.
De vele elektromotoren in de ondergelopen fabrieken moesten in allerijl 
gedemonteerd en gedroogd worden om te voorkomen dat het zoute water 
onherstelbare schade zou veroorzaken.
Ook de Maasdekenfabriek aan de Industrieweg had door het water onnoe-
melijk veel schade opgelopen.
Het heeft weken geduurd voordat in genoemde bedrijven weer enigszins 
normaal gewerkt kon worden.

Grote vrees heeft ook bestaan, dat de spoordijk Maassluis-Hoek van Hol-
land het in de stormnacht zou begeven, doch dit is niet gebeurd. Wel waren 
enige portalen van de bovenleiding scheef gezakt, maar tot een doorbraak 
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van de spoordijk kwam het gelukkig niet, mede doordat tijdig spoorwegar-
beiders werden ingeschakeld om de zwakke plekken in de dijk te verster-
ken. 

In de directe omgeving van de spoordijk stonden in de polder enige boer-
derijen tot de dakgoot onder water. Met veel inspanning en moeite was het 
gelukt het vee uit de stallen in veiligheid te brengen voor dat het water z’n 
hoogste stand bereikte. Een gedeelte van het vee had men de hoger gele-
gen spoordijk opgejaagd.
Later, nadat de storm enigszins geluwd was, werd het vee vanaf de dijk 
elders in veiligheid gebracht.

Tijdens de nacht van de ramp deed zich nog een ander probleem voor. 
Een aantal gasten moest onderdak worden verleend. Het waren bewoners 
van Rozenburg die in Maassluis een concert hadden bijgewoond van hun 
zangkoor ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Beatrix.
De veerdienst had in verband met het hoge water en de zware storm de 
dienst reeds om half acht gestaakt. De Rozenburgers konden daardoor niet 
meer naar huis terugkeren. Zij werden ondergebracht in het Zeemanshuis 
aan de Wip waar men die mensen, zo goed en kwaad als het ging, heeft 
verzorgd.
Tot overmaat van ramp viel ’s nachts om half vier het licht uit, zodat de rest 
van de nacht bij kaarslicht werd doorgebracht. De volgende morgen werd 
de veerdienst op Rozenburg weer hervat, zodat zij na een slapeloze nacht 
eindelijk naar huis konden gaan.

Ook aan de diensten van Gemeentebedrijven werden tijdens en na de 
ramp zware eisen gesteld. Electriciteits- en watervoorziening waren in het 
getroffen gebied ernstig verstoord. Doordat de waterbassins nabij de wa-
tertoren onder water waren komen te staan was de gehele gemeente van 
drinkwater verstoken. Het drinkwater werd tot enige weken na de ramp met 
tankwagens aangevoerd.

De bevolking van Maassluis werd regelmatig via luidsprekers op de hoogte 
gesteld van de stand van zaken, voor wat betreft: de drinkwatervoorzie-
ning, inentingsmogelijkheden tegen typhus plus paratyphus en over de mo-
gelijkheid ter verkrijging van kleding, schoeisel enz.

Ondanks het feit dat Maassluis zelf door de watersnoodramp was getrof-
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fen, kwamen op woensdag, 4 februari de eerste evacué’s uit andere getrof-
fen gebieden aan. Met twee autobussen kwamen er 80 evacué’s uit Oos-
terland op Duiveland bij het Zeemanshuis op de Wip aan. Zij werden, op 
enkele na, die naar familieleden in omliggende plaatsen werden vervoerd, 
in Maassluis ondergebracht.
Deze mensen, die bijna alles hadden verloren, werden in de voormalige 
gemeentesecretarie aan de Zuiddijk door de afd. Maassluis van het Ne-
derlandse Rode Kruis van het allernoodzakelijkste voorzien zoals kleding, 
schoeisel e.d. Verder werden deze mensen liefderijk opgevangen in een 
aantal Maassluise gezinnen. Een aantal evacué’s verbleef hier maanden 
eer zij weer naar hun eigen woonomgeving konden terugkeren.

Alhoewel Maassluis van de ramp te lijden heeft gehad, waarbij één slacht-
offer viel te betreuren en er flinke schade was ontstaan aan gemeente-
lijke en particuliere eigendommen, mogen we stellen dat Maassluis er in 
vergelijking met andere gebieden in den lande nog redelijk goed vanaf is 
gekomen.

In totaal eiste deze ramp in Nederland 1.835 dodelijke slachtoffers, 72.000 
evacué’s, 200.000 hectaren land werden door het water overstroomd en er 
verdronken ruim 200.000 dieren.

Intussen zijn en worden er nog steeds enorme bouw- en waterwerken uit-
gevoerd om een herhaling van een watersnoodramp met een omvang zo-
als in 1953 te voorkomen.
Wij hopen er dan ook maar op dat al deze inspanningen niet voor niets zijn 
geweest en dat een dergelijke ramp zich nooit meer zal herhalen.

J. Zon

Noot van de redactie
Aan de Haven zijn nog vele woningen met een hoog gelegen voordeur. 
Lager gelegen voordeuren hadden vaak een voorziening tot het aan-
brengen van vloedplanken of schotten. In de Zure Vischsteeg en aan de 
 Havenstraat zijn nog sporen voor het gebruik van die vloedkering aanwezig.  
Op het pand Haven 22 geeft een gevelsteen aan tot welke hoogte het water 
op 1 februari 1953 kwam.
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WATERSNOOD

De avond tevoren bestreed men zo moedig
de vijand, het water, met vloedplanken nog.
En ’s nachts, zo verraderlijk, toen allen sliepen,
gebeurde het onheil, besprong ons het toch.
Geloei van sirenes, gebons op de ruiten,
wordt wakker, het water, vlug, redt vrouw en kind.
Zo wekte men ons en de angstkreten buiten
vermengden zich met het gehuil van de wind.
De dijken, de muren, de wegen met gaten,
vernielend kwam het water, met razend geweld.
En ook in Maassluis is ’t met huizen en straten
na ’t vrees’lijk getij allerdroevigst gesteld.
Een droevig gebeuren, dat vele gezinnen
in zeer korte tijd bracht in vrees’lijke nood.
Daar velen niet weten wat nu te beginnen,
het leed is ontzettend, de schade is groot.
Toch blijven w’er maar alleen niet om treuren,
maar bieden veel liever de helpende hand.
Want, helpen is ’t eerste wat nu moet gebeuren,
in vele gebieden van ons lage land.
Wat u maar kunt missen, ’t zij schoenen of kleren,
of meubels en beddegoed, breng het maar bij.
U maakt er de mensen die niets meer bezitten,
die alles verloren, voorzeker mee blij.

Jan de Lapper

Dit gedicht stond in het Maassluise weekblad ‘De Schakel’ van vrijdag 6 februari 
1953.
Onder het pseudoniem ‘Jan de Lapper’ schreef schoenmaker Jacobus (Koos) van 
der Linden, toendertijd wonend aan de Zuiddijk, regelmatig gedichten die meestal 
betrekking hadden op plaatselijke gebeurtenissen.
De ouderen onder de lezers zullen zich nog zeker die gedichten in ‘De Schakel’ 
herinneren.

J. Zon
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Beeldverslag 1923
In juli 1922 kwam de gemeenteraad van Maassluis in vergadering bijeen. 
Op de agenda stonden enkele belangrijke punten. O.a. een voorstel om 
een gashouder van de gasfabriek, die kort tevoren buiten bedrijf was ge-
steld, te verkopen.
In het ‘Verslag van het verhandelde in de spoedeischende openbare ver-
gadering van den Gemeenteraad van Maassluis op Maandag, 31 juli 1922  
’s avonds 7 uur’, met andere woorden de notulen van die vergadering, staat 
over de bespreking van dat voorstel het volgende:

Punt 12. Verkoop gashouder
De Commissie voor de licht- en waterbedrijven vraagt machtiging den 

ouden kleinen gashouder te verkoopen. Voorts verzoekt zij. machtiging 
om een gedeelte dier opbrengst te mogen besteden voor een nieuwen be-
tonnen teerbak.

B. en W. prae-adviseeren, de gevraagde machtiging te verleenen. 
Op enkele informaties zegt de heer Van der Spek, dat de kleine gas-

houder thans nog in vrij goeden staat verkeert en nog wel iets waard is. 
Als het ding lang blijft staan, gaat het metaal tot vertering over en wordt 
waardeloos.

De heer Markwat verzoekt de aanbesteding voor den teerbak onder 
Maassluische aannemers te doen geschieden en het werk door werkloo-
zen te laten uitvoeren. 

Spreker noemt in dit verband de Maassluische Beton-Maatschappij die 
blijkens laatste beslissing van den Aannemersbond tot de aannemers van 
werken gerekend wordt. 

De heer Van der Spek zegt, dat de Beton-Maatschappij voor gemeente-
werken nooit gepasseerd is.

Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Met dit besluit was dus het lot van de betreffende gashouder bezegeld. Na 
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In boekje nummer 18 komt een studie voor over het gasbedrijf, met een 
fotoserie over een gashouder. Medewerker Jeveer tikt ons bestraffend 
op de vingers. Deze serie slaat niet op de grote nieuwe gashouder, 
maar op de opruiming van de ‘kleine’ oude.
Wij buigen deemoedig het hoofd.

J.H. Steenkist

GASHOUDER OP TRANSPORT



vele jaren dienst te hebben gedaan mocht hij, zonder dat er veel woorden 
over waren gezegd, worden afgedankt en verkocht aan wie hem maar 
hebben wilde. Het geld dat hij opbracht werd als een redelijke opbrengst 
gezien en bleef in het beheer van de fabriek. Die liet er in 1925 de in het 
besluit genoemde teerbak (met een capaciteit van 12.000 kg.) van bou-
wen. Of bij die bouw, zoals bepleit, werklozen zijn ingeschakeld is in de 
annalen niet te vinden.

De gasfabriek liet in de 20-er jaren een grote gashouder bouwen. Niet 
alleen werd daardoor de gasopslagcapaciteit vergroot, maar was het ook 
mogelijk één van de twee al bestaande gashouders buiten gebruik te stel-
len en af te voeren. Enkele gegevens en foto’s die op het laatste betrekking 
hebben zijn hierna opgenomen.

Foto 1.  Voorbereidend werk.

Foto 2.  Begin van het kantelen van de houder.

Foto 3.  Kanteling voltooid.

Foto 4.  Het rollen kan beginnen.

Foto 5.  Langzaam maar zeker door het Wijde Slop.

Foto 6.  Nadering van de Haven.

Foto 7.  De loswal is bereikt.

Foto 8.   De drijvende kraan gaat zijn werk beginnen. Een heel ding zo’n 
gashouder.

Foto 9.  De stroppen zijn aangebracht.

Foto 10.  Gedraaid hangt de ‘kleine’ in de stroppen.

Foto 11.  Adieu Maassluis.
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De twee gashouders die de gasfabriek van Maassluis tot halverwege 1922 
in gebruik had, bezaten een opslagcapaciteit van respectievelijk 230 m³ 
en 560 m³. Deze capaciteit was al enkele jaren aan de krappe kant. Van-
daar dat in de tweede helft van 1922 een nieuwe gashouder met ruimere 
opslagmogelijkheid in gebruik werd genomen. Zoals van tevoren gepland 
werd direct na de ingebruikneming de kleinste houder buiten gebruik ge-
steld en afgedankt.
Daar dat afdankertje nog te goed voor sloop bevonden was, werd deze 
per advertentie te koop aangeboden. Een gegadigde meldde zich spoedig 
en bood er f 1.600,-- voor. Omdat dit bedrag door de gemeentelijke des-
kundigen alleszins redelijk bevonden werd, was de koop spoedig gesloten 
en kon men de nieuwe eigenaar geluk wensen met zijn pas verworven 
aanwinst. In opdracht van de koper werd de houder medio 1923 ter plaatse 
gedeeltelijk uit elkaar genomen en vanuit de Haven per drijvende kraan 
over water naar een bestemming buiten onze gemeente getransporteerd.
Van die demontage en het vervoer in Maassluis zijn foto’s gemaakt. Voor-
zien van toelichtingen zijn die hieronder vermeld. Samen met de hiervoor 
vermelde plattegrond geeft het een en ander een indruk vanwaar en op 
welke wijze die houder is vervoerd.
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De hiervoor vermelde gegevens alsmede de bijschriften bij de foto’s heb-
ben in hoofdzaak betrekking op het weghalen en transport van de gashou-
der. De foto’s laten evenwel zoveel meer zien. Vandaar deze aanvullende 
bijschriften bij de betreffende foto’s, nu met het doel uw aandacht te vesti-
gen op dat wàt ze meer laten zien.

Foto 1.  Kort voordat de gashouder nr.1 verwijderd werd zag men als je 
vanaf de Zandweg naar de gasfabriek keek, het tafereel zoals afgebeeld. 
Op de voorgrond de opslagplaats voor cokes met de cokesbreker en -sor-
teermachine. Op de achtergrond links de gasstookplaats met daarnaast 
gashouder nr.1. Schuin daarachter de andere (gevulde) houder. Rechts op 
de achtergrond het (nog lage) kantoorgebouw.

Foto 2.  Na de buitengebruikstelling bevatte de houder (uiteraard) geen 
gas meer. De druk was zodoende weggevallen, hetgeen tot gevolg had dat 
de binnenklok in de buitenklok was gezakt. Tussen beide wanden werden 
balken aangebracht om het verschuiven tijdens het transport te voorkomen.

Foto 3.  De bok die bij het kantelen van de houder werd ingezet doet he-
dendaags primitief aan. Vanzelfsprekend werd hij door mankracht bediend, 
want motorische aandrijvingen bestonden er toen voor dat soort karweien 
nog niet.

Foto 4.  Aan de linkerzijde het terrein van de gasfabriek. Achter de schut-
ting staat gashouder nr.2. Het gebouw is het apparatengebouw. De lage 
schutting bevindt zich langs de kolenopslagplaats. Het pakhuis (in 1923 
particulier bezit) is later aangekocht en bij de opslagplaats getrokken. Aan 
de rechterzijde een stukje van het hek rond de taanwei. Die taanwei was in 
gebruik voor het boeten en drogen van natte of getaande visnetten.

Foto 5.  Links het hek rond de taanwei en een hang voor het drogen van 
netten. Daarachter het apparatengebouw. Het wegdek op de voorgrond is 
van het huidige Zandpad.

Foto 6.  Als we de afmetingen van het gebouw links (voormalige Zeilmakerij 
Wakker) met die van de gashouder vergelijken, komen we tot de conclusie 
dat die een middellijn gehad moet hebben van ± 9 à 11 meter. De gaslan-
taarn links tegen de muur is vermoedelijk verwijderd om beschadiging tij-
dens het transport van de houder te voorkomen.



Foto 7.  Links zo’n gaslantaarn anno 1923. Om precies te zijn waren er 
in Maassluis toen 208 en daarnaast nog 28 electrische lantaarns. Café 
‘Bellevue’ werd later, na afbraak van het Hotel ‘De Moriaan’ vooraan op de 
Haven, omgedoopt in Café ‘De Moriaan’.

Foto 8.  Het huis rechts van ‘Bellevue’ was de woning van de heer J.M. 
Osephius, directeur van de gasfabriek.

Foto 9.  Links de schutting van de kolenopslagplaats. Rechts een pakhuis, 
later zeilmakerij Wakker.

Foto 10.  Rechts op de achtergrond haringpakhuizen. Hoewel ze in de loop 
van de tijd andere bestemmingen kregen is er aan de vormgeving niet zo 
veel veranderd.

Foto 11.  Op de achtergrond Rozenburg met links de korenmolen. Rechts 
achter de man voorop de zolderschuit, is de aan de Rozenburgse steiger 
liggende veerboot Maassluis-Rozenburg te zien.

Jeveer
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DE ZOEN DIE EEN LEVEN REDDE

Voor vele oudere inwoners van Maassluis is 18 maart 1943 een dag om 
nooit te vergeten.
Na het begin van de bezetting in mei 1940 werd het steeds slechter en 
slechter. Het eten ging op de bon en voor kleding moest je punten sparen.
Elke avond was er bij zonsopgang op het ‘Hoofd’ de ceremonie van het 
strijken van de vlag op de Duitse schepen die in de buitenhaven lagen. Dit 
gebeuren heette in de volksmond al snel de ‘Vlaggenparade’. Men werd 
dan geacht, ook als Nederlands burger, pas op de plaats te maken om zo 
eerbied te tonen aan dit gehate dundoek.
Vooral op warme zomeravonden was het bij de haven een ware pantof-
felparade, tòt het tijdstip dat de zon zou ondergaan. Jong en oud haastten 
zich dan naar de zijstraten om niet gedwongen te worden stil te staan bij 
dit ceremonieel. In werkelijk één minuut was de ‘Voorkant’ (want zo heette 
dat bij de oude ‘Sluizers’), totaal leeg en stroomden ze bij elkaar in de 
Joubertstraat om maar geen eerbied hoeven te betuigen aan dit gebeuren. 
Enkele minuten later was er weer de drom mensen die van het uitzicht over 
de rivier genoten en gniffelend vaststelden dat er ook die avond weer geen 
hond aanwezig was geweest om de plechtigheid gade te slaan.

Na meer dan 50 jaar kan ik me nog het intense genoegen te binnen bren-
gen om als hazen gezamenlijk weg te duiken in allerhande zijstraatjes en 
daarna onschuldig lachend en pratend weer te voorschijn te komen …
Enkele malen is het gebeurd dat kwajongens voortijdig floten en de vlag-
gen te vroeg gestreken werden. Toen zijn er met willekeur jonge inwoners 
opgepakt en naar Duitsland getransporteerd. Sommigen zijn nooit terug-
gekeerd, anderen waren voor hun verdere leven beschadigd. De gehele 
bevolking van Maassluis werd na deze incidenten gedwongen na 20.00 
uur binnen te blijven en zelfs op warme zomeravonden mocht men niet in 
de tuin komen en moesten de ramen gesloten blijven. De mensen vroegen 
zich af of dit nòg langer zou kunnen duren en of het nòg slechter zou kun-
nen worden. Dit kon inderdaad naar het bleek.

Op die 18e maart was ik als 17-jarige dienstbode om 6.45 uur op weg om 
naar mijn betrekking bij Maarten van Buuren, die een bodedienst onderhield 
op Rotterdam en Den Haag. Ja, om 7.00 uur moest ik beginnen want er 
zouden wel eens klanten kunnen aanbellen en dan geen gehoor krijgen …

39
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Wat ook meespeelde was, dat er alleen vóór 8.00 uur matten geklopt moch-
ten worden; weten de jongeren onder u nog wat een mattenklopper is? 
Ik woonde toen in het ouderlijk huis aan de Noorddijk nr.41 en hoefde 
slechts het ‘Trappetje’ af te gaan, het stenen ‘Bruggetje’ met die dikke buis 
er langs over te lopen (en over die buis lopen was natuurlijk veel leuker dan 
over de brug) om in het Karnemelkslop te geraken langs ons toen meest 
befaamde verenigingsgebouw ‘Varia’ en links van mij de slachtplaats van 
slager Warnaar. Aan het einde van het slop, waar Joris de rode kater van 
mijn werkgeefster me altijd opwachtte, om me dan met opgeheven staart 
te begeleiden, zag ik tegenover mij de waterstokerij van Stigter (jawel, de 
vader van onze Leen), links van me de slagerij van Warnaar, rechts de dro-
gisterij van ‘Dokter’ Maarten v.d. Lee, de kapsalon van Jo Smoor en aan het 
begin van de Marelstraat de melkhandel van Verhoeff. 
Het Karnemelkslop kunt u nu terugvinden tussen de Chr. Geref. ‘Bethelkerk’ 
en de Groentenhal.

Die 18e maart was een koude, maar heldere dag, dus had mijn mevrouw 
besloten de bedden te luchten en de slaapkamers van de zonen des huizes 
door mij te laten schoonmaken. Zeer gehaast toog ik aan het werk, smeet 
alles naar buiten op het ruime balkon en begon met soppen en poetsen. 
Het was natuurlijk wel noodzaak dat ook de warme maaltijd om 18.00 uur 
op tafel zou staan zodat de hongerige heer des huizes, die op die dag per 
trein naar Rotterdam was gegaan, zich bij thuiskomst zou kunnen voeden 
en laven. Per trein, inderdaad, want ook de benzine was op de bon en op 
sommige dagen kon er dus geen bodedienst worden gereden.

Toen ik al hollend, want plichtsgetrouw, zo omstreeks 15.15 uur de dekens 
en matrassen naar binnen haalde, kondigde Bab, de oudste zoon, aan maar 
eens naar kapper Smoor te gaan om zich te laten knippen. Ik zei vleiend te-
gen hem: ‘Zeg, schil jij nu even de aardappels voor mij, dan kan ik het schoon-
maakwerk op een rustige manier afmaken’. Hij scheen in die tijd al een ‘oogje’ 
op mij te hebben en gaf toe onder de voorwaarde: ‘Akkoord, maar dan wil ik er 
wel een zoen voor hebben’. Na enig nadenken heb ik hiermee ingestemd, de 
piepers werden gejast en Bab heeft uiteraard zijn beloning gekregen.

Tegen de tijd dat hij alsnog naar de kapper wilde gaan ontstond er een ge-
weldig kabaal. De aarde schudde en ik had het idee dat de wereld verging. 
Het dak kraakte en steunde en de vloer zwabberde onder onze voeten.  
Bab en ik kropen onder de tafel om ons te beschermen. 
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Ik geloof niet dat ons dat ook maar enigermate geholpen zou hebben bij 
een voltreffer, maar op zo’n moment handel je instinctief. De voor de bui-
tenhaven bestemde Engelse bommen troffen, om welke reden dan ook, 
diverse plekken in Maassluis en veroorzaakten vele, vele branden. Wo-
ningen, waaronder ook mijn ouderlijk huis, die niet geraakt waren, werden 
verwoest door overslaand vuur omdat de brandweer bijna niets kon doen 
daar de brandhaarden te talrijk waren.

Gevraagd naar de emoties op dat moment moet ik u wat de tijdstippen 
betreft het antwoord schuldig blijven. Tot aan het moment dat we onder 
de tafel kropen weet ik me bijna van minuut tot minuut te herinneren wat 
er gebeurde. Daarna zijn het impressies geworden die ik me niet meer 
in de juiste volgorde voor de geest kan halen. Ik wil u deze indrukken 
doorgeven, hetzij door mezelf gehoord of gezien, hetzij me later verteld 
door mensen van wie ik me de namen zelfs niet meer herinner. Dit tweede 
gedeelte zal dus chaotisch worden en u zult zelf een en ander kunnen 
invullen of verbeteren.

Ik herinner me dat ik: 
-  uit het raam van het pand aan de Marelstraat 21 keek en de Noorder-

kerk in brand zag staan;
-  naar buiten rende en de mensen gillend en krijsend over de straat zag 

lopen;
- anderen heel stil zag liggen omdat ze dood waren;
-  de Duitse Feldwebel zag die samen met zijn Hitlerjugend als apen het 

pand beklommen om de overal, telkens weer opvlammende brandjes 
te bestrijden. De garage was gevorderd voor hun voertuigen, maar de 
bodedienstauto mocht per gratie ook binnen staan. Die Feldwebel was 
in mijn ogen toen een oude, maar tolerante, man (± 34 jaren oud) maar 
zijn Jugend was zo fanatiek als maar mogelijk was. Om het even, op die 
dag vochten ze gezamenlijk als leeuwen om de branden, waar mogelijk, 
te bestrijden;

-  naar mijn ouderlijk huis rende wat door het overslaande vuur in lichter-
laaie stond;

-  mijn vader, een grote dikke man met een altijd statige gang, als een 
wildeman zag komen aanrennen vanaf de Scheepswerf van de Gebroe-
ders de Haas, waar hij werkte;

-  mijn moeder huilend op de straat zag staan, alsmaar roepend dat het or-
gel verbrandde en ook de zilveren lepeltjes van tante Anna (een erfenisje);
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De schade aan de Groote Kerk tekent zich duidelijk af.
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-  dagen en dagen lang dood gewaand geweest ben omdat ene mevrouw 
Noorman, geboren Weeda, tot de slachtoffers behoorde;

-  van een mij onbekend iemand bladmuziek van mijn orgel terugkreeg, 
bladen die op het Kerkeiland teruggevonden waren; ja, mijn naam stond 
erop;

-  die nacht ergens geslapen heb, maar waar weet ik niet meer. Er was 
iemand die telkens tegen me zei dat God verder voor me zou zorgen 
maar wat koop je daarvoor als je niets meer hebt?;

-  nachten of misschien wel weken ergens geparkeerd geweest ben zon-
der dat ik nog weet of dat nu in Vlaardingen of Maassluis was;

-  Bab, de vrijer in spe, met de wagen naar mijn ouderlijk huis zag gaan om 
uit de nog onbeschadigde kelder een en ander te redden;

-  weet dat het gereedschap van mijn vader was en een 2ehands fiets van 
mijn broer, gekocht voor f 10,-- bij de fietsenhandel van de Firma de 
Haas aan de Zuiddijk;

-  de Nederlandse Landwacht zag die Bab probeerde tegen te houden 
omdat de Noorddijk verboden gebied was;

-  Bab tegen hem hoorde zeggen: ‘Als je niet gauw weggaat, rij ik over je 
heen’;

-  zag dat de Landwacht wegging, maar ondanks zijn waakzaamheid werden 
de gereedschappen van mijn vader en de fiets van mijn broer gestolen;

-  de foto’s, de rapporten van school en de werkstukken, die meneer 
 Rothuizen, de bovenmeester van de ‘klompenschool’ met de hoogste-
klassers maakte, altijd gemist heb;

-  vele jaren later van de zoon van kapper Smoor het volgende verhaal 
hoorde:

Mevrouw Smoor was met haar kinderen op bezoek geweest bij haar ou-
ders in het Westland. Terugkomend zag zij de vuurgloed boven Maassluis, 
niet beseffend dat de kapsalon geraakt was door een voltreffer. Haar man, 
zijn bediende en alle aanwezige klanten waren op slag dood.

Maarten van Buuren, zag, komend uit de trein een baar voorbij gedragen 
worden en vroeg ontdaan aan zijn zoon wie dat zou kunnen zijn … En de 
zoon Bab zei: ‘Dit is je kapper Smoor die voor het laatst zijn huis uitgedra-
gen wordt’.
En de aardappelschiller met wie ik in 1944 trouwde, ontsprong deze do-
dendans door een zoen. Zeker na 50 jaar denk ik wel eens dat wij in ‘ge-
leende’ tijd geleefd hebben.
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In het Gemeentearchief van Maassluis zijn nog verscheidene rapporten in 
te zien van diverse hulpdiensten na het bombardement, o.a.:
Eite Slootheer :  Hoofdagent van Politie, die het rapport opstelde
S.J. Schadee  :   Hoofd Luchtbeschermingsdienst die het rapport goed-

keurde
C.M.C. Ort :   Destijds N.S.B.-burgemeester van Maassluis die het 

‘gezien heeft’
C. Kloppenburg :  Met zijn bevindingen als opperbrandmeester M.V.B.
C. Tuitel  :  Met zijn bevindingen als coördinator van de E.H.B.O.

Tevens zijn daarin alle namen van de slachtoffers vermeld; ook is er een 
lijst bij van alle huizen die toen totaal verwoest zijn. Ook de namen van de 
bewoners van die huizen zijn met de aard van hun beroep, aantal kinderen 
en hun geloofsovertuiging vermeld en verbijsterd zag ik ook de namen van 
mijn ouders, mijn broer en mijzelf opgetekend.

Rest mij nog mijn erkentelijkheid uit te spreken jegens de heer J.F.J. Vais-
sier, gemeentearchivaris te Maassluis, die te allen tijde bereid was mij 
inzage te verstrekken in voor mij belangrijke documenten.

Rie Weeda

Noot van de redactie:
Ook voorgaande Historische Schetsen verhalen uitgebreid over dit bom-
bardement van 18 maart 1943. Vooral nummer 2 gaat hier uitgebreid 
op in. In Historische Schetsen nr. 10 staan ook 2 artikelen over die dag,  
o.a. door: Gerda van der Knaap-van Dijk op blz. 28 en C. van der Lely op 
blz. 31 met daarin foto’s van het stenen bruggetje, slagerij Warnaar en 
gebouw ‘Varia’.
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DE GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL TOT 1940

Voordat de kinderen bij de opening van de Groen van Prinstererschool het 
gebouw zullen gaan bestormen, gaan ze naar school op de Noordvliet. Ik 
vertel het maar op de manier zoals ik het vroeger heb gehoord van mijn 
twee oudere zusters. Zelf werd ik leerling in 1921.

Op de plaats waar later het wijnpakhuis van Steur is gebouwd (Huidig huis-
nr. 173), staan een paar krakkemikkige gebouwtjes die je eigenlijk geen 
school kunt noemen. Een entree met een gang waaromheen enigszins 
verveloze lokalen zijn gerangschikt. De leerlingen hangen hun jassen op 
en over elkaar in de gang want veel ruimte is er niet.
De eerste en tweede klas zitten samen in één groot lokaal. Van 1910 tot 
1912 heeft het Christelijk onderwijs te kampen met ruimtegebrek. De Dr. 
A. Kuyperschool, die pas 5 jaar in gebruik is, heeft 8 kinderen niet kunnen 
plaatsen. Op de Noordvliet is het zo mogelijk nog erger. Behalve in het 
schoolgebouw zijn leerlingen her en der ondergebracht. Onder andere in 
de voormalige R.K. bewaarschool.

Het vooruitstrevende hoofd van de school, de heer Lievense, wil vervolgon-
derwijs gaan geven zoals het zich in deze jaren ontwikkelt: een M.U.L.O.-
afdeling is zijn ideaal. Hoewel het bestuur de contanten er niet voor heeft, 
koopt het voor f 6.000,-- een terrein aan het Looierspad waar een nieuwe 
school zal gaan verrijzen. Het Looierspad dankt zijn naam aan ene Corne-
lis Schelvisvanger, die hier in 1745 een leerlooierij heeft opgericht en krijgt 
als nieuwe straatnaam Groen van Prinstererkade.
De architect van de school is A. Luijendijk; de aanbesteding vindt plaats 
in het Tehuis voor Zeelieden op de Wip, waar nu hotel-restaurant ‘Kreta’ is 
gevestigd. Voor de in die tijd enorme som van f 28.990,-- neemt aannemer 
C.A. Wimmers het karwei op zich. Voor de financiering van de bouw wordt 
een hypothecaire lening afgesloten van f 27.500,--.
Uit verschillende suggesties kiest het bestuur van de school als naam de 
‘Groen van Prinstererschool’. Groen van Prinsterer was in de voorgaande 
eeuw de voorvechter van het recht om bijzondere scholen te mogen bouwen.

Op de school aan de Noordvliet en ook in het nieuwe gebouw zwaait de 
heer Lievense, bijgenaamd ‘Rooie Kees’ vanwege zijn rossige baard en 
haar, de scepter.
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Schoolbegin aan de Noordvliet, nu nr. 173.



Bij de jongens die goed kunnen leren is deze strenge meester geliefd. Hij 
legt een grondslag waarop zij kunnen voortbouwen in de maatschappij.

De meisjes zijn niet zo gecharmeerd van hem. Hij kan onverwachts scherp 
en sarcastisch uit de hoek komen. Als ze op die manier werden aangespro-
ken zaten ze te beven als een rietje.
Tegen de oudste dochter van bakker Van Vliet zegt ‘baas Lievense’: ‘Van 
Vliet, hoeveel krenten schiet je vader in het brood?’ (Voornamen gebruikt 
hij niet!) Tegen de zoon van een bestuurslid: ‘Zeg jó, haal een parapluie bij 
je vader en zeg dat ik hier in de regen sta.’ Bij een flinke regenbui lekt het 
n.l. behoorlijk in het oude gebouw.

De heer Lievense is veeleisend voor zichzelf, voor de onderwijzers, voor 
de leerlingen. Faalt een leerkracht dan kan hij hem of haar duchtig de les 
lezen en nog wel in het bijzijn van leerlingen.
Een vrouw van nu 90 jaar, oud-leerling van hem, zegt over hem: ‘Een vre-
selijke man’. Een andere kan het als meisje uitstekend met hem vinden. Ze 
is niet bang voor hem, kan heel goed hoofdrekenen en, maakt baas Lie-
vense in de klas een onaangename opmerking, dan dient ze hem lachend 
van repliek! Dat kan de baas wel waarderen.

De bevordering naar een hogere klas geschiedt op grond van je vorderin-
gen bij het rekenen. Per klas moet je twee rekenboekjes doorwerken. Dat 
kan in negen maanden, maar ook in anderhalf jaar. Heb je twee boekjes 
uit, dan ga je met dat tweede boekje naar de hoogste klas, waar ‘baas Lie-
vense’ les geeft. Deze pikt er 5 sommen uit, die achterin die klas gemaakt 
moeten worden. Is het resultaat bevredigend dan lever je het oude boek-
werkje in en baas Lievense geeft je het volgende met het consigne: ‘En nu 
naar de volgende klas.’
Op Nederlandse taal wordt niet zo zeer gelet. Spreekbeurten van leer-
lingen, zoals die nu plaatsvinden, komen niet voor. Wel wordt aan zins-
ontleding gedaan met behulp van psalmverzen. Niet makkelijk, maar wel 
praktisch in verband met het schrijfwerk op kantoren. Fouten worden op 
bijzondere wijze hersteld: het woordje ‘men’ is altijd onderwerp van de zin. 
Vergist een leerling zich, dan moet er in koor gezongen worden: ‘Men’ is 
altijd onderwerp en hi! ha! ho!’

Het in gebruik nemen van de nieuwe school is een geweldige verbetering. 
De schoolregels zijn streng: 5 minuten vòòr aanvang van de schooltijd luidt 
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baas Lievense zelf de schoolbel naast de ingang. Hij doet de openslaande 
deuren op de Groen van Prinstererkade wijd open en laat de kinderen bin-
nen. Hij staat daar dan als een veldheer die de parade afneemt.
De leerlingen moeten netjes groeten en de jongens bovendien hun petje 
afnemen. Oh wee, als je dat vergeet: Een tik tegen de klep en het petje 
zeilt op de grond. Een volgende keer wordt het niet vergeten!
Met luister wordt de verjaardag van ‘de baas’ gevierd. De kinderen krijgen 
een traktatie (een gevulde koek), de baas ontvangt een cadeau.

In 1920 gaat de heer Lievense met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de 
heer J.J. Adriaanse, een rustig type, niet groot, slank met een puntbaardje. 
Als kind stelde ik mij de Here Jezus voor als de heer Adriaanse. Hij bleek 
niet alleen onderwijsman, maar beweegt zich ook op maatschappelijk ter-
rein: hij is de initiatiefnemer tot de oprichting van ‘Advendo’, de gymnas-
tiekvereniging die nu 70 jaar bestaat. Later is hij ook nog voorzitter van de 
landelijke organisatie waartoe Advendo behoort.
In 1929 vertrekt de heer Adriaanse naar Alkmaar. De verhuizing vindt 
plaats met het schip van P. Oosterlee, eind januari 1929, juist voor het 
invallen van de uitzonderlijk strenge winter die voortduurt tot april.

De periode met de heer Adriaanse lijkt mij de bloeitijd toe van de Groen 
van Prinstererschool tussen de beide wereldoorlogen.
Allereerst kwam in 1920 de gelijkstelling tot stand tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen dat de onderwijzers bij het R.K., het 
Protestants Christelijk onderwijs en de neutrale Vrije Scholen vanaf die 
tijd hetzelfde salaris ontvangen als hun collega’s bij het Openbaar onder-
wijs. Ook de kosten- en leermiddelenvergoeding van het onderwijs wordt 
gelijkgeschakeld.

In 1922 verrijst er naast de school een mooi gymnastieklokaal.
Er worden schoolreisjes georganiseerd o.a. naar Breda, Amersfoort, Arn-
hem en Marken. Vakleraren voor gymnastiek en handwerken gaan de taak 
van de docenten verlichten. De leermiddelen zijn nu up-to-date.

’s Middags is er vaak ‘plaatvertellen’. Je merkt het al als je de klas binnenkomt. 
Een grote plaat hangt voor het schoolbord, maar wel achterstevoren. Het moet 
nog even een verrassing blijven en het is dè manier om de klas stil te krijgen.
Een plaat over het boerenleven! Dat leeft voor ons! We hebben de boerde-
rijen vlak bij huis. Vanuit de school kunnen we ze zien.
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In de serie ook mooie platen over de natuur en de vaderlandse geschiede-
nis. Daarbij prima handleidingen voor de onderwijzers. Ook het leesmate-
riaal heeft een voor die tijd uitstekende kwaliteit.

Boekjes van W.G. van der Hulst met de leuke illustraties door zijn zoon, 
ook nu nog steeds in trek. ‘Een zomer aan zee’, korte verhalen en gedicht-
jes in ‘Bloei’ en de onvergetelijke boekjes ‘Toen … en Nu’. Veel van deze 
boekjes passen totaal niet meer in het hedendaagse leven.
Maar in die tijd schreven kinderen er hartroerende briefjes over aan de 
heer Van der Hulst en ontvingen ook antwoord van hem.

Voor de M.U.L.O.-klassen is er een goed uitgerust natuurkundelokaal. De 
onderwijzers dragen vaak stofjassen. Die pakken zij uit een kast in de 
gang en hangen hun colbertje daarin op. Op zekere middag willen leer-
lingen een onderwijzer beetnemen. In zijn jasje in de kast stoppen ze een 
kikker. Na schooltijd staan ze op de loer om de hoek van de trap om te 
zien wat er gebeurt. De onderwijzer schrikt zich een bult als hij het koele 
gekriebel voelt. Hij smijt het colbertjasje uit en staat te trillen op zijn benen. 
Voordat hij de deugnieten kan snappen zijn ze hem al gesmeerd!

Van de heer Adriaanse herinner ik mij twee uitspraken.
Op een ouderavond waarbij ook de oudste leerlingen aanwezig zijn om 
met zingen de avond wat op te luisteren houdt hij een lezing over ‘Be-
roepskeus’. Hij zegt daarin:

Voor God zijn alle beroepen en mensen gelijk. Een minister is niet 
méér dan een putjesschepper. Wèl hebben wij de taak ons beroep 
zo goed mogelijk uit te oefenen.

Bij zijn afscheid zegt hij tegen de leerlingen:
Vaak ben ik met zorgen naar school gekomen. (zijn vrouw was 
zwak en vaak ziek.) Eenmaal daar vergat ik de moeilijkheden, werd 
ik geheel in beslag genomen door mijn werk en was gelukkig.

In februari 1929 neemt de heer W.G. Roozenbeek uit Amsterdam zijn 
plaats in. Na de installatie is er een besloten bijeenkomst voor bestuur, do-
centen en genodigden in de bestuurskamer van de school. Het is er heel 
druk en gezellig. De voorzitter van de vereniging, de heer H. van Luipen, 
staat van zijn stoel op om iemand te begroeten en staat wat met hem te 
converseren. Dan gaat hij weer zitten. Maar ja, in de volte en drukte van 
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de kamer met te weinig stoelen heeft iemand zijn stoel weggehaald en in 
plaats van op zijn stoel belandt hij op de grond. Uiteraard grote hilariteit, 
behalve bij degene die zijn stoel had weggenomen.

1929, het jaar van de krach 
De totale ineenstorting van de economie. Begin van de wereldwijde crisis.
Voor het onderwijs geldt:
De ene salariskorting na de andere. Ontslag voor vakdocenten, ook aan 
de Groenschool. Als het aantal leerlingen terugloopt gaan er onderwijzers 
op wachtgeld.

Nu doet de ‘kwekeling met akte’ zijn intrede op de scholen. Wat hield dat 
in? Een jongmens dat zijn akte als onderwijzer, soms zelfs als hoofdonder-
wijzer op zak heeft. Er is wèl werk voor hem, maar géén salaris. Van het 
schoolbestuur ontvangt hij f 25,-- per maand. Daarvoor doet hij hetzelfde 
werk als een onderwijzer.
Als wegens vertrek een betrekking aan de school vrij komt krijgt de dienst-
doende ‘k.m.a’ die baan niet. Er moet een wachtgelder benoemd worden, 
die wegens bezuiniging elders is ontslagen!
Op de Groenschool zijn er twee k.m.a.’s. De één heeft een eigen klas en 
krijgt f 25,-- per maand. De ander, ondergetekende, zweeft van de ene 
groep leerlingen naar de andere. Hij geeft gymnastiekles, werkt leerlingen 
bij die moeite hebben met een bepaald vak, geeft Franse les aan kinderen 
die van andere scholen komen. Van het schoolbestuur merkt hij nooit iets. 
Dit zit financieel aan de grond.
De ouders van de leerlingen zijn daarvan niet op de hoogte. Dezen heb-
ben trouwens zelf veel moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De heer 
Rozenbeek weet op school een goede sfeer op te bouwen. Op zijn initiatief 
lappen de onderwijzers van hun magere, herhaaldelijk gekorte salaris ie-
der per maand één gulden, zodat de tweede k.m.a.-er met tien gulden per 
maand naar huis gaat.

Op school vindt veel overleg plaats, maar gelukkig wordt er weinig verga-
derd. De leiding is niet autoritair, maar evenwichtig, wat het onderwijs ten 
goede komt. De examenresultaten van de Mulo-leerlingen zijn uitstekend.

In tegenstelling tot de Mulo-scholen in de grote steden die 4-jarig zijn, is de 
Groenschool 3-jarig. De leerlingen moeten dus flink aanpakken en onder 
de geslaagden zijn 14-jarigen met een behoorlijke cijferlijst.
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Onder de onderwijzers komt wisseling voor. De heer D.K. van der Kooij 
vertrekt naar Schiedam. De heer C. Booster wordt hoofd van een Mulo in 
Nijkerk. Voor hen in de plaats komen onderwijzers die niet lang blijven.
Juffrouw P. Prins is 45 jaar onderwijzeres geweest aan de school. Bij haar 
afscheid in 1934 vertelt zij dat zij van verschillende families drie generaties 
in haar klas heeft gehad. Haar figuur is tenger en klein; rond haar hals 
hangt een lange zilveren ketting met een klein zilveren horloge (zie: Maas-
sluis in oude ansichten, blz.126) dat in een zak van haar japon verdwijnt.
Zij kan meesterlijk vertellen, maar spreekt nooit luid.
Helemaal rustig is het in haar klas bepaald niet. Als zij met de rug naar de 
klas op het bord staat te schrijven en zij hoort rumoer achter zich, zegt ze: 
‘Pas op! Ik kan ook van achteren kijken.’ En ik maar naar het knotje van 
heur haar turen en mij afvragen hoe dàt nu mogelijk is.

Nooit heb ik haar rood van kwaadheid gezien. Wel krijgt ze een rode blos 
als het Hoofd van de school de klas binnenstapt. ‘Je ne vous dérange pas?’ 
(Stoor ik u niet?), vraagt hij. Dan wisselen zij enige zinnen in het Frans. Het 
interesseert mij enorm wat er besproken wordt, maar als 6-jarig ventje kom 
je daar niet achter.
Om half twaalf gaat de eerste klas naar huis. Dan stappen jongelui uit ho-
gere klassen het lokaal binnen. Die krijgen Franse les van juffrouw Prins. 
Voor haar een welkome afwisseling na de uurtjes in klas één.
In de periode met de heer Lievense komt er een nieuwe onderwijzeres. Bij 
haar entree zegt ze: 
‘Ik wil geen les geven in klas één.’
Neen, zegt baas Lievense ad rem: ‘die is voor de bèste onderwijzeres.’
En dat blijft zo, 45 jaar lang. Op 1 mei 1929 zou er feest zijn op school, want 
juffrouw Prins is 40 jaar onderwijzeres. Juist die morgen breekt er brand uit 
in de Touwbaan (zie Historische Schetsen nr.17, blz.51) en het feest gaat 
niet door…

De school is echt herkenbaar als een bouwwerk van vóór de eerste wereld-
oorlog. Door een monumentale ingang kom je in een ruime hal. Als wand-
versiering rechts een plaat van de Stoomvaart Mij. Zeeland met dezelfde 
voorstelling als op de Herdenkingspostzegel van 1975. Links een plaat met 
een schip van de Holland-Amerika lijn. Links en rechts brede gangen met 
hoge ramen; bovenin een tuimelraam. Elke gang heeft twee leslokalen. 
Achter in de hal een brede trap met kleine treden. Na 16 treden gaat de trap 
aan beide kanten verder, nu half zo breed.
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Op de eerste verdieping aangekomen sta je dan tegenover de bestuurs-
kamer, een deur in het midden met aan weerskanten een raam, precies 
zoals bij de leslokalen.
Toch is er een verschil. Binnenkijken kan je er niet, ondoorzichtige gordijn-
tjes beletten dit.

In de vensterbanken van de leslokalen staan planten en soms een aqua-
rium met kroos, kikkerdril, kikkervisjes en aaltjes.
De tweede verdieping is bestemd voor de Mulo-afdeling.
Hier zijn 3 leslokalen, één groot lokaal voor bijeenkomsten en het natuur-
kunde-lokaal. Ook hier zijn de lokalen ouderwets hoog met grote ramen. 
Het uitzicht is schitterend. Over de groene weiden van de Sluispolder kijk 
je tot op de Waterweg. Vaart er een nieuw schip van de Holland-Ameri-
ka1ijn langs of stomen er sleepboten voorbij met een baggermolen voor 
het Verre Oosten, dan mogen de leerlingen naar het raam komen om ‘Hol-
lands Glorie’ te zien uitvaren.

Oorspronkelijk was er gasverlichting in de school, maar dat werd na een 
paar jaar vervangen door elektriciteit.
Het sanitair is negentiende eeuws, dus zonder waterspoeling. Pas in de 
dertiger jaren wordt dit vervangen door modern sanitair.
De lokalen worden verwarmd met enorme potkachels, waarop staat: ‘Je brû-
le tout l’hiver sans m’éteindre.’ (Ik brand de hele winter zonder uit te gaan.)
Na de dialoog tussen juffrouw Prins en het Hoofd van de school is dit 
de volgende kennismaking met het Frans. De taal die vanaf klas 5 wordt 
onderwezen.

Op 1 september 1936 vertrekt de heer Roozenbeek naar een grote Mulo-
school in Den Haag. In 1947 wordt hij inspecteur bij het lager onderwijs. 
Ook in die functie ondervindt hij veel waardering. De heer Roozenbeek 
is het enige Hoofd van de Groen van Prinstererschool, die inspecteur is 
geworden. 
Zijn opvolger in de functie van hoofd van de Groenschool werd de heer C. 
Booster, hoofd van een Muloschool in Nijkerk.
Deze is jarenlang onderwijzer aan de Groenschool geweest. Het is een 
praktisch ingesteld mens: vaak loopt hij door school met een oliespuitje 
in de hand om piepende deuren het zwijgen op te leggen. Ook zie je hem 
wel met een ladder in de weer om een koord te bevestigen aan een der 
tuimelramen of een gordijn dat dienst weigert weer in orde te brengen.
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Van de ‘buitenleerlingen’ bezoekt hij de ouders. Hij is een graag geziene gast 
want hij is eenvoudig en spreekt met kennis van zaken over het landleven.
Tijdens de mobilisatie in 1939 wordt de heer C. Booster opgeroepen, hij is 
reserve-kapitein. Ook de heer C. de Graaf, onderwijzer in klas 5, moet in 
militaire dienst.
De school wordt gevorderd voor de militairen. De M.U.L.O. wijkt uit naar de 
kleuterschool in de Damstraat. De Dr. A. Kuyperschool en het L.O. gedeelte 
van de Groenschool krijgen gezamenlijk de beschikking over 4 lokalen van 
de leegstaande school in de Reinestraat en 2 lokalen van de Noorderkerk. 
Elke school heeft of ’s morgens of ’s middags les. Na een verwarde week 
beginnen de lessen weer.
Mej. P. Janzen, ‘tante Nel’, fungeert als plaatsvervangend hoofd van de 
M.U.L.O. Ze heeft de grootste moeite een plaatsvervanger te vinden voor 
de heer C. Booster.
De problemen stapelen zich op, de oorlog breekt uit. Niemand weet nog 
door welk diep dal we hebben te gaan.

P. Buitelaar
Vraag van de schrijver:
Wie kan vertellen waar het beeldje van Groen van Prinsterer, dat in een nis 
stond in de school, gebleven is? Reacties gaarne via de redactie.
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(van links naar rechts)
Bovenste rij:   Daan Kloppenburg, Ies van der Knaap, Joop van Driel, 

Henk Cats, Kees de Bruin.
Onderste rij:   Leen Zonneveld, Rien van Staalduine, Dick van Vuuren, 

Marius Schwartz, Arie v.d. Burg.
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Dezer dagen bestond de Vereeniging voor Chr. Onderwijs te Maassluis 50 jaar.  
Wij geven hierbij een foto van bestuur en personeel der Vereeniging. 

Op de voorste rij zittend (bestuur) van links naar rechts: 1. H.J. Doorn;  
2. A.M. Nieuwenhuisen; 3. H.J. de Bruyn; 4. J. Dienske (penningm.); 5. H. van Luipen 

(voorz.); 6. P. Voogt (secr.);7. N. van Gelderen; 8. L.F. v.d Meer. 
Op de tweede rij staande de derde van rechts W.G. Roozenbeek,  

hoofd der Groen van Prinstererschool, en de vierde van rechts A. Kuiper Boone, 
Hoofd der Dr. Kuyperschool. De overigen: het personeel der scholen.  

Op de tweede rij de tweede van links Mej. J. de Graaf, Hoofd der Bewaarschool.



Als leerling-electricien op de slepers van L. Smit
14 jaar was ik toen ik als leerling-elektricien ging werken bij Siem Zwaard 
op de Hoogstraat. ‘Electro Tech. Bureau’ stond er op de etalageruit. Naast 
burgerwerk waren er dikwijls karweien op één van de oude sleepboten 
zoals de Poolzee – machinist Mr. Vlielander – de Zwarte Zee en de Roode 
Zee, Ganges, Indus, Javazee, Gele Zee, Humber en Donau. Mijn maat was 
een broer van de baas, n.l. Koos Zwaard (overleden in de Schutsluis 1990).
Veel werk hadden we o.a. in de masten, want deze schepen voerden in de 
voormast 3 topvuren plus een lamp boven op de z.g. kloot, het bovenste 
topje van de mast. Aan de achtermast (altijd pikzwart vanwege de roet uit 
de schoorsteen) een heklicht. Langs de voormast dus moesten 4 kabels 
omhoog, z.g. O.R.L.K. kabels. De masten waren van ijzer en in de twin-
tiger jaren waren er nog geen elektrische boortollen, dus elk gat voor de 
kabelzadels moest met de hand- of borstboor geboord worden. Dan moest 
er draad in het gat getapt worden en kon je de leidingen met 5/32’ boutjes 
vastzetten.
Mijn maat Koos had echter een broertje dood aan dat maatwerk, ja, mis-
schien wel twee. Dus werd Leen dan maar opgehesen in een bootsmans-
toeltje en dat was een kolfje naar mijn hand.

Alleen de winter van 1929 vergeet ik nooit. Het vroor dat het kraakte en er 
moesten 4 kabels aan de mast van de Zwarte Zee vernieuwd worden. Vóór 
het ophijsen gaven ze mij een sterke borrel, ik was toen 17 jaar en ik vond 
het geen traktatie. Maar … het karwei moest geklaard. Er kwam flink wat 
oude kabel af en die ging ik dan verkopen bij Schaap, de lorrenboer in de 
Taanstraat.
Als de bootsman me b.v. om 9 uur naar boven takelde, kwam je niet eerder 
beneden dan half één om te schaften, al vroor het 10 graden. Ik mocht dat 
werk graag doen, ik kende heel veel van die sleepbootgasten en kon er 
prima mee opschieten.

Op een goede (of eigenlijk kwade) dag, zaterdagmorgen, kwam er een bel-
letje: ‘direct een topvuur repareren van de Humber, die moest dezelfde dag 
nog naar zee.’ Wij naar boord, maar het volk van die boot was naar huis om 
te eten of afscheid te nemen en dus geen bootsmanstoeltje. Er liepen langs 
de mast ook twee ijzeren stangen om eventueel een lantaarn op te hijsen. 
Mijn maat kwam op het idee dat ik dan maar op dat lantaarnbakje moest 
gaan zitten en dat hij me dan op zou takelen. Zo gezegd, zo gedaan en ik 
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ging omhoog. Op nog maar enige meters boven het dek gekomen, braken 
die stangen boven in de mast af en ik tuimelde met de hele rotzooi naar 
beneden. Ik kwam plat op mijn k ... op het luik van het trossenruim terecht 
en … veel mazzel, zonder noemenswaardig letsel.
Een andere keer was ik in een proviandruim een leiding aan het vernieu-
wen. Het liep zo tegen 11 uur en ik had bar honger. Ik ging op zoek en vond 
een open kist met gedroogde appeltjes. Dat smaakte wel en ik werkte er 
aardig wat van naar binnen. Korte tijd later kreeg ik het echter Spaans be-
nauwd. Geen wonder, gedroogde appeltjes zetten uit en daar had ik niet 
op gerekend. Boontje komt om z’n loontje. Ik wist me geen raad en stak 
ten einde raad toen m’n vingers in m’n keel en gelukkig gaf ik er tweemaal 
zoveel terug als ik er van gegeten had.

Als er geen mastwerk was, kregen we om 10 uur van de kok wel een mok 
koffie (pikheet) en dan een flinke schep van die geconserveerde melk erin. 
Toentertijd zaten die oude schepen nog vol met kakkerlakken en die wa-
ren verzot op die dikke melk. De kok viste ze dan wel uit dat blikje, maar de 
poten bleven wel in die dikke melk zitten en die vond je dan ook in je koffie. 
Op een sleepboot moest je het niet zo nauw nemen en ... vieze varkens 
worden niet vet, dus proost: koffie met suiker, melk en kakkerlakkenpoten.

Wat geen fijn karwei was, was als we b.v. een leiding moesten vernieuwen 
die door de kolenbunker liep. Met je rug op de steenkolen om de kabels 
te slopen en nieuwe te monteren. Blij toe als je klaar was. De elektrische 
installaties op die schepen stelden toen nog niet zo veel voor. Eén dy-
namo in de machinekamer, een simpel schakelbord met voor elke groep 
een zekering en een z.g. tumblerschakelaar. Dat was alles. Tegenwoordige 
scheepsinstallaties hebben 10 maal meer techniek en zijn enorm uitge-
breid. Aan die oude installaties was veel te repareren want het zoute water 
tastte alles aan, alles wat ijzer was was roestig en al het koper was met 
kopergroen bedekt. Maar al met al, het was poot-aan spelen en ik had er 
een goede leerschool aan.

Tot aan mijn 18e jaar heb ik dit werk met plezier gedaan. Ik stapte toen over 
naar de toenmalige Maassluische Radiocentrale en tot aan mijn diensttijd 
heb ik door heel Maassluis van huis tot huis, van straat tot straat, 6 draden 
gespannen. Een heel karwei en je moest geen hoogtevrees hebben, want 
we liepen de hele dag als een kat over de vorsten van de daken. Door mijn 
vele mastwerk op de boten had ik daar gelukkig geen last van. Ik werkte 
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met m’n broer en die viel eens naar beneden, precies op het dak van een 
luxe auto, die gelukkig de val brak.

november 1992     L. Stigter Sr.
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Sleepboot de ‘Roode Zee’ met inzet.
Van links naar rechts: Kapt. B. ’t Hart, Kapt De Baar, Kapt. B. Weltevreden.
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Sleepboten in de haven van Maassluis.

Leen Stigter (rechts) als 14-jarige, 
met zijn maat Koos Zwaard.


