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Bij het verschijnen van het eerste boekje van de reeks Historische Schet-
sen van en over Maassluis, stelde ik het bestuur voor om 500 exemplaren 
te laten drukken. Dat werd rijkelijk overdreven gedacht; twee à driehonderd 
hooguit zou verstandiger zijn.
Niets is minder waar gebleken. Het was een gouden greep, de belangstel-
ling was en is overweldigend. Keer op keer is de oplage vergroot en het 
ledental is door die belangstelling explosief gegroeid tot nu boven de 1250. 
Omdat nog steeds herdrukken van oudere boekjes nodig zijn, is vanaf nr. 
19 de 1e druk gesteld op 2000 stuks.

Een ander daarmede samenhangend punt is het aantal boekjes. In het 
begin heb ik geschat dat 1 t/m 20 haalbaar zou zijn. Dat betekent zo’n 1300 
bladzijden van en over Maassluis.
Zou dat inderdaad lukken?

Nummer 21 ligt thans voor u en voor het volgende nummer is al het no-
dige in portefeuille genomen, dank zij de medewerking van onze lezers die 
schrijvers worden.

Nog steeds vinden er in onze stad veranderingen plaats, door het ver-
dwijnen van bedrijven bijvoorbeeld. Er leven nog tal van mensen die daar 
gewerkt hebben en over die belevenissen wat kunnen vertellen. Wilt u ons 
daarover wat schrijven?
Denk eens aan de fabriek van De Neeff, over Van Toor, van De Haas, van 
Key & Kramer.
Maar ook van kleinere bedrijven die verdwenen zijn moet nog het nodige 
te vertellen zijn.
Een stuk verleden dat niet verloren mag gaan.
Zeg niet te gauw dat kan ik niet. Al levert u alleen de gegevens aan, dat 
betekent voor ons dat wij een verhaal hebben. Praten kan ook, bel onze 
secretaris (nr. 11196) en maak een afspraak om over uw ervaringen te 
vertellen.

Maassluis, augustus 1993
Uw voorzitter
J.H. Steenkist

VOORWOORD
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-Waarom heet die straat de Jokweg, Pa?
-Om kleine eigenwijze jongetjes het jokken af te leren, maar ik geloof dat 
voor dat doel een flink pak slaag nog beter werkt.

Hij zei dit voor de grap, want hij heeft me nog nooit geslagen. Daar was 
ook geen reden toe. Ik was nu eenmaal geen kind dat ernstige problemen 
gaf.
Logeerde in de zomervakantie heel de familie (moeder, zus en broer) bij 
mijn tante in ons ‘familiehuis’ (Marnixkade 4) en kwam mijn vader met de 
trein uit Rotterdam, dan liep ik naar het station om hem af te halen. Ik was 
altijd te vroeg en ik herinner mij na al die jaren de ‘mini-tuintjes’ nog goed: 
ze vormden een vrolijke noot met hun lobelia’s, petunia’s en afrikanen. 
Niets bijzonders zeggen we nu, maar ook als kind had ik daarin plezier en 
kon ik er enthousiast van aan mijn vader vertellen.
Gingen de slagbomen dan eindelijk omhoog, dan vlug langs de stations-
weg op weg, waar we een keuze konden doen om de hoge Kippenbrug of 
de Haven te nemen. Ik mocht die keus doen en meestal kwam dat laatste 
uit de bus. We passeerden dan Hotel ‘De Moriaan’, zo geheten naar het 
borstbeeld van een Oosterse Prins, die de voorgevel kleurrijk versierde. 

MIJN JEUGD IN MAASSLUIS

2

De Jokweg begint onderaan ‘De Afrol’.



Toen ik nog heel jong was en de tocht niet alleen mocht doen, bleven we 
altijd even bij dat borstbeeld staan. Mijn vader had me gezegd dat hij met 
zijn ogen en lippen bewoog, als hij de torenklok van de Grote Kerk kon 
horen. Hij hoorde natuurlijk niets en zo bleven ogen en lippen onbewogen.
Maar ’k heb daar heel wat gestaan en soms waren mijn ogen zo moe van 
het turen, dat ik toch wat beweging ging zien, wel niet veel, maar een klein 
beetje vond ik al voldoende.
-Hij doet het Pa, zei ik dan en mijn vader dan met een stalen gezicht:
-Wat heb ik je gezegd, je ziet maar weer eens dat je me kunt vertrouwen. Ik 
ben niet voor niets je beste vriend. Dat moet je maar nooit vergeten.
-Niet naar de Jokweg, Pa? vroeg ik dan wel, een tikkeltje schijnheilig.
-Nee, niet naar de Jokweg, je tante heeft de koffie al klaar en daarna zien 
we wel verder.
Dit laatste bestond meestal in een wandeling langs de dijk, de Noorddijk 
om precies weer te geven. Eerst langs P.A. Schipper’s varkensslagerij en 
vervolgens het Stort en zo kon je na een flinke bocht in de weg de Buis-
boerderij bereiken.
In die tijd was alles nog ongerept, kinderen speelden in het gras en in de 
sloot heb ik heel wat salamanders, stekeltjes en waterslakken gevangen. 
Mijn verhaal ‘Bullekopjes’ is hier gelokaliseerd en op de zogenaamde Stee-
nen dijk is mijn roman ‘Wilgenstad’ begonnen, de fantastische geschiede-
nis van een nieuwsgierig kind. Hij komt in een kikkermaatschappij terecht 
en beleeft daar de vreemdste avonturen. Die Steenen dijk is nu de be-
grenzing van een dichtgebouwde polder geworden, waar geen stekeltje of 
salamander meer is te zien en de Buisboerderij is door de voortjagende 
techniek ook verdwenen. Dat ik daar gespeeld heb en op verzoek van de 
boer vergeefs een biggetje probeerde te vangen.
-Je mag hem dan houden, had hij gezegd.
Daar kwam natuurlijk niets van terecht, maar in feite wist ik wat me te doen 
stond: het brengen van het arme dier naar een veilige plaats, waar geen 
varkensslager hem stond op te wachten. Dieren moesten leven en zeker 
niet dood. Dat was in die tijd het principe volgens welke ik leefde. Voor hom-
mels, bijen, wespen, vissen, ja wat al niet gold dit ook en ik kon wel huilen 
als bij het vissen in de Vliet ’t gevangen dier het haakje in een oog bleek te 
hebben. Na zo’n incident raakte ik voorlopig geen hengel meer aan en hield 
ik mij uitsluitend met planten en dieren bezig. Ik moet in die tijd al goed gek 
zijn geweest, want ik fabriceerde van allerlei geheimzinnige dingen een 
soort luisterapparaat, waarmee ik de vissentaal kon verstaan. Aan de ene 
kant zat een gat om voorzichtig de kop in te schuiven en aan de andere 
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kant was ruimte voor de staart. Ik was er heilig van overtuigd dat het moest 
gelukken, maar dat deed het vanzelfsprekend niet. Hoe ik mijn oor ook 
tegen het luistergaatje drukte, maar de vis bleef zo stom als een … vis. En 
dan te bedenken dat ik ‘Geloofd zij God’ had verwacht, want prees volgens 
de bijbel het ganse aardrijk Gods goedheid niet en wilde het hem prijzen 
met lofgezangen. Maar hoe het ook zij, geen lofprijzing uiteraard, maar de 
vis moest gauw weer in het water worden gebracht. Anders zou hij geen 
geluidje meer geven, zelfs het zachte smakken niet, dat zo’n vis op het 
droge doet en waarnaar ik als kind al met bewondering stond te kijken.

De geschiedenis van de bromvliegen was ook godsdienstig getint. Ik was 
toen nog heel klein en ik zat alleen in de niet al te ruime kamer. Het was 
zomer en warm. De familie zat op de kleine binnenplaats, waar ook de tuin 
was gelegen. De anders zo drukke kippen hielden zich stil en waren naar 
het koele nachthok vertrokken.
Dikke bromvliegen gonsden bij mij voor de ramen. Ik had bedacht dat er 
een soort vliegenhemel moest zijn, waar ook andere insecten een plaats 
konden krijgen. Het was natuurlijk fijn om naar de hemel te gaan: dat kon 
je van tijd tot tijd in de kerk van de dominee horen. Die vliegen voor het 
raam hunkerden ernaar en ik zou ze wel eens een handje helpen. Eén 
voor één sloeg ik ze plat tussen de ruit en het vitragegordijn, zodat het 
geheel wel wat aan een opengesneden krentenbol deed denken. Het he-
mel idee heeft men mij wel grondig afgeleerd: een week lang vroeg naar 
bed en op Koninginnedag moest ik tijdens het vuurwerk ook gaan slapen. 
In de bedstee met de deuren dicht. Anders zou ik misschien nog van een 
verdwaalde pijl kunnen genieten en het was juist de bedoeling dat ik he-
lemaal niet genoot.
Op die augustusdag was het een heel feest: dienst in de kerk (God, Neder-
land en Oranje), de erepoorten bekijken, de kinderspelen langs, ringste-
ken op boerenpaarden, de historische optocht trekt altijd veel bekijks, Mar-
garetha van Parma op een prachtig paard en dat van Philips de Tweede 
was zeker niet minder, de Spanjaarden in kleurige kledij en de Watergeu-
zen in wat mindere kleding, een beetje slordig en soms gescheurd, Alva 
uiteraard stemmig in het zwart en Jan Coppelstock, de Brielse veerman, 
niet te vergeten.
We renden van de ene straat naar de andere om zo de optocht enige 
malen te zien en nog meer van de hoempamuziek te kunnen genieten. De 
meeste jongelui hadden een feest stok in de hand, een stuk bamboe met 
een knop, ’t kon een gele of een zwarte wezen. ’t Was een soort status-
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symbool, waarvan vooral de jeugd, de opgeschoten jongens zich bedien-
den. Daarmee gaven ze de meisjes een flinke klets op de bekende plaats 
en dit bleek een belangrijke rol bij de seksuele toenadering te spelen. Dat 
wist ik natuurlijk toen nog niet, maar ’k heb mijn vader heel wat gezeurd om 
zo’n stok en als ik er een had, dan durfde ik hem niet te gebruiken. Ik zag 
het al dat ik zoiets met een meisje deed. Ze had de stok zeker afgepakt en 
mijzelf er van langs hebben gegeven. Vermoedelijk had ze hem daarna in 
mootjes gekraakt en ik kon haar eigenlijk geen ongelijk geven.

De burgemeester hield altijd een rede voor het feest. Hij had een impone-
rende volle baard, die mijn zusje eens ‘Wat heb jij een grote sik.’ ontlokte. 
Tot schrik van mijn vader uiteraard, maar de trotse 
bezitter nam het goed op en hij zei dat bij kinderen, dronkaards en gekken 
de waarheid te vinden was en misschien ook nog bij andere buitenbeentjes.

Die 31e augustus was het vrijwel altijd stralend weer, eens straalde het 
ook, maar van een niet striemende regen. Een windvlaag van belang en 
burgervader’s blaadjes werden speels opgenomen. Iedereen op zoek, er 
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ontbrak er maar één (die lag in het havenwater) en de feestrede kon wor-
den voortgezet. Dat er een stukje ontbrak mocht de pet niet drukken. Men 
had dit te nemen zoals het was.

De herinneringen zijn zonder tal. Nog altijd zie op de Vlieten de vlaggen 
hangen. Boven de Brede Trappen waren ze het mooist te zien. Nu vlagt 
men wel nog steeds, maar ’t is toch eigenlijk niets met vroeger vergeleken.

Soms trok ik mij terug van ’t feestgedruis, alsof ’k de drukte niet meer 
kon verdragen. Meermalen ben ik naar ’t Plantsoen bij de Begraafplaats 
gegaan. ’t Was daar dan stil. De mensen waren naar de feestelijkheden.
’t Rumoer drong uit de verte tot me door en ik kan dit vandaag de dag nog 
altijd horen.

De stilte van de Vlieten herinner ik mij ook, de gronderige geur van ’t spie-
gelgladde water. Gronderig kan smerig zijn, maar dit was niet vies. Wat 
een geluk dat men de Weverska heeft kunnen sparen en ook de wilgen 
aan de dijkzijde van het water.

Het Jodengraf is zelf de weg van alle vlees gegaan. Wat heb ’k de stilte 
als mysterieus ervaren, de houten omheining en de stenen op de grond, 
de inscripties die we nauwelijks nog kunnen lezen. Zag je daar een zwarte 
kat, dan zou er onheil zijn. Dit was het wat mijn tante ervan vertelde.
Uitkomen deed het gelukkig niet. Ik bleef het graf, zij ’t ook schoorvoetend, 
bezoeken en stond onverwacht met een zwarte kater oog in oog. Hij blies 
alsof hij mij als een indringer beschouwde. In panische schrik maakte ik 
rechtsomkeert.
Thuis zei ik niets, maar ’k zat zo klein als ik was zeker twee maanden op 
mijn dood te wachten. Er gebeurde echter niets en mijn tante geloofde ik 
niet meer en zo waren er nog meer dingen die ik niet geloofde. In elk geval 
hoorde mijn tante op de Jokweg thuis. Dit was de conclusie waartoe ik na 
rijp beraad was gekomen.

Prof. Dr. Anthonie Stolk
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Een mos in het pipkruid
(Iets over de streektaal van Midden-Delfland)

Bij veel mensen leeft het idee dat de dialecten, bijvoorbeeld die in het Zuid-
Hollandse deel van de Randstad, aan het verdwijnen zijn. Alleen sommige 
ouderen zouden nog veelvuldig gebruik maken van hun streek- of stads-
taal.

In grote trekken klopt dit beeld wel, maar toch is er wat merkwaardigs aan 
de hand. Vanaf 1980 zijn er opmerkelijk veel boeken over de dialecten in 
Rotterdam en het gebied ten noorden daarvan uitgekomen.
In 1981 werd het ‘Zoetermeers woordenboek’ gepubliceerd. In 1984 ver-
scheen ‘Wat zeggie? Azzie val dan leggie!’ en in 1986 kwam een ander 
boek over het Rotterdams uit. Vanaf 1985 verschenen er diverse boeken 
over en in de taal van Scheveningen. In hetzelfde jaar werd ‘Kèk mé nâh’ 
(over het Haags) gepubliceerd. In 1987 werd een woordenboek van de 
volkstaal van Katwijk aan Zee opnieuw uitgegeven en in 1989 zag een 
werkje getiteld ‘Dat is goud’ (handelend over het Westlands) het levenslicht.

Hoewel sterk verschillend van opzet en kwaliteit, gingen ze allemaal grif 
over de toonbank. Zo beleefde het boekje over het Haags binnen negen 
maanden vijf herdrukken. Veel belangstelling dus.

Toch valt niet te verwachten dat het gaat om een blijvende opleving van 
ook het dialectgebruik. Hoogstens een korte opflakkering. De hierboven 
genoemde boeken lijken even zo vele pogingen om stads- of streektaal 
vast te leggen voor zover het nog mogelijk is en vóór het te laat is.
Ze hebben zoiets als een museumfunctie.

Maar dat de dialecten uiteindelijk verdwijnen als omgangstaal lijkt, hoe jam-
mer ook, onvermijdelijk. Misschien is het over een jaar of twintig al zover. 
Het heeft te maken met de zeer dominante positie van de standaardtaal, 
de taal die vaak, nogal discriminerend, Algemeen Beschaafd Nederlands 
wordt genoemd.

Had je in de vorige eeuw nog zeer veel vrijwel geïsoleerde gemeenschap-
pen, dus met hun eigen dialecten, in deze eeuw zijn de onderlinge contac-
ten sterk toegenomen en het ontwikkelingspeil is gestegen.

STREEKTAAL
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Sinds ±1960 is dit proces nog versneld door de uitbreiding van de media 
en het verkeer. In onze informatiemaatschappij zullen de dialecten teloor 
gaan. Dat dit jaar de landsgrenzen in Europa zijn opengegaan, zal deze 
ontwikkeling nog verder versterken.

Dit alles neemt niet weg, dat je nu nog heel veel interessants kunt horen. 
Als je je oren goed de kost geeft, kun je nog veel aparte woorden en 
uitdrukkingen tegenkomen en echt niet alleen bij bejaarden. Want in de 
vertrouwde kring, waar mensen zichzelf kunnen zijn, leeft het dialect nog 
altijd. Dialect is geen stropdastaal, het is de taal van het gewone kloffie. En 
het leeft nog veel sterker dan de oppervlakkige waarnemers – en dat zijn 
de meeste mensen toch – denken.
Dat geldt zeker buiten de Randstad, maar ook in deze contreien.

Ik ben geboren in 1951, bij Den Hoorn. Mijn moeder is geboren in Kwints-
heul, mijn vader in Delft. Ik ben opgegroeid in wat je de streektaal van 
Schipluiden en omgeving zou kunnen noemen. Dat ben ik me eigenlijk pas 
na ongeveer mijn twintigste gaan realiseren.

Sinds 1972 verzamel ik, tussen de bedrijven door en weinig systematisch, 
woorden, uitdrukkingen en andere taaleigenaardigheden waarvan ik het 
idee heb dat ze deel uitmaken van de streektaal. In de loop der jaren heb 
ik een aardige verzameling opgebouwd.

In november 1989 heb ik al eens een lezing gehouden over dit onderwerp 
voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Daar kwamen toen zo’n 
veertig mensen, onder wie velen van boven de vijftig op af. Af en toe, 
terwijl ik mijn praatje hield, kreeg ik het idee dat ik voor een klas stond 
waarin ik geen orde kon houden: als ik een streekwoord noemde, ontlokte 
dat bijna steeds kreten van herkenning, waarna mensen enthousiast met 
elkaar aan de praat gingen.
Voor een deel komt dit, denk ik, doordat het hier om taal gaat die bijna niet 
serieus genomen wordt, zeker niet in de media, bijvoorbeeld in de lande-
lijke maar ook in de regionale pers. Te denken valt hierbij aan de Delftsche 
en Westlandsche Courant en Radio West. Maar veel mensen uit de streek 
gebruiken deze taal wel of het gaat om een sluimerende kennis, die snel 
gewekt blijkt te kunnen worden: ‘Hè, is dat ook dialect?!’
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Tot slot van dit artikel een klein boeketje streekwoorden. Het is zomaar een 
ruikertje, ik heb veel meer geplukt.

mok drukkend warm (van het weer gezegd)
kapoentje onze lieveheersbeestje
pijltje(peiltje) kuiken van wilde eend
pipkruid fluitenkruid
mos mus
ongeharst onbesuisd
aast aanstonds, zometeen
de wurft het erf
arepel  aardappel
arbei aardbei
gunterwijd daar in de verte
kreen overdreven kieskeurig, al te netjes
kreenscheet persoon die kreen is
knip/knipp eenvoudige woning/boerderij
taddik smeerpoets, viezerik
uitheinig al te uitbundig

Delft, april 1992
Henk Tetteroo

Met dank ontleend aan de Midden-Delfkrant van juni 1992

Reacties op dit artikel zijn méér dan welkom bij:
Henk Tetteroo, Boliviastraat 20, 2622 BL Delft.
Tel. 015-620786
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De Toren ‘vertelt’

Aan ’t eind van ’t monumentenjaar,
ben ik met mijn overpeinzing klaar.
Want ik ben ook een monument,
en een heel groot; want ieder kent
De Maassluise toren in de Schans,
reeds 354 jaren ben ik thans.

Ik was voor de zeeman een baken in zee,
als ik in zicht was, naderde de ree.
Na 1639 werd ik gebouwd,
en heb nadien heel veel aanschouwd.
Ik zag het stadje aan mijn voet;
het leven was daar vrij en goed.
Wanneer men langs de dijken liep,
en met elkaar sprak, dan riep
Er vast wel één: daar staat alweer de toren van Maassluis,
En men bedoelde: nu zijn we bijna thuis.

Ik slanke toren, hoog boven de Grote Kerk
Zag dikwijls ijverige kunstenaars aan ’t werk.
En menig schilderstuk werd er van mij gemaakt.
Een doek, waarop men niet gauw uitgekeken raakt.
Maar, ’k maakte ook donkere tijden mee
waarin oorlog wisselde met vree.
Zo klom in 1813 Adriaan van Heel in mijn toren
met zoon Matthijs, omdat een vals gerucht zich deed horen.
Dat de Fransen al verdwenen zouden zijn,
maar ’t gevolg voor hen, was angst en pijn.
Want de vlag die zij hadden uitgestoken
werd door de vijand wreed gewroken.

Ook denk ik nu aan 1943, 18 maart
Nee, die herinnering ie nog niet verjaard.
Ik, met mijn lengte, had de bommenwerpers in Engeland al op zien stijgen
en ik dacht meteen: wat zullen we nu weer krijgen!
Ach ja, heel spoedig zag ik ’t al,
er vielen zelfs doden, 22 in getal.
Ook de kerk werd zwaar getroffen,
al zaten daar beslist geen moffen.
Ik stond gelukkig nog overend,
al heeft men om mij wel angst gekend.
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Want in het late avonduur,
klonk de roep: ‘in de toren is weer vuur!’
Maar door ’t moedig optreden,
van brandweerlieden, is ’t gevaar bestreden.
Hierbij mag ook de naam worden vermeld
van koster Deurloo, wiens huis ook tot een puinhoop was gesteld.

Maar eindelijk was de vrede daar
en een plan voor wederopbouw klaar.
Zaterdag, 5 mei 1943, waaide van mijn toren weer de vlag
en ieder danste blij, toen hij dat rood-wit-blauw weer zag.
Maar, toen op Bevrijdingsdag, de klokken zouden luiden, boog ik bedroefd 
het hoofd,
Want ik had maar één klok, de andere twee waren geroofd.
Maar 3 jaar na de strijd, kreeg ik twee nieuwe klokken.
Die 2300 kilo werd toen naar boven getrokken.
Het 3-tal vormt een 3-gelui, in de tonen C-Es-F.
Dat kan ik u vertellen, met heel veel lef.
Dus als ik ’s Zondags ter kerke nood, tot lof en dank,
dan kan ik dat doen met welluidend geklank.

Door het oorlogs-bom-geweld,
was ook mijn trouwe torenhaan geveld.
Eénmaal beneden, was hij veel groter dan men dacht.
Maar in 1947 is hij toch naar boven gebracht.
Een plaatsgenoot, een ‘Jan de Lapper’
(in ’t dichten was er niemand knapper)
Plaatste in de krant toen een gedicht,
dat bevatte een blij bericht!

Ik breng een ode, heel spontaan,
aan jou m’n beste torenhaan
Je bent nu weer gegrepen
En eind’lijk ben je de sigaar,
al was je met dat bomgevaar
Er tussen uitgeknepen.
Nu is het uit, je vrijheidsfeest,
haast 3 jaar ben je weggeweest.
Ik kon het maar slecht wennen
Die torenspits bleef alsmaar leeg,
en jij zat zeker, haneveeg,
achter die arme hennen.
Een week geleden ongeveer,
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zag ik je op de toren weer,
ik kon ’t haast niet geloven.
’k Was werkelijk wat ‘aangedaan’,
toen ik je voor ’t eerst zag staan
op je oude plaatsje boven.
Toch vind ik je een aardig dier,
(ik gun je ook wel wat vertier
want ’t lijkt me heus geen baantje.
Zo altijd dag en nacht in touw,
in weer en ontij, storm en kou,
jij arme, torenhaantje.
Nu geef ik je een goede raad,
blijf op je post, en wees paraat
Want zou je weer ontglippen
Dan gaat je foto in de krant,
en elke boer in Nederland,
zocht je dan bij z’n kippen.
Je hebt een hoge functie, zeg,
beloof me nu, ga niet meer weg.
Blijf nu je rang bekleden
Je hoort daar, boven op de kerk,
ik waarschuw je, blijf bij je werk.
En kom niet meer beneden.

Jan de Lapper, 1947

Ik, toren werd steeds meer volmaakt,
het uurwerk werd elektrisch gemaakt
De wijzerplaten, ’s avonds verlicht,
ontlokten aan ‘Jan’, het volgende gedicht:

Geweldig bouwsel, uit een grijs verleden
Historisch pronkstuk, zo veel eeuwen oud,
Jij overtreft wel alle and’re steden
Want nergens heeft men ooit zo’n kerk gebouwd
Wat ben ik trots op je, vanaf mijn kinderjaren,
geboren dicht bij jouw ontzaglijk lijf
Heb ik miljoenen keren naar je op staan staren.
’k Geloof, dat ik daarmee niet overdrijf.
Wat heb je in je omgeving zien gebeuren?
In al de jaren, dat je daar al hebt gestaan.
En hoeveel duizenden heb jij hier al zien treuren
Wat is er om jou heen gekomen en gegaan.

13
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Toen in de oorlogstijd, de bommen vele huizen
In onze stad verwoestten tot de grond,
Zag jij de projectielen langs je henen suizen,
Die je, hoewel beschadigd toch doorstond.
Doch nu mijn oude vriend, prijk je in je volle luister.
’t Ontlokt zelfs aan mijn harte dit gedicht
Nu ook je wijzer en je wijzerplaat in ’t duister
Van de avond tot de morgen zijn verlicht.
Wat voel ik nu m’n borst van vreugde rijzen
Wanneer ik opkijk naar je wijzerplaat,
Omdat je mij in ’t donker ook kan wijzen
Hoe of het met de avonduren staat.

Jan de Lapper, nov. 1950

De navolgende jaren werden betere tijden,
waarop men zich met feesten ging verblijden
In 1964 350 jaar bestaan van de stad.
Wat een mooie feesten waren dat!
Het deed mij, oude toren, goed,
toen ’k zag het openluchtspel aan mijn voet.
Waar ik als achtergrond fungeerde;
een spel waar half Maassluis voor leerde.
En ’t was op dat feest, dat men een inzameling begon
Voor een groot, eigen carillon.
10 jaar lang is er gespaard;
toen was ’t bedrag bijeen vergaard        (f 165.000,--)
45 klokken, blinkend als goud,
werden aan mij, toren, toevertrouwd.
Het was voorwaar een pracht gezicht,
èn ze waren aardig aan ’t gewicht
Want 9.000 kg is geen kleinigheid;
er werd dan ook wel zorgelijk gezeid:
‘Kan die toren dat gewicht wel dragen?’
Maar zonder deugdelijk onderzoek, had men dit niet willen wagen.
En nu hoort men 4x in een uur,
vrolijke klokkenklanken, ja, wel van korte duur.
Maar ééns in de week, al het Zaterdag is
hoort men een mooi concert, van kundige beiaardiers, dat is gewis
Zóó ben ik, oude toren heel tevree
En luister naar het volgende lied heel graag mee:
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Mei klokken
Hoor je, zeg hoor je dat wondere klokgeluid wel
Hoog uit den toren, hoor je het wel,
Boven het droomen, van windstille boomen,
Tjingelende, klingelende klokken spel?
Hoor je, zeg hoor je dat wondere klokgeluid wel
Boven de huizen, hoor je het wel?
Voel je het leven, dalen en beven, over de stad van het klokkenspel?
Hoor je, zeg hoor je dat wondere klokgeluid wel?
Hoor je het juichen, hoor je het wel?
Hoor je het klinken, rijzen en zinken
’t Lied van het avondlijk klokkenspel?
Hoog uit den toren klingelt het luid
’t Lied van de Mei-e, ’t juichende blij-e
Bloeiende leven, leven en vreugd, lente en jeugd
Als weer de maanden groeien tot jaren
Jaren aanéén, en tot reeksen gedijd…
Zal ik nog weten, zal ’k nimmer vergeten
’t Lied van de Mei-e; hoor je ’t nog wel
Tjingelende, klingelende klokkenspel?

Dichter onbekend

Vele jaren later…
en dan … in 1990 begon het grote werk
de restauratie van toren en kerk
Ik sta, voor het werkgemak
van laag tot hoog, in de steigers gepakt.
Maar, wat helaas, ondanks alles, bleef
ik sta nog steeds een beetje scheef!
en straks, als al het werk is gedaan
zien ze mij weer in volle glorie staan
Wijzend als een vinger omhoog,
dat ieder die aanwijzing volgen maag.
Zodat elke inwoner het merk:
Zondag aan Zondag een volle kerk.

H.E. Oranje
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Een verbinding tussen generaties?
Aanleiding voor dit artikel is het Ontwerp ‘Beheers- en Rechtenverordening 
met betrekking tot de Gemeentelijke Begraafplaats te Maassluis’. Raadslid 
Mevrouw L. van Duijn-Camfferman attendeerde ons hierop.
In dit ontwerp wordt aandacht geschonken aan de gedenkplaatsen en gra-
ven die van historische betekenis zijn. Er zou een inventarisatielijst ver-
vaardigd moeten worden van die graven en grafmonumenten, die op grond 
van historische of culturele waarde ofwel door de betekenis of bekendheid 
van de overledene zelf, gespaard zouden moeten blijven van ruiming en/
of verwijdering.

Een verbinding tussen generaties
Voorbeelden van perfect geconserveerde graven zijn de Piramides in Egyp-
te. Deze werden bij openlegging een bron van gegevens over de levensstijl 
en gebruiksvoorwerpen uit de tijd van de Farao’s.
En … het is gek, hoewel wij niet graag over de dood praten, toch staan 
oude begraafplaatsen en grafzerken in oude kerken zeer in onze belang-
stelling. Daar raken wij geobsedeerd door namen en jaartallen, leeftijden 
en de soms raadselachtige, soms alles onthullende grafschriften.
Wie bezocht niet Père Lachaise in Parijs, waar een tocht langs de graven 
een reeks van bekende namen oplevert. Of de Kaisergruft in Wenen waar 
de Habsburgers in al hun glorie zijn begraven en in marmer of koper ‘ver-
eeuwigd’.

Dichter bij huis vinden wij in Delft in de Oude Kerk (Scheve Jan) die van Piet 
Hein, Maarten Harpertz. Tromp en Anthonie van Leeuwenhoek. Aan de Markt 
in de Nieuwe Kerk de Koninklijke Grafkelder met Willem van Oranje’s praal-
graf van de hand van Hendrick de Keyser in monumentale renaissancekunst.
Deze monumentale graven vormen onze band met het roemruchte verle-
den van de Staten van Holland en de wetenschap.

Tegenwoordig worden dergelijke schitterende grafmonumenten niet meer 
gemaakt. Natuurlijk, ook in het verleden werd de ‘gewone man’ niet in een 
kostbaar grafmonument bijgezet. Dat gebeurt ook nu niet. Maar, kijk eens 
rond in de ons omringende landen. Daar zien wij ook in de kleinste plaatsen 
zeer goed onderhouden graven. Fraaie grafstenen die, als ze oud zijn, er 
door het goede onderhoud nog altijd keurig uitzien met soms zelfs een foto 
van de overledene in of op de steen en altijd wel een vers bloemetje.

GRAFSTENEN
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Grafstenen vertellen verhalen.



Hier biedt zelfs het graf van de ‘gewone burger’, gezien het onderhoud, 
een nauwe en intense band tussen generaties.

Onze nuchtere Hollandse zakelijkheid heeft veel standaardisatie teweeg 
gebracht. De Wet op de Lijkbezorging draagt ook al niet bij tot het uiten 
van emoties, het nemen van de juiste beslissing en enige creativiteit in 
de vormgeving van het graf, Ook de huidige zakelijkheid bij de inrichting 
van begraafplaatsen, waarbij ernstig met vereenvoudiging van het onder-
houd rekening wordt gehouden, leidt niet tot die sfeervolle en rustgevende 
omgeving die we op de oude begraafplaatsen in ons land en zoals die in 
Parijs aantreffen.

Bij een overlijden moeten wij al direct beslissen over:
- crematie of begrafenis,
- asverstrooiïng, urn, wel of niet in urnenmuur,
- algemeen of familiegraf.

Bovendien komen bij de beslissing over het herdenkingsmonument met-
een zaken als materiaalkeuze en formaatvoorschriften om de hoek kijken. 
Nee, in Nederland is de cultuur niet echt zo geschikt meer voor enige 
creativiteit. Haast je, rep je, snel begraven en op tijd weer ruimen, want we 
hebben te weinig plek.

Eigenlijk is het zo gek niet om je daar al eerder in te verdiepen dan op het 
trieste moment van afscheid nemen.

En in Maassluis …
Na het bombardement van 1943 vinden wij in de Grote Kerk, sinds de 
restauratie in 1946 en 1947, nog maar een gering aantal van de grote 
hoeveelheid grafstenen die er vroeger waren (401 genummerde en dan 
nog de met letters aangeduide graven).
In het koor treffen wij een 30-tal stenen aan waaronder de grafzerk van 
Govert van Wijn met het familiewapen.
Die van Ds. Johannes Fenacolius en Pieter van Embden werden op hun 
graven in het middenvak van de kerk teruggelegd.

Een band met het zeer nabije verleden leveren de Oorlogsgraven op de Al-
gemene Begraafplaats en de Joodse graven. (Als u daar meer over wilt we-
ten, sla dan onze Historische Schetsen nrs. 8 en 10 er nog maar eens op na).
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Ook hier in Maassluis hebben wij te maken met een verzakelijking van het 
begrafeniswezen. Dus eveneens met strenge bepalingen die voorschrijven 
hoe hoog en breed een grafsteen mag zijn en waar deze precies op het 
graf moet staan.

Een pleidooi
Waarom zouden wij als gemeenschap beter moeten letten op onze 
begraafplaatsen?

Waarom zouden zij een meer geaccepteerde plaats in onze samenle-
ving moeten innemen?

Welnu:
Begraafplaatsen met hun tekens en symboliek, hun teksten en jaartallen 
en namen die niet verloren mogen gaan;

*  vertellen over de leefwijze en levensduur in het verleden en zijn dus van 
cultuurhistorische waarde,

*  kunnen een unieke schutplaats voor dieren en zeldzame planten zijn, 
een oase van rust, en ook van ecologische en biologische waarde,

*  bieden genealogen in hun familieonderzoek door teksten en familiewa-
pens op de grafstenen soms belangrijke informatie over hun voorge-
slacht. (Met name voor Joodse families de enige manier om gegevens 
te verzamelen).

Het is in ieder geval bij het Bestuur van onze gemeente gebleken dat er 
alsnog een zekere waarde zou moeten worden toegekend aan graven of 
grafmonumenten met cultuurhistorische waarde.
Artikel 25 uit de eerder genoemde Beheers- en Rechtenverordening Ge-
meentelijke Begraafplaats luidt nu als volgt:
‘Sommige graven kunnen van betekenis zijn:

hetzij door de overledene die er ligt begraven, dan wel door het ge-
denkteken … Er dient te worden gezorgd dat graven van bekende 
overledenen niet ondoordacht worden geruimd en dat soms vrij zeld-
zame voorwerpen op een terrein dat zozeer aan het verleden herin-
nert, behouden blijven …’

Ook wordt er gesproken over een inventarisatie.
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Tot slot een paar vragen
Zou het niet zinvol en uiterst nuttig zijn als ook in Maassluis een ‘Commis-
sie voor Begraafplaatsen’ wordt gevormd. Deze zou een inventarisatie kun-
nen doen en een voordracht kunnen maken voor die graven en grafzerken 
die op grond van historische of culturele waarde gespaard zouden moeten 
blijven van ‘ruiming’. Zou ruiming niet voorkomen of ieder geval veel later 
kunnen plaatsvinden als Maassluis haar begraafplaats niet beperkt tot het 
oude bekende plekje tussen ‘spoor en dijk’, maar de voorbij het gemaal 
wellicht vrijkomende ruimte ook voor dit doel gaat benutten?
Daardoor zou de nog steeds gebezigde specifiek Maassluise uitdrukking 
‘op Boonersluis’ echt waarheid kunnen worden.

Zo kan het ‘dode’ verleden, nog vele jaren langer voortleven.

juli 1993      A.L.P. Ragetlie
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OPSTAND IN MAASSLUIS

Een dezer dagen werd ik opgebeld door een oude kennis van mij, de heer 
J. de Rave, die mij een boek toezegde over de families de Rave en de 
Raaf. Uiteraard heb ik dat boek in dank aanvaard en beloofd dat ik het later 
zal afstaan aan de Historische Vereniging Maassluis. Ik mocht er ook ge-
bruik van maken om gegevens uit dat boek op te nemen in de Historische 
Schetsen van Maassluis.

Zo trof ik op bladzijden 277 en 278 een geschiedenis aan die ik hieronder 
citeer:

Op 6 mei 1772 namen de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 
een besluit om te komen tot een nieuwe psalmberijming met de bedoeling 
deze op te leggen aan de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Als vrucht 
van een daartoe ingestelde commissie kwamen op 30 september 1773 de 
eerste exemplaren van de z.g. ‘Staatsberijming’ van de pers rollen. 
De invoering hiervan werd definitief bepaald op 1 januari 1775.
Deze bemoeiing van de overheidswege in de zuiver kerkelijke aangele-
genheid, noch het resultaat van deze nieuwe berijming bleken algemene 
voldoening te schenken.
Het leidde in een aantal plaatsen zelfs tot een oproer, zoals in Maassluis 
geschiedde. De soms heftige tegenstand tegen de nieuwe berijming, maar 
ook uit afkeer tegen de z.g. nieuwe zingtrant.

Ds. W. de Graaf schrijft hierover in het artikel ‘Strijd en oproer om de psal-
men’ in de ‘De Hoeksteen’, tijdschrift voor de vaderlandse kerkgeschiede-
nis 12e jaargang, nr. 2, mei 1983. In het verhaal over de zware onlusten 
in Maassluis (juni 1775-juli 1776) komt een aantal keren de naam Bartho-
lomeus Ouboter voor. De mensen werden opgeruid, er waren openlijke 
ordeverstoringen tijdens de kerkdiensten. Zelfs bedreigingen bleven niet 
achterwege. Erger nog, de onruststokers gingen zelfs over tot geweldple-
ging en vernielingen. Ondanks alles lieten de voorstanders van de nieuwe 
de moed niet zakken. Ze richtten een zanggezelschap op onder de leiding 
van die Bartholomeus Ouboter. Er werd een huis gehuurd in de Nieuw-
straat om daar te gaan oefenen. Het pas opgerichte zanggezelschap zou 
op woensdag 20 september1775 met de oefeningen aanvangen. 
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Het dreigde al terstond in de war te lopen. Een groepje nog jonge vissers, 
nog maar net terug van zee, begaven zich naar de Nieuwstraat gevolgd 
door een troep volk, om het zangkoor uiteen te drijven en Ouboter in het 
water te smijten.
Gelukkig wist een in die buurt wonende kerklid met kalmerende woorden 
de oproermakers van hun voornemens af te brengen. Maar, daarmee was 
het ‘Psalmenoproer’ nog niet voorbij. Integendeel, niet alleen de woningen 
van sommige kerkleden, maar ook de woning van de burgemeester werd 
belegerd en open geramd. Diverse personen werden onbarmhartig gesla-
gen en mishandeld. De voorzanger Ouboter werd zelfs op een zodanige 
wijze afgeranseld, dat men meende dat hij dood was!
In zijn huis werd alles kort en klein geslagen, zilver werd gestolen, kleren 
werden verscheurd, brood, boter en kaas op de grond gesmeten en ver-
trapt.
Met enkele anderen ontvluchtte Ouboter Maassluis.

Wat in Maassluis voorviel, ging werkelijk alle perken te buiten. De over-
heid vond dat daartegen afdoende maatregelen genomen moesten wor-
den en greep tenslotte in. Zelfs stadhouder Willem II bemoeide zich met 
deze kwestie.
In het voorjaar van 1776 kregen de tegenstanders van de nieuwe zang-
wijze hun zin. Toen werd besloten dat de psalmen voortaan op de oude 
manier gezongen zouden worden. 

De Ambachtsvrouwe van Maassluis had inmiddels bij de Staten van Hol-
land en West-Friesland voor het optreden van haar opstandige burgers ver-
giffenis gevraagd en verkregen. Gelukkig maar, omdat anders, als alleen 
naar hun daden gestraft waren, Maassluis praktisch geheel ontvolkt zou 
zijn geworden en daaraan ten gronde zou zijn gegaan. Slechts enkele van 
de voornaamste raddraaiers werden van de algemene amnestie uitgeslo-
ten.

Met de officiële publicatie van de ‘Verklaring van amnestie’, gedateerd 26 
juli 1776, werd een lange periode van onrust in Maassluis afgesloten.

Januari 1993
Leen Stigter Sr.
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MAESLANT & MAESLANT-SLUYS TOT 1614

Toen de Romeinse legioenen oprukten tot in de Delta van de Maasmond, 
troffen zij een gebied aan van een waddenlandschap tussen enerzijds 
duinen en anderzijds het meer vastere land. Geen onbewoond gebied 
overigens want sporen van bewoning van ver vóór die Romeinse tijd zijn 
vrij recent door de archeologische werkgroep ‘Helinium’ uit Vlaardingen 
onderzocht. Sporen van een 4000 jaar oude bewoning zijn dankzij deze 
activiteiten onomstotelijk aangetoond.

Maar niet alleen in het oudste stenen tijdperk, ook van jongere perioden 
zijn gebruiksvoorwerpen en resten van bewoning gevonden. Alleen van de 
mensen is weinig of niets bekend.

Met de komst van de Romeinen is dat enigszins veranderd, omdat er dan 
ook schrijvers op het toneel verschijnen. Deze noteren feiten en gebeurte-
nissen waardoor de indruk ontstaat van een vrij intensieve bewoning van 
dit Maasmondgebied. Deze bewoning duurt tot ongeveer driekwart van de 
derde eeuw omdat de Romeinen zich dan noodgedwongen uit dit gebied 
terugtrekken. Invallen van stammen uit het Noorden, plus een stijging van 
het waterpeil zijn waarschijnlijk de oorzaak van het wegtrekken van en de 
Romeinen en van de inheemse bewoners.

In de nu volgende eeuwen wordt het gebied dat wij nu als ‘Delfland’ ken-
nen niet of nauwelijks bewoond. Toch ontwikkelden zich in het laatst van 
de zevende eeuw in het Maasmondgebied nieuwe nederzettingen. Dat 
vond plaats in het binnenduinlandschap, maar ook op de schorren langs 
de Maas.

Omstreeks deze tijd behoort deze streek tot het Frankische Rijk dat de 
noordelijke oever van de Maas bezet houdt tegen de opdringende Friezen. 
Kennelijk met succes want rond 725 komt dit gebied definitief onder het 
gezag van de Frankische koningen, die dit dan weer in beheer, in leen, 
gaven aan een grafelijke familie. Uiteraard hadden deze graven er belang 
bij dat hun gebied wat opbracht, dus stimuleerden zij de ontginningen.

De lage landen moet men zich in die tijd voorstellen als een natuurland-
schap, met daarin kleine nederzettingen. Er is wat akkerbouw en wat vee-
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teelt, maar de natuur overheerst. Het is een samenleving op kleine schaal, 
niet of nauwelijks in staat om de ontginningen echt aan te pakken.

Maasland heeft zijn naam te danken aan een oud Frankisch graafschap 
dat ‘Masalant’ genaamd was. Dat blijkt uit oude oorkonden. Vermoedelijk 
omvatte dat de noordelijke Maasoever vanaf de (nu Hollandsche) IJssel 
tot aan de Noordzee. De naam ‘Maasland’ als nederzetting is oud en komt 
ruim voor het jaar 1000 reeds voor. Dat behoeft echter niet het huidige dorp 
te betreffen maar het Hof van Maasland, één van de drie belangrijke hoven 
van Delfland.

Over de juiste plaats van deze ‘Hof’ bestaat geen zekerheid. Het meest 
waarschijnlijk is dat, ter bescherming van de Koninklijke goederen, er in het 
begin van de 10e eeuw een burcht aangelegd is aan het riviertje de Gaag, 
ter plaatse van de tegenwoordige dorpskerk.
Een burcht met aarden wallen en houten palissaden, cirkelvormig met een 
diameter van 85 meter.

De bocht van de Gaag en een deel van de cirkel zijn nog steeds aanwezig. 
Ook het hoogteverschil met de aangrenzende landen getuigt hiervan.

Maar door één of meer van de stormvloeden van 1131, 1164 of 1170 is dit 
eerste Maasland weggevaagd. Tegen zulk een geweld hadden deze klei-
ne nederzettingen geen verweer, daarvoor was samenwerking op grotere 
schaal nodig.
Na de rampen stond men ongetwijfeld voor de noodzaak om ingrijpende 
cultuurtechnische maatregelen te nemen.
Een nieuw of vernieuwd ontwateringstelsel moest worden gemaakt en 
langs de Maas werd een aaneengesloten dijkstelsel ontwikkeld.

Aan de strokenverkaveling van de percelen is af te leiden dat men in Maas-
land te doen heeft met één grote ontginning. Alles heeft te maken met de 
ontwatering omdat het wegwerken van het bovenwater als probleem centraal 
stond, terwijl men zich bovendien moest wapenen tegen overstromingen.

Logischerwijze deed dat het Hoogheemraadschap van Delfland ontstaan. 
Daarvan is reeds in 1317 vermelding te vinden. Het betreft een aaneenge-
sloten dijkgemeenschap met niet minder dan 13 sluizen ten behoeve van 
de afwatering.
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Een vijftal van deze sluizen hebben het begin gevormd van een neder-
zetting van sluiswachters en vissers, die later zou uitgroeien tot de ‘stad’ 
Maassluis.

Tijdens de tachtigjarige oorlog heeft Maasland in de jaren 1572-1576 ern-
stig geleden zowel van de Geuzen als van de Spanjaarden. Meer dan 
zestig riddermatige huizen zijn verwoest, alsook veel boerderijen op het 
platteland. Het gebouwencomplex van de Commanderije der Duitse Orde 
werd eveneens zwaar getroffen, terwijl de boomgaard, moestuinen en de 
overige beplanting door het zoute water tengevolge van de inundaties ver-
loren gingen.

Dit was namelijk de tol die betaald werd om de stad Leiden uit het beleg 
te bevrijden.

J.H. Steenkist
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Telepathie … bestaat dat?
Het is Dinsdag, 29 december 1992. Ik zit te lezen in het nieuwe boek van J. 
Meijer ‘Maassluis & Maasland in de tweede wereldoorlog.
Ik kom aan bladzijde 98 en tot mijn verbazing zie ik een foto van Henk de 
Bruin en Wim Mooiman. Deze foto heb ik zelf niet in mijn toch grote verza-
meling foto’s van Oud-Maassluis en Oud-Maassluizers.
Nu was Henk de Bruin een goede vriend van mij; hij is helaas rond zijn 
20e overleden. Wij waren beiden lid van de Harmonievereniging ‘Sursum 
Corda’, evenals Henk z’n vader C. de Bruin (de vroegere eigenaar van de 
nog bestaande banketbakkerij in de Nieuwstraat, nu Holtkamp). Henk was 
al heel vlug een goede muzikant op de piccolo en gaf al op jonge leeftijd 
tijdens een uitvoering een pracht van een solo weg met getiteld ‘Triolette’
Henk had ook een zus waar wij heimelijk dikwijls een oogje aan waagden; 
Geertruida de Bruin. Zij woont al jaren in Spanje en ik heb haar zeker in 50 
jaar niet meer gezien.

Maar, nu komt het. Ik leg het boek weg en terwijl ik nog aan die tijd zit te 
denken gaat de telefoon.
‘Ja, hallo met Stigter’. Wie schetst mijn verbazing toen ik als antwoord 
kreeg: ‘Ja, hier met Truida de Bruin uit Spanje’. Ik was echt stom verwon-
derd en dacht dat ik droomde! Ik vroeg: ‘Waar ben je dan?’
‘Hier in Maassluis in De Vloot’, was het antwoord. ‘Ik bel je op omdat ik lid 
wil worden van de Historische Vereniging van Maassluis’. ‘Dat vind ik leuk’, 
zei ik. ‘Kun je naar me toe komen?’ ‘Nee’, zei ze, ‘ik ben hier op visite bij 
een oude vriendin’.
Dat liet ik niet los en zei: ‘Ik kom je direct even halen en ik breng je weer te-
rug’. Zo gezegd zo gedaan en bij mij thuis hebben we even oude koeien uit 
de sloot gehaald. Haar ingeschreven als lid van de Historische Vereniging 
en alle 19 boekjes + de nieuwe kalender meegegeven en teruggebracht 
naar ‘De Vloot’.

Ik vond dit een heel bijzondere gebeurtenis en een ontmoeting waar ik 
nooit van had gedroomd.
Zo, zie je maar: de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Maassluis, december 1992
L. Stigter Sr.
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Loodsboten in de haven van Maassluis
Sinds Maassluis in 1835 bij Koninklijk Besluit werd aangewezen als stand-
plaats voor de loodsen zijn ook de loodsboten een vertrouwd beeld geweest 
in de Haven van Maassluis. Ook nu kunnen we nog steeds een loodsboot in 
de Haven aantreffen. Vroeger waren het zeilschepen, later stoomschepen 
en nu zeer moderne motorschepen. Ik zal trachten u een beeld te geven 
van de diverse schepen die in de loop der jaren bij het loodswezen in de 
vaart zijn geweest en waarvan er verschillende in de Haven van Maassluis 
ligplaats hadden.

In de 16e en 17e eeuw werden loodsen en lieden die zich als zodanig aanbo-
den met galjoten en plaatselijk voorhanden zijnde vissersschepen overgezet. 
Eerst in de 19e eeuw ging men over tot het bouwen van speciale vaartuigen 
voor de loodsdienst en de zogenaamde loodsrinkelaar kwam in gebruik. Zij 
vertoonden veel overeenkomst met de vissersbommen uit Scheveningen. De 
schepen hadden een licht gebogen voorsteven en waren voorzien van een 
bezaantuig. De rinkelaars hadden een lengte van ±17 meter en een breedte 
van bijna 5½ meter. In verband met de geringe diepgang en de platte bo-
dem waren deze schepen opzij van zwaarden voorzien. De rinkelaars waren 
voor de loodsdienst echter minder geschikt. Bij slecht weer is het meer dan 
eens gebeurd dat een loodsboot met man en muis is vergaan. Het gevolg 
was dat de schipper bij naderend slecht weer al spoedig naar binnen voer, 
waardoor de loodsdienst stagneerde. Ook lekkage was een veel voorkomend 
verschijnsel. Om aan de klachten van de loodsen tegemoet te komen werden 
er grotere rinkelaars gebouwd, maar ook deze schepen voldeden niet en 
werden in de loop der jaren vervangen door andere schepen.

Vanaf omstreeks 1860 werden er bij de loodsdienst naast de rinkelaars ook 
kotters in gebruik genomen. De loodskotters hadden een lengte van 16 tot 
20 meter. Zij waren op snelheid gebouwd en voerden een grootzeil, een 
stagfok en een kluiver. Later waren zij uitgerust met een kleine achtermast, 
waardoor men meer zeil kon voeren. Deze houten schepen waren goed 
zeewaardig maar hadden bij slecht weer veel last van stampen, waardoor 
ze spoedig zeil moesten minderen. Daardoor waren ze voor de loodsdienst 
minder geschikt. Meerdere malen gingen kotters bij stormweer verloren en 
waren er mensenlevens te betreuren. In 1881 en in 1883 zijn twee Goe-
reese loodskotters, waarop ook regelmatig loodsen uit Maassluis dienst 
deden, met man en muis vergaan.

LOODSBOTEN EN MAASSLUIS
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Het gevolg van deze verliezen was dat bij de loodsdienst werd besloten 
over te gaan tot aanschaf van betere en zeewaardiger schepen. Men dacht 
daarbij aan schoenergetuigde vaartuigen. De loodskotters zijn echter naast 
andere schepen nog lange tijd in de vaart gebleven. In 1923 was er nog 
één in gebruik en die heeft nog tot in 1926 gevaren. Inmiddels voeren er 
al andere schepen, de schoeners. Schoeners waren zeilschepen die beter 
waren dan de kotters. Zij waren beter manoeuvreerbaar en veel sneller. De 
Nederlandse loodsdienst nam schoeners in gebruik, die voorzien waren 
van twee masten waarvan de achterste mast de grootste was. De voorste-
ven was van het klippermodel, het voerde een gaffelzeil en een topzeil aan 
de achtermast. Aan de voormast enkel een gaffelzeil. Als voorzeilen werden 
een stagfok en meerder kluiverzeilen gebruikt. De lengte van de schepen 
was 20 tot 30 meter en de breedte ruim 6 meter. De eerste schoeners voor 
de loodsdienst werden omstreeks 1877 gebouwd. Zij waren aanvankelijk 
van ijzer, maar later van staal en ook wel van hout gebouwd. In 1924 kwam 
de eerste schoener in de vaart die van een motor was voorzien. Tot in 1929 
is er echter nog gebruik gemaakt van loodsschoeners en kotters, die nog 
niet van een motor waren voorzien en uitsluitend op de zeilen voeren.

Buiten de kotters had de loodsdienst omstreeks 1900 nog andere zeilvaar-
tuigen voor de afhaaldienst in gebruik. Dat waren de schokkers en botters. 
Dit waren kleinere zeilschepen die in een later stadium ook van een motor 
werden voorzien.

De overgang van zeil loodsboten naar stoomloodsboten stuitte aan het 
einde van de 19e eeuw nogal op weerstand van de overheid. Op voorstel-
len om in Nederland ook een stoomloodsdienst in te voeren reageerde de 
toenmalige Minister van Marine in de ‘Memorie van Antwoord’ bij de begro-
ting van 1892 als volgt:
Dat het vervangen van de zeilloodsboten door stoomvaartuigen niet aan 
te bevelen was. De verandering zou jaarlijks hogere kosten met zich mee-
brengen. Hij vond dat de zeilschepen met minder kosten de loodsdienst 
zeer goed konden vervullen. Stoomschepen zouden in verhouding tot de 
zeilschepen groter moeten zijn. Verder zouden de stoomschepen meer naar 
binnen moeten lopen voor reparatie onderhoud en bunkeren, waardoor er 
bovendien nog reserveschepen nodig zouden zijn. Aan het bezwaar dat de 
zeil loodsvaartuigen al spoedig bij slecht weer hun dienst moesten staken 
werd tegemoet gekomen door contracten af te sluiten met sleepboten in 
Hoek van Holland en IJmuiden.



31

S
to

om
lo

od
sb

oo
t 1

9 
(B

V
 1

9a
) 

di
e 

op
 1

1 
m

ei
 1

94
0 

op
 e

en
 m

ijn
 li

ep
 e

n 
ve

rlo
re

n 
gi

ng
. 

D
aa

rb
ij 

vi
el

en
 v

ee
l s

la
ch

to
ffe

rs
, o

ok
 u

it 
M

aa
ss

lu
is

.



32

Bij slecht weer moesten die stoomsleepboten dienstdoen als loodsvaartuig. 
Deze sleepboten zouden bij ongunstige weersomstandigheden de loodsen 
aan boord van de te beloodsen schepen brengen of als het weer dit niet 
toeliet, de loods bij zich aan boord houden en de schepen voor te stomen 
om ze op die manier binnen te loodsen.

De eerste stoomloodsdienst voor Hoek van Holland werd dus niet uitge-
voerd door loodsvaartuigen maar door de sleepboten ‘Noordzee’ en ‘Oost-
zee’. De sleepboot ‘Noordzee’ was de eerste schroefsleepboot van L. Smit 
& Co’s Sleepdienst. De ‘Noordzee’ en de ‘Oostzee’ hadden als thuishaven 
Maassluis.
Eerst aan het einde van 1899 werd aan de Nederlandse Stoombootmaat-
schappij te Fijenoord opdracht gegeven voor de bouw van het eerste Ne-
derlandse stoomloodsvaartuig genaamd de ‘Inspecteur Generaal Twent’. 
Dit schip kwam op 1 januari 1901 in de vaart voor de dienst te Hoek van 
Holland.
Op 1 februari 1905 kwam de stoomloodsboot ‘Hellevoetsluis’ in gebruik 
voor de dienst op de Waterweg. Dit schip is bekend geworden door de hulp 
die het verleende bij de ramp van het s.s. ‘Berlin’ op 21 februari 1907. Dit 
schip belandde bij stormweer, na het onklaar raken van het stuurgerei, op 
de Noorderpier van Hoek van Holland. De bemanning van de ‘Hellevoet-
sluis’, waaronder een aantal Maassluizers, onderscheidde zich bij de red-
ding van een 15-tal schipbreukelingen. Van de opvarenden van de ‘Berlin’ 
kwamen 129 mensen om het leven.
De schepen van de loodsdienst dienden soms als aanvulling van het 
scheepsbestand van de Koninklijke Marine. Zo diende het stoomloods-
vaartuig no. 10 in 1905 als opleidingsschip voor marineofficieren. In 1937 
werden loodsvaartuigen dienstdoend op de Nieuwe Waterweg bewapend 
met een kanon van 3,7 cm om te helpen voorkomen dat schepen de Water-
weg zouden uitlopen zonder toestemming van de Nederlandse autoriteiten. 
Voor dat doel zou steeds op elk van de loodsvaartuigen een kanonnier van 
de Koninklijke Marine aan boord zijn.

In de mobilisatietijd van september 1939 tot mei 1940 was een aantal 
loodsboten in dienst bij de Koninklijke Marine als bewakingsvaartuig. De 
schepen droegen daarbij de letters BV met een volgnummer als kenteken. 
In de ochtend van de 10e mei 1940, de eerste oorlogsdag, werden door 
Duitse vliegtuigen magnetische mijnen in de Nieuwe Waterweg geworpen 
om de scheepvaart te verhinderen. Die dag kreeg het stoomloodsvaartuig 
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no. 19 (BV 19a) te Hoek van Holland opdracht om op te stomen naar de 
Boompjes te Rotterdam.

Daar werd de bij de Nederlandse Bank opgeslagen goudvoorraad aan 
boord genomen met de bedoeling het goud naar Engeland te brengen. De 
volgende dag liep de loodsboot ter hoogte van Vlaardingen op één van die 
magnetische mijnen waarbij het grootste deel van de bemanning het leven 
liet. Onder de slachtoffers bevonden zich ook uit Maassluis afkomstige be-
manningsleden. Tijdens de oorlog werd die loodsboot geborgen met een 
deel van het goud. 111 staven bleven in de Waterweg achter. Na de bevrij-
ding werden in 1946 enkele staven opgevist. In april en mei 1947 kwamen 
ook nog eens 56 staven van elk 12 kg tijdens baggerwerkzaamheden bo-
ven water. Het verhaal gaat dat er ook in die tijd nog enige jutters actief zijn 
geweest bij het opvissen van goudstaven.

In de eerste oorlogsdagen van mei 1940 slaagden 6 loodsboten erin naar 
Engeland te ontkomen. Een aantal schepen ging door oorlogshandelingen 
ten onder. De overige schepen kwamen in de handen van de bezetter die 
de schepen voor verschillende doeleinden gebruikte. Na het tijdperk van 
de zeilschepen en stoomloodsschepen kwam de periode van de motor-
schepen. Het eerste nieuw gebouwde grote motorloodsvaartuig kwam op 2 
april 1940 in de vaart. Helaas liep dit schip al op 15 mei 1940 op een mijn 
voor de haven van Breskens en ging verloren. In de oorlogsjaren werden 
de m.s. ‘Rigel’ en het m.s. ‘Algol’ gebouwd. Later kwamen daar nog bij de 
‘Betelgeuze’ de ‘Procyon’ en de ‘Sirius’.
Al deze schepen deden in de loop der jaren dienst voor de Waterweg en 
waren regelmatig in de Haven van Maassluis te zien.

In de loop van 1974 werden te Maassluis de motorschepen ‘Spica’, ‘Al-
tar’ en de ‘Fomalhaut’ in dienst gesteld voor de kruisposten Noord en 
Zuid bij Hoek van Holland. Als deze schepen niet op de kruisposten 
voeren lagen zij afgemeerd op de kop van de Haven aan de Govert van 
Wijnkade tegenover het voormalige loodskantoor. In de jaren 1977 en 
1978 werden de loodsboten ‘Mirfak’, ‘Menkar’ en ‘Markab’ in de vaart 
genomen.

Als bijkomende bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de voormalige 
loodsboot ‘Rigel’ al jarenlang een vaste ligplaats heeft in de binnenhaven 
van Maassluis. Nadat dit vaartuig door het loodswezen buiten dienst was 
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gesteld is het ter beschikking gekomen van het Zeekadettenkorps te Maas-
sluis en doet thans dienst als opleidingsschip.

Jan Zon

Voor de samenstelling van dit artikel is o.a. dankbaar gebruik gemaakt van 
gegevens vermeld in het boek genaamd ‘Van Leitsagher tot Loods’ uitgave 
van de stichting Historische Publicaties ‘Roterodanum’ te Rotterdam.

De motorloodsboot ‘Sirius’ in de haven van Maassluis.
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Het veelal met het verkleinwoord aangeduide ‘zakkendragershuisje’ staat 
aan de Zuiddijk nr. 11 te Maassluis. Het is inderdaad bescheiden van af-
meting, maar het heeft eeuwen gefunctioneerd als het hoofdkwartier van 
het belangrijke gilde de Straatwerkers zoals het gilde officieel heette. In-
derdaad, eeuwenoude. In het gemeente archief van Maassluis is een stuk 
aanwezig, gedateerd 11 november 1656 over de ‘keuze voor turvedragers, 
soutdragers als andere straetwerckers’. Maar we kunnen rustig aannemen 
dat het werkelijke begin nog veel vroeger ligt. De oudste vermeldingen van 
dragers zijn te vinden in Dordrecht n.l. in de jaren 1223 en 1233. In Schie-
dam was dat in 1316. De dragers waren voor de handel heel belangrijk 
in verband met het laden en lossen van schepen. Vrijwel alle vervoer ge-
beurde immers over het water.

De overheid (Schout, Burgemeesters en Schepenen) had behoefte aan 
orde rond het laden en lossen van schepen. Daarom steunde zij de op-
richting van een gilde van deze kaaiwerkers met het privilege van laden en 
lossen. Dat gebeurde door het instellen van een ‘keur’. Het omvat een stel-
sel van geboden en verboden waaraan iedereen zich had te houden. Met 
uitzondering van de gildebroeders, mocht niemand ‘eenig kooren, zout, ha-
ring, vis, turven, rum of kalk en al hetgeen de Rondemaat aangaet’ dragen 
of kruien. Het toezicht op de handel en wandel van het gilde berustte vol-
ledig bij het ‘College van Weth’, dus Schout, Burgemeesters en Schepenen. 
Zij bepaalden straffen voor gildeleden die in de fout gingen en beslisten 
over alle geschillen. De tarieven van de verschillende soorten werk waren 
zeer gedetailleerd vastgesteld en dat gaf herhaaldelijk aanleiding tot ruzie. 
Het bestuur van het gilde bestond uit twee ‘Hooftluijden’. Uit hun midden 
kozen de broeders 4 kandidaten en daaruit benoemde dan het College van 
Weth voor twee jaar de twee hooftlieden. Jaarlijks moesten de hoofdlieden 
rekening en verantwoording over de geldmiddelen afleggen. De keur werd 
regelmatig aangepast omdat nu eenmaal de tijd niet stil staat. Zo was er 
een wijziging in 1756. In dat jaar werd door de Staten van Holland bepaald 
dat het laden en lossen en vervoeren van wijn, brandewijn, azijn en bier 
alleen door beëdigde personen mocht gebeuren. Op deze artikelen werd 
n.l. accijns geheven. Dus werden 16 gildebroeders door loting aangewezen 
om dit werk te doen en uiteraard ook beëdigd. Het werd een afzonderlijk 
onderdeel van het gilde, wijnwerkers genaamd. Maar ook wel aangeduid 
als ‘Kraenkinderen of ook platvoeters’.

HET GILDEHUISJE
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In 1686 is sprake van het repareren van de ‘Glasen van het gildehuisje’, ter-
wijl ook huur betaald wordt voor de kelder. Er is dus sprake van een onder-
komen, doch kennelijk niet tot tevredenheid. In november 1764 wordt ‘ge-
kogt secker Erft staande op de Zuiddijk met de bedoeling daar een nieuw 
Gildehuis te bouwen. Een dergelijke grote stap behoeft vooraf de toestem-
ming van de Heeren van de Wet. De jaarlijkse controle van de boekhouding 
kon daarvoor goed worden gebruikt. Er is een klein batig saldo en in kas  
f 300,-- in contanten. Met twee obligaties van resp. f 500,-- en f 700,-- is 
dus f 1500,-- beschikbaar. Kennelijk vonden de Heeren dit voldoende, 
want de aanbesteding heeft plaatsgevonden op 7 februari 1765.
Het resultaat is :

Timmerwerk
Jacob van der Gaag  f  750,00
Jacob van Broekhuijsen  f  675,00
Cornelis van der Hidde  f  772,00
Eerel Wemmekes  f  769,00

Metselwerk
Jacobus Gonteen  f  735,00
Arij Luijendijk  f  770,00
Jan Neest f  790,00

Het werk is aan de laagste opgedragen. Maar er kwam toch wel het nodige 
bij, getuige de gepresenteerde afrekening die luidde als volgt:
An de Agbare Maagistraat van de Reegeering van Maassluijs wert Reeke-
ning gedaan door Hooftliede vant Straatwerkersgilde alhiert

Ankoop vant oude Huis betaalt  f  280,00
Voort trekgelt betaalt  f  7,00
Voort afbreeken an de Metselaar betaalt  f  42,11
Voort afbreeken an de Timmerman betaalt  f  17,03
Voor den opdrag vant Huijs  f  52,10
An HoogHeemRaade voort Rekest betaalt  f  10,00
Voort bestek en tijkening an de Timmerman  f  5,00
Voort bestek an de Metselaar  f  2,10
besteding vant gilde Huijs an de Timmerman  f  650,00
Ant buijtewerk en geleevert ijserwerk  f  190,00
An de Smit betaalt  f  172,08
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An de Lootgieter betaalt  f  98,18
An de besteeding vant metselwerk  f  735,00
An buijtewerk voor de Metselaar f  132,01
Voor de SteenHouwer voor en Steen in de
geewel en twee dreppels betaalt  f  27,02
An Pagt en Vragt betaalt  f  1,04
6 Plaaten of kort ijssers en an vragt  f  67,10

bedraagt saame  f  2490,18

Darteegen 800 guldens opgenoomen. 
Van den ontfangst uijt de Bos en van de weekelijkse ontfangst 
van den 1 Janwaarij 1765 tot den 1 Janwaarij 1766 f  655,15
van den uijtgaaf an sieke en Reeperasie f  348,19

 f  306,16

Het Gildehuis heeft dus f 2500,-- gekost en dat is voor zo’n eenvoudig ge-
bouwtje toch wel veel geld, gezien de waarde van de gulden in die tijd. Op 
de begane grond was het vergaderlokaal met daarboven een woning die 
verhuurd werd. Benedendijks waren dan nog 1 kleine en 1 grote kelder. Op 
het dak was er dan een bel die een belangrijke rol speelde in het gildele-
ven. Als er in de haven een schip lag dat moest worden gelost, werd de bel 
geluid om de gildeleden op te roepen naar het Gildehuis te komen. In de 
zomer mocht niet worden geluid voor 5 uur, in oktober, februari en maart 
niet voor 6 uur en in de winter niet voor 7 uur. Dat belgeluid moet in het toen 
veel kleinere en stillere Maassluis goed te horen zijn geweest.

Uit het boek van S. Blom lezen wij:
Wanneer men begon te luiden werd de zandloper omgekeerd. Na 7 minuten 
was deze leeg gelopen en er volgde een tweede en een derde periode. Na 
deze driemaal luiden van de klok moesten alle gildeleden in het gildehuis 
aanwezig zijn en kon er worden gedobbeld om uit te maken wie het werk 
zou gaan uitvoeren. Voor dit dobbelen was een vast ritueel gebruikelijk, het 
zgn. ‘smakken’. De mannen vormden een kring rond de bak met daarboven 
een blikken trechter. Iedereen wierp twee dobbelstenen in de trechter. De 
stenen kamen uit de trechter terecht in een houten bak en verspreidden 
zich in de bak. Het aantal ogen dat een ieder gooide werd aangegeven door 
een houten pennetje, dat in een aan de wand hangend bord gestoken werd. 
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Het bord (pennesteker) was voorzien van gaatjes, met daarbij de nummers 
6 en 12. Het aantal ogen beneden de zes moest worden ‘onthouden’. Wan-
neer er geworpen was riep de ‘Meester’ drie maal ‘kom bij’. Had hij dat drie 
maal geroepen, dan had niemand het recht meer om te gooien. Wie het 
hoogste aantal ogen gooide werd aangewezen voor het werk.

Elke ploeg bestond uit 8 man, te weten; 2 Scheppers, 1 vrijman en 5 dra-
gers.
Van de verdiensten van elk werd 5% in de kas gestort. Behalve dat hieruit 
het onderhoud van het gebouw werd betaald, voorzag de kas ook in de 
uitkering van gederfd loon bij ziekte, voor de kosten van de chirurgijn, als-
mede de kosten van een eventuele begrafenis.
Behalve de attributen van het gilde als ladders, planken en schoppen stond 
er nog een gereedschapskast met er op geschilderd de tekst;

Anno 1765
Brengt U termijnen met plazier
Van’t geen gij hebt gewonnen hier
Zoo bieden wij malkaar de hand
En houden ’t Huys in goeden stand

A.v.d. Pol    D.v.d. Boogaart

Tot zover het citaat uit ‘meester’ Blom. Genoemd moet nog worden de steen 
in de voorgevel waarop de afbeelding van een man met een zware zak op 
zijn rug. Bovendien wordt het jaar van bouwen vermeld, 1765 en de namen 
van de toenmalige gildemeesters

F. Noltes, P.G. Velt, F.G.D. Raat en P.D. Knegt.

De roerige tijden aan het einde van de 18e eeuw deden zich ook in Maas-
sluis gevoelen ten nadele van het gilde, getuige de volgende:

PUBLICATIE

Schout, Burgemeesteren en schepenen Composerende de Wet op maas-
sluijs hebben geordonneert te vernietigen het Straatwerkers gilden soo als 
het selve van nu aan vernietigt wert bij dese verbiedende derhalven het 
roeren der bel en gevende enen ijgelijk vrij heit omme soodanige personen 



te werk te stellen als sij ter Raden Werden Sullen. Aldus gedaan ende ge-
ordonneert bij Schout, Burgemeesteren en Schepenen voormelt,

Huijden den 4 januarij 1786

Maar in deze roerige tijd zijn er dan ook tegenkrachten werkzaam en er 
volgt een jaar later een nieuwe

PUBLICATIE

Schout, Burgemeesteren en Schepenen op Maassluijs, hebben verstaan 
ende Geordonneert, Verstaan en Ordonneren bij deze de herstellinge van 
het Straatwerkers Gilde. Alhier op den ouden voet soo het voormaals be-
staan heeft sullende derhalve enen ijgelijk sigh moeten reguleeren naar 
de keuren en bereijts op hetselve Gilde gemaakt of nogh te maken. Aldus 
gedaan ende geordonneert bij Schout, Burgemeesteren en Schepenen 
voormelt,

Huijden den 8 februarij 1787

Roerige tijden voorwaar. In de Bataafse republiek golfden de krachten en 
tegenkrachten heen en weer. De inneming in Parijs van de Bastille op 14 
juli 1787 en de daarop volgende revolutie had ook gevolgen in ons land. In 
de roep om democratie werd vrijheid van godsdienst gevestigd, adellijke 
titels afgeschaft en werden de Gilden ontbonden (1798). Alleen het Straat-
werkersgilde ontsprong de dans, althans in Maassluis. Elders verdwenen 
de Gilden definitief; waarom dit Gilde ongemoeid is gelaten, is niet duide-
lijk. Heeft de Oranjegezindheid er mee te maken gehad?

Bij publicatie van 5 februari 1814 wordt melding gedaan dat de Gemeente 
een nieuwe keur gaat vaststellen en dat vraagt nogal wat tijd. Eerst op 9 au-
gustus wordt deze gemeentelijk vastgesteld en ter goedkeuring gezonden 
naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Deze wordt op 29 augustus 
1823 verleend.

Het op de verdieping gelegen bovenwoninkje werd tot in de 20e eeuw ver-
huurd en als zodanig in gebruik. Op 2 juli 1912 bericht de Gezondheids-
commissie voor Maassluis aan Burgemeester en Wethouders dat deze wo-
ning te klein is en de verdiepinghoogte met 2 meter onder de balken te laag 
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is. Er is geen privaat en het geheel ziet er haveloos, onooglijk en vervallen 
uit. Advies is tot onbewoonbaarverklaring over te gaan.
B & W hebben de Raad verzocht overeenkomstig dit advies te handelen 
en op 30 augustus 1912 is deze woning ONBEWOONBAAR verklaard met 
een bevel tot ontruiming over uiterlijk 6 maanden.

Door de mechanisering van vervoer en verticaal transport werd de behoef-
te aan mankracht steeds minder en de belangstelling voor het gilde kleiner 
en kleiner. Dat leidde in 1947, op 27 juni, tot de bespreking van een voorstel 
van B & W aan de Raad van Maassluis om tot aankoop van het Gildehuisje 
over te gaan.

B & W memoreren;
Het betreft hier een karakteristiek Oudhollands gildehuisje, voorzien van 
een gildebel en gevelsteentje, waarop de afbeelding van een zakkendrager. 
Naar de mening van het College van B & W moet dit gebouwtje worden 
aangemerkt als een monument van geschiedenis en kunst. Teneinde het 
gebouwtje voor de toekomst te verzekeren, achten wij het gewenst dat het 
door de gemeente wordt aangekocht. Deze mening wordt onderschreven 
door de Rijksdienst voor Monumentenzorg, door het Instituut Stad en Land-
schap voor Zuid-Holland en door het gemeentelijk museum (oudheidka-
mer). Voor de discussie over het voorstel tot aankoop moge worden ver-
wezen naar de bijgevoegde notulen over deze vergadering. Het voorstel 
tot aankoop voor een bedrag van f 3000,-- wordt met algemene stemmen 
aangenomen.

De notulen van die raadsvergadering van 27 juni 1947 laten we hierna in 
extenso volgen. Het getuigt van een positieve instelling t.a.v. ons cultureel 
erfgoed.

Op 1 november 1966 besloot de Gemeenteraad het gebouwtje te laten 
conserveren voor de som van f 120.000,--. Na de restauratie was de VVV 
erin gevestigd. Sinds november 1978 is de Stichting Samenlevingsopbouw 
Maassluis tot 1993 erin ondergebracht. Daarna staat het leeg.

Ondergetekende pleit voor een bestemming in de overheidssfeer, blijvend 
voor publiek bereikbaar.

J.H. Steenkist



      No. 5
27 juni 1947

Notulen van het verhandelde in de 
openbare vergadering van 
den raad der gemeente Maassluis 
gehouden ten raadhuize op: 
vrijdag, 27 juni 1947, des avonds 
te 7.30 uur

Voorzitter: mr. P.A. Schwartz, burgemeester

Secretaris: L.J. Mostert

Afwezig met kennisgeving: A.C. Verploegh

De voorzitter opent de vergadering en gaat voor in gebed.

De voorzitter deelt mede, dat de heer A.C. Verploegh bericht heeft gezon-
den, dat hij wegens verblijf met vacantie elders, verhinderd is de vergade-
ring bij te wonen.
Voorts heet de voorzitter in het bijzonder welkom Mevr. Hamakers en de 
heer Wagner, die – de een hersteld en de ander herstellende van een ziek-
te – thans weder in staat zijn de vergadering bij te wonen. Hij spreekt de 
hoop uit, dat zij weer evenals voorheen de zaken der gemeente mogen 
behartigen.
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5.   Voorstel tot aankoop van het gildehuis aan de Zuiddijk no. 11

Voorstel van burgemeester en wethouders:

Van ambtelijke zijde wordt ons medegedeeld, dat de eigenaren van het 
zogenaamde gildehuisje aan de Zuiddijk no. 11 voornemens zijn dit te ver-
kopen. Het betreft hier een karakteristiek Oudhollands gildehuisje, voorzien 
van gildebel en gevelsteentje, waarop de afbeelding van een zakkendrager 
(1763). Naar onze mening moet dit gebouwtje worden aangemerkt als een 
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monument van geschiedenis en kunst. Teneinde het behoud van dit ge-
bouwtje voor de toekomst te verzekeren, achten wij het gewenst, dat het 
door de gemeente wordt aangekocht.
Alvorens U daartoe een voorstel te doen, hebben wij het advies ingewon-
nen van het rijksbureau voor de monumentenzorg, van het Instituut Stad 
en Landschap voor Zuid-Holland en van de commissie voor het beheer 
van het gemeentelijk museum (oudheidkamer). Deze instellingen – die ter 
zake deskundig geacht mogen worden – zijn eenparig van oordeel, dat de 
waarde van dit gebouw als monument de aankoop door de gemeente al-
leszins rechtvaardigt.

Blijkens mededeling van een der eigenaren is de waarde van dit pand 
geschat op f 3000,-- met inbegrip van de inventaris, bestaande uit ‘bak met 
trechter, zandloper, dobbelstenen, penbakje, banken en een reglement 
voor het straatwerkersgilde. Het rijksbureau voor de monumentenzorg acht 
de koopprijs niet te hoog. Tevens heeft dit bureau de toezegging gedaan 
dat te gelijkertijd getracht zal worden om voor de restauratie van het gilde-
huisje subsidie te verkrijgen.

Op grond van het bovenstaande stellen wij U voor overeenkomstig bij-
gaand ontwerpbesluit het gildehuisje te kopen voor de som van f 3000,-- 
om ons college te machtigen plannen te doen ontwerpen voor de restau-
ratie van dit gebouw.

Bespreking:

De heer VAN GELDEREN informeert, of er voor de Zuiddijk ook een 
rooilijn is vastgesteld. Hij stelt deze vraag omdat het gildehuisje naar voren 
uitspringt.

De heer PARRE heeft dezelfde vraag willen stellen, in het preadvies 
wordt wel de aankoopsom genoemd, doch hierin wordt niet gesproken over 
de kosten, welke de voorgenomen restauratie zal medebrengen. Hij wenst 
hierover gaarne te worden ingelicht.

De heer SLAGBOOM heeft zich afgevraagd, of de lijn voor de Zuiddijk 
ter plaatse nog moeilijkheden kan opleveren. Zijns inziens moet de nodige 
voorzichtigheid in acht worden genomen, daar tegenover het gildehuisje 
het nieuwe raadhuis zal worden gebouwd. Het gildehuisje mag geen ver-
keersobstakel vormen. Overigens geeft hij toe dat, wanneer de in aanleg 
zijnde wegen gereed zullen zijn, verkeer over de Zuiddijk zal verminderen.
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De heer WAGNER vraagt naar de exploitatiemogelijkheden van het 
gildehuisje. Hij meent te weten, dat het gilde het gebouwtje wel wenst in te 
huren; ook de tegenwoordige bewoner wil de bewoning graag voortzetten.

De VOORZITTER antwoordt, dat de rooilijnkwestie, waarover enige 
vragen zijn gesteld, strikt genomen niet onder het voorstel van burge-
meester en wethouders valt. Daar het evenwel een belangrijke zaak be-
treft, zal hij trachten een bevredigend antwoord te geven. Voor de kant van 
de Zuiddijk, waaraan het gildehuisje staat is geen rooilijn vastgesteld, wel 
voor de overkant. De raad zal te zijner tijd komen te staan voor de keuze: 
óf eerbied tonen voor dit monument en het te behouden of de verkeers-
regeling hoger te schatten en er een rooilijn doorheen te trekken. Men 
zou kunnen overwegen het monumentje af te breken en achter de rooilijn 
weer op te bouwen, doch het is gewenst om bij restauratie het oude zo-
veel mogelijk intact te laten. Spreker gelooft niet, dat het gildehuisje een 
verkeersobstakel zal vormen.

De heer SLAGBOOM heeft er reeds op gewezen, dat het verkeer over 
de Zuiddijk minder druk zal worden. Bovendien is de rooilijn aan de over-
zijde vóór het te bouwen raadhuis, al teruggelegd. Hij meent de gevoe-
lens van burgemeester en wethouders te vertolken door te zeggen, dat de 
aankoop en het behoud van dit monument voor de gemeente van grote 
betekenis is.

De heer PARRE heeft gevraagd naar de plannen en kosten der restau-
ratie. Het college van burgemeester en wethouders heeft ter zake overleg 
gepleegd met de afdeling Monumentenzorg van het departement van on-
derwijs, kunsten en wetenschappen. Dit bureau heeft verklaard, dat een 
groot gedeelte der kosten ten laste van het rijk zal komen. Er zal dus te 
zijner tijd een verdeling worden opgemaakt van de betaling der restaura-
tiekosten.

De heer WAGNER heeft gevraagd naar de exploitatierekening. Daar de 
restauratiekosten nog niet bekend zijn, zijn ook de exploitatiemogelijkhe-
den niet bekend. Hij acht het het beste, de bewoning te laten voortduren: 
aldus is de verzorging van het pand het meest gewaarborgd. Naar de me-
ning van het college van burgemeester en wethouders heeft de bestem-
ming tot museumpje haar grenzen.
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De heer WAGNER vraagt, of burgemeester en wethouders omtrent de 
koopsom overleg hebben gepleegd met het prijzenbureau.

De VOORZITTER antwoordt, dat eerst de koop van het perceel moet 
plaats hebben; daarna wordt aan het prijsbureau gevraagd, of dit met de 
koopsom akkoord gaat. Een verklaring van geen bezwaar, af te geven door 
het prijsbureau, is reeds via de officiële tussenpersoon aangevraagd.

De heer VAN DER SNOEK meent te weten, dat er tot de inventaris ook 
nog een gereedschapskist moet behoren.

De VOORZITTER zegt hiernaar te hebben geïnformeerd, een gereed-
schapskist blijkt evenwel niet aanwezig te zijn, wel een gereedschapskast. 
Verder behoort tot de inventaris ook nog een vaandel en een stuk gereed-
schap.

De heer VAN GELDEREN vraagt, of hij uit het betoog van de voorzitter 
mag opmaken, dat er ter plaatse geen rooilijn is vastgesteld.

De VOORZITTER antwoordt bevestigend. Mocht alsnog een rooilijn 
nodig geoordeeld worden, dan zal de raad over het al of niet vaststellen 
daarvan nader moeten beslissen.

Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.
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Naschrift
In de afgelopen maanden hebben wij een poging gedaan om de verkoop 
van het Gildehuisje door de Gemeente aan een particulier te voorkomen. 
Naar de mening van het bestuur van onze vereniging zou dit pand een 
publieke bestemming behoren te behouden.
In onze visie had op de begane grond een (eenvoudige) VVV kunnen ko-
men, samen met een permanente tentoonstelling over het Gilde van de 
Zakkendragers.
Op de verdieping had dan kunnen komen het gemeentelijk foto- en filmar-
chief en een onderkomen voor onze vereniging.
In de kelder een ambachtelijke tentoonstelling van het timmerbedrijf van de 
oud-wethouder en aannemer Piet de Pagter.
Het pand om niet ter beschikking te stellen, doch de Historische Vereniging 
de zorg voor de exploitatie.

De Gemeente bleef op het standpunt staan dat ook wij de gevraagde koop-
som voor het pand op tafel zouden moeten leggen, daar viel niet over te 
praten.
Het was voor ons niet mogelijk om zo’n bedrag op korte termijn voor elkaar 
te krijgen, dus is het pand voor bewoning verkocht onder beding dat de 
buitenkant niet gewijzigd mocht worden èn het onderhoud ter controle zou 
zijn van de Monumentenwacht.
De buitenkant was belangrijk, de binnenkant niet.

Wij hopen en verwachten dat het bestuur van onze gemeente niet zo voort-
gaat met de afbraak van ons verleden, anders gaat stapje voor stapje het 
culturele verleden van Maassluis verloren…

J.H. Steenkist
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PAND VEERSTRAAT 15 EN ZIJN BEWONERS

Als inleiding op dit artikel beginnen we met een korte beschrijving van dit 
pand dat na 1771 is gebouwd. Sinds 1890 is dit pand ononderbroken een 
doktershuis geweest.
De rechterhelft van het pand Veerstraat 15 is oorspronkelijk een afzonder-
lijk woonhuis geweest. Dit huis vertoont alle kenmerken van de stijl van 
Lodewijk XVI. Een vlakke, rechtlijnige gevel, met als bekroning een rechte 
gevellijst op consoles, waarboven het dakschild van de zolderverdieping 
uitsteekt. Wat de gevel, ondanks alle nuchterheid, toch een voornaam 
aanzien geeft is de ornamentatie aan de middelste ramen van de 1e en 
2e verdieping.
Het mooiste deel zit boven het raam van de 1e verdieping n.l. 2 sierva-
zen met in het midden een kunstig gesneden ornament. Beneden heeft 
de gevel een mooi bewerkte hardstenen plint. De hoofdingang is aan de 
linkerzijde en heeft eenvoudige deurkozijnen met een sobere versiering 
aan de bovenzijde. Deze kozijnen, de raamversiering, de kroonlijst en de 
consoles zijn allen van hout en voorzien van een verflaag.

Voordien stond op deze plaats een woonhuis dat eigendom was van D. 
Elemans. Het werd in 1771 gekocht door de heer Louis Fabricius du Bourg 
te Amsterdam. Deze nieuwe eigenaar was een koopmanszoon die geen 
lust in de handel had, maar zich sterk aangetrokken voelde tot de teken- 
en schilderkunst. Nadat hij in 1718 de betrekking van koster van de Am-
stelkerk had aanvaard, kon hij zich naar hartenlust op de schone kunsten 
toeleggen. De voornaamste van zijn vele werken zijn: een schilderstuk 
voor de kerkmeesterskamer van de Amstelkerk en een schoorsteenstuk 
voor de voormalige Schepenkamer van het vroegere stadhuis op de Dam. 
(Opgaaf Archivaris der gemeente Amsterdam)
De heer du Bourg liet het huis aan de Veerstraat afbreken en deed daar 
het nu bestaande pand verrijzen. Hij deed dit niet voor zichzelf, maar voor 
zijn schoonzoon Jan Hendrik de Hoest, gehuwd met zijn dochter Elisa-
beth. De heer De Hoest was eigenaar van een leerlooierij alhier en be-
woonde het huis tot hij naar Amsterdam vertrok in 1803.
Daarna werd de woning verkocht aan Mevrouw Gevers. Zij was sedert zes 
jaren weduwe van de vermaarde Mr. Paulus Gevers, vooral bekend omdat 
hij in de patriottentijd als baljuw van Rotterdam de Oranjegezinden, waar-
onder Kaat Mossel, heftig heeft vervolgd. Mevrouw Gevers gebruikte het 
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pand slechts als winterverblijf; de rest van het jaar woonde zij op de buiten-
plaats ‘Noord-Nieuwland’ gelegen ten westen van Maassluis. Deze had zij in 
1786 geërfd van haar vader, Mr. Pieter Cornets de Groot, raad in de vroed-
schap van Rotterdam hetgeen aantoonbaar blijkt uit de Resoluties van het 
Rotterdams gemeentebestuur dd. 20 nov. 1784, 11 okt. 1786 en 9 nov. 1808. 
De weduwe Gevers vertrok in 1814 naar elders en verhuurde het huis.
In 1816 kreeg het een nieuwe eigenaar in de persoon van Dr. Christiaan 
Johannes Vaillant. Deze kocht in 1822 ook het naastliggende pand en trok 
dit na een verbouwing bij het zijne waardoor het zijn tegenwoordige grootte 
verkreeg. De heer Vaillant oefende hier eerst de artsenpraktijk uit, maar 
later is hij in een publieke functie werkzaam geweest. Dat ving aan in de tijd 
dat ons land bij Frankrijk was ingelijfd toen hij van 1811 tot 1813 adjunct-
maire (maire = burgemeester) van deze gemeente was. Na het herstel van 
onze onafhankelijkheid trad een nieuw gemeentebestuur op (november 
1813). Bij de benoeming van een gemeentesecretaris viel de keus op hem 
omdat hij met bestuurszaken bekend was; hij heeft deze betrekking van 
1813 tot 1846 vervuld. Tevens is hij van 1822 tot 1850 als vertegenwoor-
diger van Maassluis lid geweest van de Provinciale Staten van Zuid-Hol-
land. Hij overleed in 1863, waarna het huis nog gedurende vijf jaar werd 
bewoond door zijn dochter Mej. A.Th. Vaillant.
In 1869 kwam hier te wonen Ds. H.W. Vollenhoven van Dalen, predikant 
van de Nederlandsch Hervormde Gemeente, wiens (tweede) echtgenote 
eveneens een dochter was van de overleden Dr. Vaillant.
Hij was hier in 1839 als predikant bevestigd, komende van Monnickendam, 
en was een der laatste vrijzinnige predikanten alhier. In 1870 vroeg en ver-
kreeg hij wegens zijn leeftijd emeritaat. Veertien jaar heeft hij hier nog van 
zijn rust genoten en hij overleed in 1884, 79 jaar oud.
Van 1884 tot 1889 werd het pand bewoond door de heer A. Oskam, wijn-
koper, die het verkocht heeft aan de heer Th.G. den Houter, arts. Sedert 
1890 is het steeds een ‘doktershuis’ gebleven en als zodanig bewoond ge-
weest door de navolgende artsen:

1890 - 1896  Th.G. den Houter
1896 - 1909  Dr. H.J.M. Boonacker
1909 - 1914  J.H. Blankstein
1914 - 1920  G.J. Brand
1920 - 1958  Dr. E.W. Melchior Sr
1958 - 1966  Dr. E.W. Melchior Jr.
1966 - 1993  Dr. J.L. & L.J. van Loon
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Zoals u misschien heeft opgemerkt is de naam van een dezer artsen dik-
gedrukt en dat heeft uiteraard zijn reden. Hij is de samensteller van de 
dokter aan boord in boekvorm genaamd: ‘Geneeskundige Hulp aan Boord’ 
(le druk 1932), de z.g. papieren dokter, bij zeevarenden bekend als de 
‘Boonacker’.
Onderstaand uittreksel van een artikel geschreven door A. Bakkes, arts, 
Medisch Adviseur bij de Scheepvaartinspectie, die de ‘Boonacker’ heeft 
herzien en aangepast, laat u kennismaken met deze bijzonder actieve ex 
Maassluise arts.

Dr. H.J.M. Boonacker
Deze naam heeft voor de Koopvaardijofficier en vooral voor de stuurman-
dokter een bekende en goede klank. Heeft de Koopvaardijofficier aan de 
ene kant vele uren in de ‘Geneeskundige Gids aan Boord’ moeten studeren 
om alle kennis te verwerven waarover hij moet beschikken op het examen, 
aan de andere kant zal hij dit boek als stuurmandokter diverse malen ter 
hand genomen hebben om te trachten er achter te komen bij welk ziekte-
beeld de bij een zieke medeopvarende gevonden verschijnselen zouden 
passen. Bij onze poging om uit te maken aan welke ziekte een aan onze 
zorgen toevertrouwde zieke zou kunnen lijden en hoe we hem het beste 
zouden kunnen helpen, blijkt deze ‘papieren dokter’ telkens weer de juiste 
‘Gids’ en de goede ‘Hulp’ te zijn.

Er zijn omstandigheden waaronder men de ‘Boonacker’ beangstigend dik 
vindt, maar er zijn ook gevallen dat de ‘Boonacker’ te dun lijkt en men graag 
nog meer gegevens en nog meer aanwijzingen zou willen vinden.
Een boek als onze ‘papieren dokter’ kan nu eenmaal niet volledig zijn. Juist 
als men zich moet beperken, heeft men kans zijn meesterschap te tonen. We 
kunnen zeggen, dat Dr. Boonacker zijn meesterschap bij de samenstelling 
van dit boek zeer zeker getoond heeft en bij vele zeevarenden zal wel eens 
de gedachte opgekomen zijn: ‘Wie was deze dokter Boonacker toch, aan 
wie wij zoveel wijze raad en zoveel goede hulp te danken hebben?’ Deze ge-
dachte kwam ook bij mij op, toen ik bezig was met de revisie van de ‘Genees-
kundige Hulp aan Boord’ en ik besloot het antwoord op deze vraag te gaan 
zoeken. Dit viel niet mee en het duurde dan ook vrij lang tot ik de enige juiste 
bron van informatie gevonden had. Deze bron vond ik in Velp, waar Mej. Dr. 
A.C. Boonacker mij zeer bereidwillig uitvoerige inlichtingen over haar vader 
verschafte, hierbij puttende uit eigen geheugen en uit de aantekeningen van 
haar vader, die nog in haar bezit zijn. Wie was dus deze Dr. Boonacker?
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Als u nu dacht dat dit zeker een zeer bevaren scheepsarts zou moeten 
zijn dan komt u bedrogen uit, want dokter Boonacker heeft praktisch nooit 
gevaren.
Maar laat ik u in de juiste volgorde verder met hem in kennis brengen.
Dokter Boonacker werd op 8 augustus 1860 te Wageningen geboren. Hij 
studeerde medicijnen in Leiden, waar hij het artsexamen deed op 4 maart 
1887. Zijn grote belangstelling ging uit naar de chirurgie en hij promoveer-
de op een proefschrift, getiteld: ‘Verslag van de chirurgische klinieken van 
1885-1886 te Leiden’. Zijn promotor was professor van Iterson.
Nadat hij enkele jaren als Officier van Gezondheid ’s koningsrok gedragen 
had, vestigde hij zich als huisarts te Maassluis, waar hij verbleef tot 1909.
Het was in deze periode dat dokter Boonacker in contact kwam met de 
zeevisserij en de zeesleepvaart en daar bijzonder veel belangstelling voor 
kreeg. Ook als waarnemend quarantainearts kwam hij in contact met de 
zeevaart.
Vooral de primitieve toestanden aan boord van de loggers en de wijze 
waarop de zieken aan boord van de loggers werden verzorgd, hadden zijn 
warme belangstelling. Om verbetering in het lot der zieken en gewonden 
aan boord te verkrijgen, begon hij met les te geven in eerste hulp bij onge-
lukken en gaf hij cursussen voor schippers en stuurlieden om hen te hel-
pen bij hun moeilijke ‘geneeskundige’ taak. De faam die deze cursussen 
kregen, verbreidde zich met als gevolg, dat de belangstelling voor deze 
cursussen ook elders ontstond en met behulp van de reders en van het 
College voor de Zeevisserij te Maassluis werden zij, behalve in Maassluis 
ook in andere vissersplaatsen georganiseerd.

Ook de Overheid kreeg belangstelling voor dokter Boonacker en zijn werk, 
en hij werd benoemd tot lid van de Staatscommissie voor Eerste Hulp bij 
Bedrijfsongevallen. Zo werd dokter Boonacker één van onze eerste, zo 
niet de eerste bedrijfsarts bij de zeevisserij en de zeesleepvaart.
Het plan om een geneeskundige handleiding voor schippers, gezagvoer-
ders en stuurlieden te schrijven, was reeds lang gerijpt, maar door de zeer 
drukke bezigheden in Maassluis kwam daar niets van. Eerst toen dokter 
Boonacker zich in Leiden had gevestigd, kwam hij in 1916 tot de samen-
stelling van zijn ‘Geneeskundige Hulp aan Boord’. Geheel omgewerkt ver-
scheen dit boek later (in 1937) als handleiding voor zeeschepen van 500 
registertonnen bruto inhoud of minder en van zeevissersvaartuigen.
Eerst in 1932, kort nadat hij in zijn 70e jaar de praktijk had neergelegd, 
verscheen de 1e druk van zijn ‘Geneeskundige Gids aan Boord’, toen nog 
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uitgegeven door de firma van Doesburgh, als handleiding voor schepen 
van 500 registertonnen bruto inhoud en meer.
Dit boek werd in overleg met de Overheidsinstanties zo ingedeeld, dat het 
aan boord als ‘papieren dokter’ gebruikt kon worden, maar ook als studie-
boek voor de leerlingen van de zeevaartschool en de stuurlieden.
Dokter Boonacker was er van overtuigd, dat het geven van cursussen en 
het uitgeven van zijn boeken nog niet voldoende was voor het op hoog peil 
brengen van de medische verzorging aan boord, en hij drong aan op het 
aan boord plaatsen van gediplomeerde ziekenverplegers of op zijn minst 
eerste hulpverleners. Zijn ideaal, dat elk schip dat geen dokter vaart, een 
dergelijke verpleger aan boord zou moeten hebben, is nooit verwezenlijkt.
Tijdens de 2e Wereldoorlog en kort daarna verzamelde dokter Boonacker 
gegevens voor de vernieuwing van zijn Geneeskundige Gids, die noodza-
kelijk werd door de vele nieuw verworven inzichten en de grote verande-
ringen die tengevolge van de oorlog in de medische behandeling waren 
gekomen. Door papierschaarste verscheen de 2e druk eerst in 1948.

Het is wel duidelijk dat de intensieve belangstelling van dokter Boonacker 
op het gebied van de medische zorg en de hygiëne aan boord en vooral 
ook op het gebied van de eerste hulp bij ongelukken niet verzwakte, nadat 
hij op 70-jarige leeftijd (in 1930) de positie van ‘rustend’ arts had bereikt. 
Het is zelfs zo, dat zijn activiteit op die gebieden bij het ingaan van deze 
‘rustperiode’ toenam. De grote verdiensten van dokter Boonacker op me-
disch gebied voor de scheepvaart, werden erkend bij de uitreiking van de 
gouden ‘De Ruyter’-medaille, een onderscheiding die door hem zeker zeer 
zal zijn gewaardeerd.
Op zondag, 5 maart 1950 overleed dokter Boonacker te Wassenaar op de 
leeftijd van bijna 90 jaar.

Bewerking
Rien Luijten

Met dank aan de heren:
A. Dienske, ex gemeente-ontvanger van Maassluis en Dr. A. Bakkes,  
Medisch Adviseur bij de Scheepvaartinspectie
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1 cent versnoepen
Gaat u even met me mee naar de Nieuwstraat, om mijn dagelijks snoep-
cent van Tante Griet te besteden?
Ik woonde in de Tuinstraat 161. Vanuit de Tuinstraat lopen we naar de Lijn-
straat, toen een straat met winkeltjes van kleine neringdoenden.
De eerste die we daar zien is dat van schoenmaker Warnaar, twee huizen 
verder de slagerij van Booster met daar tegenover de melkwinkel van de 
Wed. Dekker, later Bouman. Recht hier tegenover een kruidenierswinkeltje 
van Gijsje Stolk met haar zuster Jans, de eeuwige bruid (25 jaar verloofd).

We komen nu op de hoek Reinestraat Sluispolderkade en hier begint de 
Boogertstraat. Op de hoek weer een schoenmaker; van Dijk en twee hui-
zen verder de snoepwinkel van Kee v.d. Boden, een invalide vrouw. Eer 
die, nadat de winkelbel was gegaan, in haar winkel was gearriveerd, had-
den de jongens al meer te pakken dan ze voor hun cent konden kopen. 
Iets verder de Noord-Brabantsche Klompenhandel van Diepstraten en 
vervolgens de boterhal van v.d. Zwan.

We zijn bij de Nieuwstraat aangekomen en nemen het eerst de linkerzijde 
(dijkkant) van de Kalestraat, zoals mijn vader de Nieuwstraat noemde. Het 
verhaal ging dat er tijdens een pestepidemie die in Maassluis heerste er 
in de Kalestraat nog maar één persoon in leven gebleven was. Direct op 
de hoek was de paardenslagerij van Leen de Neef, vervolgens de bakkerij 
van v.d. Gugten waar het altijd zo heerlijk naar verse kadetjes rook. Dan 
een hoedenwinkeltje en dan alweer een snoepwinkel van de fam. Hollaar. 
Bij Leen Kris zeiden we. (Later van Wilgen.) Daarnaast een zaak in manu-
facturen van v.d. Vlist.
Waar nu het restaurantje ‘Vélocipède’ is, was toen een winkeltje van de 
fam. v.d. Hoek in galanterieën en speelgoed. Na de melkzaak van oude 
Krijn v.d. Boogaard, de goud- en zilversmid Vester en dan alweer een 
snoepwinkeltje, nu van Mietje v.d. Burg. Wij zongen toen:

‘Brand, brand in de Kalestraat,
Mietje v.d. Burg die weet geen raad.’

Hier besteedde ik mijn cent voor één cent duimpielik en blut was ik weer 
tot morgen. De fam. Cats waren de buren van Mietje en daar kocht ik mijn 
eerste sim om te vissen, compleet voor 9 cent. Het was een soort winkel 
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van Sinkel, loodgieter en elektricien, vishengels, kamerlampen, tuingieters 
enz. enz. noem maar op.
Dan iets heel anders, de verf- en behangzaak van de fam. Lub met direct 
hiernaast de bekende banketzaak van C. de Bruin. Negerzoenen en heer-
lijke tompoezen voor 10 cent. (Nu banketbakkerij Holtkamp.)
We komen aan de Boelhouwersbrug bij de Markt. Links voor de brug als 
hekkensluiter de slijterij van Jansen, waar dronken Lotje elke morgen haar 
citroenjenever haalde.

We steken de straat over en gaan terug. Op de hoek garen en band van de 
fam. Renzen, (nu Foto Huset). Ik meen dat er na Renzen nog lang de sla-
gerij van ’t Hart is geweest. Iets verder de bloemenzaak van Arie v.d. Meu-
len, met hier en daar tussen de winkels door een woonhuisje. Dan volgde 
de fruitwinkel van Jan Solleveld, 10 cent een half pond dadels, feitedalen 
zei men toen. ’s Zaterdags kochten de werkende jongens hier voor 5 cent 
een grote zak pelpinda’s. Die werden dan altijd geconsumeerd tijdens de 
vaste loop: Markt-Noordvliet-Baanslop-Zuidvliet-Markt en dat vele malen 
per avond.
Op zaterdagavond ±11 uur kwam Kloppenburg, alias de Vijg, van Gemeen-
tewerken met z’n kruiwagen en heibezem de markt aanvegen, want als ’s 
zondagsmorgens de kerkgangers over de Markt kwamen moest de boel 
weer schoon zijn.
Als de jongens dan riepen:

‘Kloppenburg, allemaal vijgenpitten’,
moesten ze hard lopen om weg te komen, want hij zat je dan met de bezem 
achterna.
Van Jan Solleveld komen we bij de smederij van v.d. Endt, een ijzerwa-
renzaak (nu Pronk) waarnaast een slop waar de smederij was gevestigd 
en rechts van dat slop was de garage, voordien stalhouderij, van bode 
Zwaard. Jan Zwaard heeft er nog heel lang gebruik van gemaakt. Hij kon 
in de smalle Nieuwstraat dan precies met zijn grote bode auto die garage 
in- en uitdraaien. Het was wel centimeterwerk! Nu is schoenhandel Feen-
stra in dit pand gevestigd. De volgende was de bekende drogist Scheffer. 
‘Voor 5 cent foeli en voor 1 dubbeltje maggi’, was een gezegde dat op twee 
manieren opgevat kon worden.
De buurman van Scheffer was de melkwinkel van Bijl. De dochter van Bijl is 
later getrouwd met onze gemeentesecretaris Mostert en zij woont nu (dec. 
1992) nog in de Schuurhof. Later werd het de kaaswinkel van v.d. Kooij nu 
is het Van Wilgen met tijdschriften en foto.
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We schieten aardig op want nu volgt de coöperatie met kruidenierswaren 
en krentenbrood. Hier kregen we op maandagmorgen een krentenbrood 
voor 10 cent, tenzij ze op zaterdag alles hadden verkocht.
Bij m’n verjaardag op 4 juli 1924 trakteerde ik bij m’n eerste baas bij de 
koffie op een boterbiesje. Deze kostten toen 10 cent voor een half pond 
bij de coöperatie. We zijn bijna aan het eind en naderen de Boogertstraat 
waar op de hoek de kruidenierszaak/annex tabakshandel van Hummel-
man was. 13 cent voor een half ons Rode Ster pijptabak.

Tot slot van deze wandeling noem ik nog recht daar tegenover de schoen-
makerij van Willem Bouman (Lederhal) en daarnaast boter en kaas van 
de fam. Berkhout. Later een garen en bandwinkel van de twee gezusters 
Berkhout.

Dat weet ik me allemaal nog te herinneren van de toenmalige winkels en 
werkplaatsjes van 71 jaar geleden. Mocht ik er vergeten zijn, mijn excuus 
en vult u dit dan zelf maar aan.

30 december 1992     L. Stigter Sr.

58



LIEVER LUI DAN ZEEZIEK?

Uit de Maassluische Courant van Zaterdag 11 Februari Ao. 1928

BINNENLAND

-Mishandeling?
Voor den Raad voor de Scheepvaart werd behandeld een zaak van ver-
meende mishandeling aan boord van een zeillogger. Een 16-jarige jongen 
uit Rotterdam had zich bij den Raad voor de Scheepvaart beklaagd over de 
mishandeling welke hem gedurende de reis ter haringvischerrij aan boord 
van den zeillogger ‘Burgemeester Van der Lely’ MA 2 zou zijn aangedaan. 
Men zou hem, toen hij zeeziek was, de uitwerpselen tengevolge van deze 
ziekte in het gelaat gesmeerd hebben, en vervolgens, terwijl hij ziek te bed 
lag, een lepel peper in zijn kooi hebben geblazen. Wijders zou men hem 
met een gloeiend stuk ijzer dat in zijn kooi werd gestoken, zoo getergd 
hebben, dat hij niettegenstaande zijn ziekte zich genoodzaakt zag deze te 
verlaten.
Dan zou de schipper met wiens toestemming – althans volgens den aan-
klager – deze handelingen gepleegd moeten zijn hem nog flink afgeranseld 
hebben, en hem zelfs bedreigd hebben met den dood, door hem toe te 
voegen, dat hij niet meer levend te Rotterdam zou komen.
Naar aanleiding van deze klacht, die door den vader van den 16-jarigen 
jongen was ingediend, had de schipper van den zeillogger zich voor den 
Raad voor de Scheepvaart te verantwoorden. Hij zeide niet te weten, wat er 
met den jongen was voorgevallen. Wel had hij eenmaal gezien, dat de jon-
gen die weinig deed, door een der matrozen werd afgeranseld. De schipper 
ontkende den jongen geslagen te hebben; wel had hij hem gedreigd: ‘Ik zal 
een ongeluk aan je begaan’.
Een 20-jarige jongen, die evenals de aanklager voor het eerst op een schip 
was en ook last van zeeziekte had, verklaarde als getuige gehoord, gezien 
te hebben, dat men zijn 16-jarigen kameraad peper in de kooi had gebla-
zen en een soldeerbout die wit heet was, in zijn kooi had gestoken.
‘De jongen deed niets dan huilen’ aldus getuige, die meende, dat zijn ka-
meraad ook heimwee had.
Een andere getuige verklaarde echter, dat de aanklager een luie lummel 
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was, die zeeziek was, totdat het eten op tafel kwam. Van mishandeling 
herinnerde hij zich niets.
De inspecteur voor de Scheepvaart, de heer P.S. van Haaf, merkte op, dat 
deze klachtzaak te wijten is aan de omstandigheid, dat eenige menschen, 
die niet met de visscherij bekend waren, op den zeillogger werkzaam wa-
ren gesteld. Deze menschen dachten, dat het leven aan boord was, zooals 
aan den wal. Doch dit is niet het geval; op de visscherij moet dag en nacht 
hard worden gewerkt en de menschen zijn daar tegenwoordig niet meer 
aan gewend. Deze jongeman, die zich niet tegen de zeeziekte heeft ver-
zet, het eenige middel om er af te komen, was onbekwaam voor zijn werk.
Dat de bemanning dan ook niet kieskeurig was in haar middelen, die welis-
waar op ouderwetsche wijze werden toegepast, om den jongen tot werken 
aan te zetten, kan spr. zich begrijpen.
Spr. meende, dat vast is komen te staan, dat de schipper, die, zooals het 
– naar spr.’s inzicht – past, met een harde vaderlijke hand is opgetreden, 
zich niet heeft misdragen, zoodat er geen reden is den schipper strafbaar 
te stellen.
De Raad zal naderhand uitspraak doen.

Uit de Maassluische Courant van Woensdag 7 Maart Ao. 1928

BINNENLAND

-Raad voor de Scheepvaart
De Raad voor de Scheepvaart heeft Zaterdag uitspraak gedaan inzake de 
klacht van den matroos J.G. Prins tegen den schipper van den motor log-
ger ‘Burgemeester van der Lely’ MA 2.
De Raad is van oordeel, dat hoewel niet alle in het klaagschrift genoemde 
feiten zijn komen vast te staan, zulks toch wel het geval is met de feiten, 
voorzoover deze door de verklaring van den getuige Groen worden beves-
tigd. Ook moet worden bedacht, dat de klacht gericht is, en alleen gericht 
kan zijn tegen den schipper, zoodat waar het daden van anderen betreft, 
van een misdraging van den schipper alleen sprake kan zijn, indien, en 
voorzoover hij daarvan op de hoogte was, doch daartegen den klager niet 
voldoende in bescherming heeft genomen.
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Uit de ter zitting afgelegde verklaringen heeft de Raad de overtuiging be-
komen, dat de schipper zich tegenover den klager heeft misdragen, zoowel 
door zelf te hardhandig tegen hem op te treden als door hem onvoldoende 
tegen de van zijn medeschepelingen ondervonden bejegeningen te be-
schermen. De Raad stelt hierbij op den voorgrond, dat de verklaringen van 
den klager en van getuige Groen op den Raad een betrouwbaren indruk 
hebben gemaakt. Dat de toestand voor de ervaren matrozen moeilijk was, 
nu drie geheel onbevaren jongens waren meegenomen, die weinig of niets 
konden presteren, is alleszins begrijpelijk; en dat de matrozen, wier werk 
daardoor zeer werd verzwaard, daarover slecht te spreken waren, moet, 
wanneer men zich den toestand op een visschersvaartuig op zee voor oog-
en stelt aannemelijk worden geacht. Doch dit alles neemt niet weg, dat hier 
excessen zijn begaan, welke strenge afkeuring verdienen.
Het is voor den Raad ten eenenmale onaannemelijk, dat de schipper van 
de bejegeningen, welke klager van de schepelingen moest verduren – en 
waaromtrent de plannen, zooals klager verklaarde, wel eens openlijk aan 
dek werden besproken – geheel onkundig zou zijn gebleven. Bovendien is 
de schipper zelf tegenover den klager te hardhandig opgetreden.
Tegenover den schipper kunnen de moeilijkheden, waarin zich de beman-
ning bevond, niet als verzachtende omstandigheden gelden. Hij heeft de 
verantwoording op zich genomen, door met die geheel onbevaren Rotter-
damsche jongens de reis te aanvaarden.
Mitsdien straft de Raad den aangeklaagde door het uitspreken van een 
berisping.

Met dank aan de verslaggever van 1928
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Het voorbeeld voor onze Grote Kerk
In de talloze geschriften over de Grote Kerk van Maassluis, wordt de Noor-
derkerk van Amsterdam genoemd als het voorbeeld waarnaar de kerk 
van Maassluis gebouwd is. Dat klopt voor zover het de planopzet en de 
hoofdvorm betreft, maar in de uitwerking van het plan werd in onze stad op 
enkele belangrijke punten heel sterk van Amsterdam afgeweken.

Neem bijvoorbeeld de gevels. Hier lijkt het de aard van de bevolking te 
weerspiegelen. De vormgeving van de Noorderkerk bevat een aantal stij-
lelementen die elkaar proberen te overschaduwen. Het resultaat is een 
ratjetoe, een heel onrustige toestand. Er is geen eenheid te bespeuren.
Die van Maassluis hebben dat klaarblijkelijk ook gevonden, want uit de 
data van de bezoeken aan Amsterdam valt af te leiden dat zij deze gevels 
gezien hebben. De geveluitwerking van de Grote Kerk straalt daarentegen 
een stoere rust uit, met verfijnde profileringen rond de vensters.

Dan het interieur. Door de zware houten trekbalken met dito consoles in de 
Noorderkerk wordt de hoogte van de kerk verdeeld in een onder- en een 
bovendeel. Bovendien wordt de ruimte daardoor ook nog eens opgesplitst 
in een middengebied en 4 aanhangsels. De ruimtelijke werking van de 
kerk wordt daardoor geweld aangedaan.
Ook hier geldt dat dit effect in Maasluis bewust vermeden moet zijn, want 
zij kenden het interieur van Amsterdamse Noorderkerk. Opgemerkt moet 
wel worden dat die zware trekbalken en bijbehorende consoles ook als 
drukbalken konden werken. Het vormde een steviger constructie. Mogelijk 
mede daardoor is de toren op het dak in Amsterdam kunnen blijven staan. 
In Maassluis is dat niet het geval, gevolg: afbraak en een bescheiden to-
rentje bleek snel nodig. Maar het heeft ons wel een prachtige, silhouetbe-
palende toren opgeleverd!

De verdienste van de Amsterdamse architect Hendrick de Keyser blijft 
niettemin dat hij een plattegrond toepaste waarin de predikant een cen-
trale plaats kreeg. Dat was een baanbrekend verschil met alle voordien 
gebouwde kerken.
 

J.H. Steenkist
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Exterieur van de Noorderkerk in Amsterdam; een protestantse kerk op de platte-
grond van een Grieks kruis,gebouwd van 1620 tot 1623 naar ontwerp van Hendrick 
de Keyzer. De geveltoppen van de kruisarmen worden bekroond door een lijst met 
in het midden een segmentvormig fronton. Daarboven is een balustrade aange-
bracht met op de beide uiteinden een siervaas. De daken zijn gedekt met leien 
(Duitse leidekking). Op de kruising verrijst een overhoeks geplaatst houten torentje 
met een achtkantige lantaarn.

(Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg)
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