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VOORWOORD
Weer een nieuw boekje betekent gaan zitten om een voorwoord te
schrijven.
Dat is nu voor mij de 22e maal dat dit staat te gebeuren. Eénmaal deed
burgemeester J. van Es dit en Rien Luijten nam het ook éénmaal van
mij over. De nr. 24 dus ditmaal. Als ik die rij boekjes, in al die kleurige
kaftjes, door mijn handen laat gaan ben ik blij dat dit initiatief indertijd
genomen is. Verwonderd ook omdat het steeds weer mogelijk bleek
genoeg feitenmateriaal te verzamelen over onze stad en haar verleden.
Dankbaar dat zo velen behoefte gevoeld hebben om aan het welslagen
van deze serie hun steentje bij te dragen.
Nr. 25 wenkt in de verte, niet zo ver in de tijd, want 1995 is dichtbij. Het
jubileumnummer ter gelegenheid van ons 12 ½-jarig bestaan. Daarna
volgt nr. 26 waarin we herdenken dat het 50 jaar geleden is dat de
oorlog beëindigd werd. Daar wordt allerwegen bij stilgestaan en het lijkt
passend dat wij dit nummer 26 plaatsen in deze context. Zelf woonde ik
toen op het Damplein, het zat in de lucht dat het zou gebeuren, Duitsland was verslagen, dat was duidelijk, maar toch. Op die dag, 5 mei
1945, toen ik ’s morgens naar buiten keek, was iemand bezig een groot
oranje aanplakbiljet op te plakken ... zo werd van de bevrijding kond
gedaan. Het staat onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift.
Zo heeft een ieder die deze dag bewust beleefd heeft zijn herinnering
aan die dag en mede aan de jaren daarvoor.
Velen met trieste zaken als terugblik ...
Wellicht heeft u, lezer of lezeres, herinnering aan de tijd vóór die 5e mei
of redelijk vlak daarna, die de moeite waard zijn om te vermelden? Wilt
u dan de moeite nemen dit op papier te zetten en het aan ons toe te
zenden? Het moet een boekje worden met een terugblik op het einde
van de ellende en de vreugde om onze bevrijding. Ook bijzondere gebeurtenissen vóór die tijd krijgen aandacht.
Bij voorbaat dank voor deze activiteit.
Maassluis, 15 augustus 1994 		

J.H. Steenkist
voorzitter
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MAASSLUIS IN JAREN ‘50
BEN DE BOOMS NIET TOE!
‘De laoimpot staat benaoje!’ riep een zesdeklasser in onvervalst Maassluis’ de nieuwe bovenmeester toe, die informeerde naar de Gluton. Het
tafereeltje speelde zich ruim veertig jaar geleden af op de eerste verdieping van de inmiddels gesloopte Dr. A. Kuyperschool (‘klompenschooltje’),
waar ook de schrijver Maarten ’t Hart lager onderwijs genoot. De Kuyperschool stond op de hoek van de Nieuwe Schoolstraat en de Lange
Boonestraat, naast de inmiddels eveneens verdwenen Verenigde Touwfabrieken. Sindsdien is er veel veranderd in het stille stadje aan de Waterweg, maar de streektaal is gebleven, al ‘ben de booms niet toe’ (booms =
spoorbomen, toe = gesloten), zoals toen en zeker niet meer zo lang.
Maassluis, letterlijk gelegen onder de rook van Rotterdam, ontkwam op
den duur niet aan de invloed van deze grote, boze buurman Boordevol.
In de jaren ’50 een tv-loos stadje waar niemand zich verveelde. Toen
was het een pittoresk stadje in dorpsformaat. Het telde amper 10.000 inwoners, maar beschikte desalniettemin over een eigen politiekorps. De
agenten, die surveilleerden op de fiets, waren nog de schrik van de jeugd.
Echte boeven waren toen nog zeldzaam. Wie voetbalde op straat, besjes
plukte als ammunitie voor een blaaspijp, of op de fiets zijn hand niet uitstak
voor hij afsloeg, kon erop rekenen dat hij vroeg of laat in zijn kladden werd
gegrepen. Dat het strafrecht niet van betekenis was voor de jonge jeugd,
maakte niet uit. Een middagje ongereglementeerd strafregels schrijven
op het politiebureau op de Markt heeft vermoedelijk menig schoolkind
de broodnodige discipline bijgebracht. Dat de strengste agenten (‘juten’)
weinig vleiende bijnamen hadden, zoals Kippenek en Balletje, hoeft geen
betoog.
Cultuur
Behalve een waakzaam politiekorps bezat Maassluis toen een fenomeen
dat officieel Maassluise Gemeenschap heette. De heer Mouton, directeur
van de Internationale Sleepdienst Smit & Co., ook uiterlijk een notabel, had
daarvan de leiding. Ook de andere bestuursleden waren notabelen, zoals
de burgemeester, de dokter, de dominee, de havenmeester, de notaris en
de bovenmeester dat toen eveneens nog waren, al waren die niet allemaal
bestuurslid. Het MG·bestuur stelde jaar op jaar een ‘cultureel’ programma
samen, dat voornamelijk werd uitgevoerd in De Put. Tegenwoordig is de
Put·– met uitzicht op de historische havenkom met Grote Kerk – volgebouwd met appartementen. Maar toen was het een koolasveld, dat kon
worden gebruikt als parkeerterrein. Daarop werden een provisorisch toneel en een tijdelijke tribune gebouwd.
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Op de hoek van de Lange Boonestraat en de Nieuwe Schoolstraat
stond de Dr. A. Kuyperschool.
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Bezoekers konden voor een bescheiden bedrag het optreden bijwonen
van toenmalige sterren als Willy Alberti ,Johny Jordaan, Mieke Telkamp,
Cees de Lange en de Selvera’s.
Voor de jeugd waren er kindervoorstellingen. Het sprookje duurde altijd
maar een week (niet op zondag!). Het festijn was mede bedoeld als alternatieve vakantiebesteding. Met vakantie gaan konden in die tijd slechts
enkelen zich permitteren.
Vakantiewerk
Voor de jeugd was het overigens geen ramp als zij moest ‘thuisblijven’. Het
strand lag drie kwartier fietsen ver. Hoek van Holland was zonder meer
al een bezienswaardigheid. Het Rozenburgse natuurgebied De Beer was
nog intact en de tocht per veerpont naar Rozenburg was een dubbeltjeskwestie en avontuurlijk. Ook de Maaskant bood avontuur, net als de vuilnisbelt ten oosten en de Staelduinse bossen ten westen van Maassluis.
En voor de oudere jeugd was er slecht betaald vakantiewerk in de Glazen
Stad of in de kistenfabriek van Valkenburg, de vatenfabriek van Van Toor
of die van De Neeff. Avontuur bood eveneens de haven, waar de trotse
zeeslepers van Smit’s Internationale zij aan zij lagen met de stoere kustvaarders die de Westlandse oogst, vooral tomaten, en de trossen van de
Touwfabriek vervoerden naar meestal niet zo verre landen. Hennep en
Argentijns slachtvee brachten zij weerom. De vrachtwagens die de lading
af- en aanvoerden konden worden benut voor een korte lift, hangend aan
de achterkant. Levensgevaarlijk, maar voor een kwajongen een uitdaging.
En anders waren er wel de sportclubs waarvan Maassluis ook toen al
wemelde, zoals de zaterdagclub Excelsior en de zondagclub V.D.L. Tussen
de aanhang van beide clubs liep een brede kloof. Excelsior was ‘protestants’, V.D.L. ‘openbaar’ en ‘rooms’. Dat kon je zien aan de uitmonstering
van de schoolvoetballertjes tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi.
V.D.L. was blauw en wit. Excelsior rood en zwart. Diezelfde wereldbeschouwelijke kloof liep door de turnwereld. Advendo was lid van de christelijke bond en Sparta van de ‘neutrale’.
Muziek
Het verenigingsleven kende verder een bloeiende muzieksector. Kenmerkend voor Maassluis was behalve de harmonie, Mondiola, welker uitvoeringen het gros van de bevolking bezocht: de ene helft om mondharmonica
te spelen en de andere helft om te luisteren. Musici en luisteraars waren in
veel gevallen familie van elkaar. Voor de zangers waren er diverse koren,
waaronder een kinderkoor dat onder leiding stond van juffrouw A.J. van
der Meulen, die op late leeftijd nog in het huwelijk trad.
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Bovenstaande foto’s getuigen van de overweldigende
belangstelling voor de activiteiten van de MG,
de ‘Maassluise Gemeenschap’.
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De meeste inwoners van Maassluis wachtten niet zo lang op de grote
liefde. Tienerhuwelijken waren in dat tv-arme tijdperk geen uitzondering.
De omgeving leende zich namelijk zeer voor romantische onderonsjes, die
niet altijd zonder gevolgen bleven. Maassluis was kinderrijk en telde daarom een groot aantal scholen. Koninginnedag was, behalve een school-,
een straatfeest, dat uitbundig werd gevierd. Gezelligheid was troef. Een
permanente trekpleister voor iedereen vormde het Hoofd, waarheen men
niet alleen voor de avondwandeling, maar ook voor de romantiek van de
zeevaart trok. Daar passeerden toen nog regelmatig de befaamde reuzen
der zee, zoals de Willem Ruys, de Johan van Oldenbarnevelt en, niet te
vergeten, de Nieuw-Amsterdam. Wilde men de werkelijkheid even vergeten, dan was er een heuse bioscoop, Luxor, waar kerkmensen zich niet
gauw lieten zien.
Dr. A. Kuyper
Het cinematografisch alternatief voor de kerkjeugd was het Leger des
Heils, dat een pand bezat aan de Dr. A. Kuyperkade op de plaats waar
eens de wieg stond van Abraham de Geweldige. Voor een dubbeltje mocht
je daar naar binnen om lach- en schietfilms te zien, als de 16 mm projector
werkte en de film niet brak, afgewisseld met Bijbelse sketches. Het zwijn
uit de gelijkenis van de verloren zoon werd uitgebeeld door een heilssoldaat in een roze deken en alle kinderen vonden het schitterend.
Maassluis had nog veel meer vertier te bieden in de vorm van veel water,
dat ’s zomers vis-, roei- en zwemgenot verschafte en ’s winters ijspret,
van Boonervliet tot Bommeer. IJs lag er over het algemeen maar kort.
Vissen, kanoën of zwemmen lag meer voor de hand. Wie liever in brak
water zwom, kon in de Waterweg terecht, maar het was veiliger in het
gemeentelijke zwembad, met daarin overigens hetzelfde groezelige water.
Voor hooguit een tientje kon je in de bak van beton en blubber, die moest
doorgaan voor een zwembad, als gezin een heel seizoen baden. Je moest
er wel na anderhalf uur uit, want gemengd zwemmen was toen nog taboe,
behalve tijdens het gezinszwemmen.
Luilak
Aan het zwemseizoen vooraf ging de Luilakviering, waarmee de jeugd van
Maassluis in de vroege ochtenduren van Pinksterzaterdag de bevolking
de stuipen op het lijf joeg. Favoriet bij de Luilakvierders was de carbidbus,
waarmee luide knallen geproduceerd werden. De Luilakoptocht door de
plaats werd in goede banen geleid door de politie. Dat ieder jaar opnieuw
een stel kwajongens via sloppen en stegen aan het waakzaam oog van de
begeleidende agenten probeerden te ontsnappen, zal wel niemand verbazen. Liep het de spuigaten uit, dan kon je dat met rode oortjes nalezen in
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Wim van der Spek maakte deze pentekening van het oude station.

het plaatselijk sufferdje, De Schakel, het belangrijkste plaatselijke lijfblad
van velen.
Maassluis komt er bij de herdenkingen van de Watersnoodramp in 1953
meestal bekaaid af. Toch heeft een groot deel van het stadje van toen
onder water gestaan. Het binnendijkse gedeelte hield het ternauwernood
droog. Dat er slechts één dode was te betreuren, is verklaarbaar. De
vluchtweg was kort, zodat men tijdig de benen kon nemen. Alleen voor
één bedlegerige bejaarde bleek dat onmogelijk.
De materiële schade was enorm. Een aantal huizen, vooral op het Stort,
was vernield en velen waren al hun schamele bezittingen kwijt. Dankzij de
offervaardigheid van het Nederlandse volk kon aan dat laatste snel iets
worden gedaan. Maar ook onderling bleek de solidariteit groot, wat overigens niets nieuws was. Bij droeve en blijde gebeurtenissen, bij ziekte en
ongeval deed men nooit tevergeefs een beroep op elkaar.
Vervreemding
Sinds die bijna autoloze jaren vijftig, waarin geluk vaak heel gewoon
scheen ondanks de vele lege portemonnees, is er ook in Maassluis veel
veranderd. De melkboer, de kruidenier, de schoenmaker, de kapper exploiteren tegenwoordig kille glazen of marmeren dozen en noemen zich
daarom anders. De hoogbouw (‘betonnen dozen’), waarmee aarzelend in
die jaren een begin werd gemaakt (Vondellaan), werkte vervreemding in
de hand. Het huisvestingsbeleid van Rijnmond deed daar in de jaren ’60
en daarna een schepje bovenop. De huishoudsters, dienstbodes, werksters en de waterstoker ruimden het veld voor huishoudelijke apparaten.
Tuberova (tbc-onderzoek) kon gelukkig haar deuren sluiten. De verscheidene fabrieken zijn geweken voor woonwijken. De stotterende sigarenboer
heeft plaats gemaakt voor een illegale drugshandelaar.
Het stadje is een stad, of liever een voorstad van Rotterdam, geworden,
compleet met rode lampjes en heuse criminelen. De politie surveilleert gemotoriseerd en paarsgewijs. Maar het Zakkendragershuisje is gebleven,
net zoals de Wip en de molen. Ondanks import en de verdrievoudiging van
het inwonersaantal, het dichtslibben van straten met auto’s en de gedaalde
gezinsgrootte heeft het oude Maassluis ook nu nog wel iets van vroeger.
Al ‘ben de booms’ door de automatisering tegenwoordig veel korter ‘toe’,
staat er nu een moskee, zit die ene CPN’er niet meer in de gemeenteraad
en heeft de ‘Laoimpot’ plaats gemaakt voor de tube secondenlijm.
Maar het zal nooit meer worden zoals toen.
J. Cordia
Bron: Nederlands Dagblad van 13 juli 1993.
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RIJKSSTRAATWEG (5)
STRATEN EN WEGEN VANUIT EEN ANDERE HOEK BEKEKEN
(5, tevens slot. Zie ook voorgaande Historische Schetsen
nrs. 7, 10, 12 en 15)
Het is geruime tijd geleden dat het laatste stukje over ‘straten en wegen’
in de Historische Schetsen heeft gestaan. Daarom hier om u ‘bij te praten’
een korte weergave van de onderwerpen die te berde zijn gebracht.
In nr. 7 was dat de loop door Maassluis van de Groote Weg der eerste
Klasse nr. 4, een oude weg lopend van Delft over Maassluis en Rozenburg
naar Brielle en verder. Ook werd naar voren gebracht hoe het was gesteld
met het beheer van die weg en hoe in verloop en beheer verandering kwam
door de aanleg van de latere Laan 1940-1945.
In nr. 10 werden de eigenaardige omstandigheden en moeilijkheden belicht
die bij het onderhoud van de Groote Weg om de hoek kwamen kijken.
In nr. 12 werd de aandacht in hoofdzaak gevestigd op de Wedde, tot voor
kort een belangrijk deel van de Groote Weg, maar nadien ‘omgebouwd’ tot
een weinig gebruikt voetpad.
In nr. 15 tenslotte kwamen aan de orde de belangrijkste veranderingen die
de Groote Weg na ±1875 doormaakte (moest doormaken) om alsmaar aan
de eisen van de tijd en het toenemende verkeer te kunnen blijven voldoen.
Of dat steeds gelukt is? Uit het vervolg van het verhaal blijkt duidelijk van
niet. Want ware dat wel het geval geweest, dan zouden o.a. de tegenwoordige Rijkswegen A13 en A20 niet, doch in ieder geval belangrijk later en
volgens een ander tracé zijn aangelegd.
Vooral na 1918, het jaar waarin Wereldoorlog I eindigde, begonnen handel
en nijverheid in al hun geledingen te schreeuwen om betere en snellere
wegen. Rijk en Provincies konden daarom niet langer blijven volstaan met
het hier en daar aanpassen van bestaande wegen, maar moesten omzien
naar wat anders. De maatregelen die genomen dienden te worden – men
zag dat terdege in – logen er niet om. Mede omdat, als het ene werd gedaan, het andere niet bij het oude kon worden gelaten.
Wegen verbeteren of nieuwe aanleggen vroeg en vraagt geld. Maar waar
dat vandaan gehaald? En wat moest er met die gehate en lastige tollen
gebeuren? Het geld dat die opbrachten kon niet worden gemist. Dus wat
te doen? Tollen opheffen, het aantal tollen uitbreiden of een nieuw soort
(wegen)belasting in het leven roepen? Ziehier een aantal problemen die
om een oplossing vroegen voor en aleer aan verbetering van het wegennet
kon worden gedacht.
Toch kwam het er eindelijk van.
In december 1926 werd de ‘Wet tot het heffen ener belasting en het treffen
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van verdere voorzieningen ten behoeve van openbare verkeerswegen te
land’ afgekondigd. Die naam was een mondvol en daarom werd ze al gauw
‘Wet Wegenbelasting’ genoemd. Buiten de bepaling dat vanaf 1 mei 1927
voor alle op openbare wegen rijdende rijwielen en motorrijtuigen wegenbelasting diende te worden betaald, stonden er vele nieuwigheden in die
Wet zoals:
1. Dat er een wegenfonds moest komen en dat daaruit de kosten van
aanleg, onderhoud, enz. van bij Wet te noemen wegen diende te worden
betaald.
2. Dat op grond van het onder 1 gestelde, door Rijk en Provincies een
eigen wegenplan moest worden opgesteld.
3. Dat, ongeacht of de inkomsten van wegen waarop tol werd geheven
kostendekkend waren of niet, dergelijke wegen niet in enig plan mochten
worden opgenomen.
4. Dat tenminste eenmaal in de tien jaren de onder 2 genoemde plannen
dienden te worden herzien.
Het Rijk maakte haast met het plan dat van haar moest komen want reeds
in juni 1927 werd een ‘Besluit tot vaststelling van een Rijkswegenplan’ afgekondigd. Met de bepaling evenwel, dat dat Besluit niet eerder dan op
1 januari 1932 van kracht zou worden. Het plan leverde van alle kanten
tegengas op. Zoveel zelfs, dat reeds op 6 oktober 1930 een ‘Besluit herziening Rijkswegenplan 1927’ werd afgekondigd. De ingangsdatum van het
nieuwe plan bleef echter 1 januari 1932.
Buiten de veranderingen werden in het nieuwe besluit genoemd de ‘benaming’, juister gezegd de ‘benummering’ van bestaande en aan te leggen
Rijkswegen. Tevens werd omschreven waar de nieuwe wegen gepland waren. Zo dacht men RW 13 te moeten aanleggen van Overschie naar Delft;
RW 19 (de tegenwoordige A 4) van Numansdorp via Barendrecht naar
Rotterdam en RW 20 van Rotterdam via Schiedam en Vlaardingen naar
Hoek van Holland. Voorts wilde men een weg, die voor het eerst voorkwam
in het Besluit van 1930, aanleggen tussen Naaldwijk en de Nollaan onder
Maasdijk, waar hij zou uitkomen op de eerdergenoemde RW 20. Dat deze
weg, RW 20a genoemd, op het Rijkswegenplan is gekomen is voor een
niet gering deel te danken aan de inspanningen van burgemeester Elsen
van Naaldwijk. In 1927 in die gemeente benoemd, heeft hij zich zeer ingespannen Naaldwijk en het gehele Westland ontsloten en aangesloten
te krijgen op (nog aan te leggen) grote wegen. Naaldwijk heeft zijn verdiensten onderkend, want eenmaal aangelegd, is die weg – RW 20a dus
– naar hem ‘Burgemeester Elsenweg’ genoemd. U kent die weg vast wel,
want vanaf 1939/1940 loopt hij van RW 20 bij Maassluis-West, via Westerlee naar de Dijkweg achter de bloemenveiling te Honselersdijk.
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Een 2-tal berichten uit de Maassluische Courant van
Zaterdag 27 september anno 1930.
Met de aanleg van RW 20a was het Westland even gered, maar niet uit de
zorgen. Dat meende althans ene meneer Ter Laan, lid van de Provinciale
Staten van Zuid-Holland. Volgens hem zou er voor een optimale ontsluiting van het tuinbouwgebied nog een weg moeten komen en wel langs de
oostrand daarvan. Die weg zou ongeveer dienen te lopen van Schiedam
via Schipluiden en Wateringen naar Den Haag. Niemand voelde veel voor
die weg en geen mens zag er het nut van in. Want RW 13 zou immers ook
en wat verder ten oosten worden aangelegd, dus mijn liefje, wat wil je nog
meer. Later, d.w.z. na 1950 ongeveer, is de suggestie van Ter Laan toch
door het Rijk overgenomen en op het Rijkswegenplan gezet als verlenging
van RW 19.
De aanleg van RW 13 werd in 1927 aanbesteed en in uitvoering genomen.
Voor RW 20 duurde dat even langer. Dat hield in hoofdzaak verband met
het moeilijke verloop van de verwerving van de benodigde gronden en het
oplossen van de problemen rond het kruisen van de spoorlijnen Schiedam-
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Delft en Schiedam-Vlaardingen. Zodoende kon pas in 1930 het definitieve
tracé worden vastgesteld en overgegaan worden tot onteigening van de
gronden.
De vaststelling van het tracé was voor meneer Maronier, ambtenaar van
de gemeente Maassluis en lid nr. 31855 van de A.N.W.B., aanleiding bij
deze Bond suggesties aan te dragen voor verandering en verbetering van
de verbinding tussen Delft en Brielle. Hij kwam met het volgende. Demp
en berioleer de Zuidvliet vanaf de grens tussen de gemeenten Maasland
en Maassluis (die grens liep toen ongeveer waar nu de Brouwerijstraat is)
tot aan de Zuiddijk/Hoogstraat. Twee dingen zou men daarmee bereiken,
zei hij.
In de eerste plaats verbetering van de volksgezondheid, want Maassluis
raakte een stuk open riool kwijt plus de daarmee samenhangende stank
en verdere ongemakken.
In de tweede plaats een veel vlottere doorstroming van het (doorgaande)
verkeer. Want op het te dempen vlietgedeelte zou een nieuw gedeelte
Rijksweg aangelegd kunnen worden en kon het bestaande bochtige tracé
komen te vervallen.
Maar er was meer voordeel te behalen, zei hij. Als ambtenaar wist hij dat
Maassluis het plan had de kademuren aan de oostzijde van de binnenhaven te vernieuwen en de straat langs dat water tegelijk ‘flink’ te verbreden. En daardoor zou het mogelijk zijn de Rijksweg vanaf de Zuiddijk/
Hoogstraat rechtdoor over de Haven naar de Burgemeester de Jonghkade
te laten lopen. Daardoor kwamen nog een stel bochten in de bestaande
Rijksweg te vervallen.
Voor zover bekend heeft de A.N.W.B. de plannen van de heer Maronier
welwillend bekeken en het daarbij gelaten. Gelukkig maar, zeggen we nu,
want ware het ‘plan Maronier’ uitgevoerd dan zou Maassluis voor een goed
deel van haar stadsschoon zijn beroofd en er drukte en onveiligheid voor
in de plaats hebben gekregen.
Toch is er uiteindelijk een nieuwe verbinding tussen RW 20 en het veer
gekomen. Namelijk op een gedeelte van de al jaren buiten gebruik zijnde
trambaan tussen Maasland en Maassluis van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. In Historische Schetsen nr. 7 werd daar breder op
ingegaan. De plannen betreffende RW 20 zijn door Wereldoorlog II flink
opgehouden en daarna belangrijk bijgesteld. Vorig jaar nog.
Desalniettemin is het ontbrekende deel tussen de Nollaan eerdergenoemd
en Hoek van Holland er nog steeds niet. Wanneer men er nog aan begint?
Deze vraag is al vele malen gesteld maar werd nog nimmer concreet beantwoord. Het Westland, een van de grootste belanghebbenden, mag je
wel zeggen, heeft er voor het oog minder belangstelling voor dan in het
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Je moet er toch niet aan denken dat die voorstellen van meneer Maronier uitgevoerd zouden zijn!

verleden het geval was. Want toen Rotterdam vorig jaar een balletje opwierp om tot doortrekking van RW 20 te geraken, werd er van de zijde van
het Westland amper gereageerd. Daarom zal er waarschijnlijk nog veel
water naar zee stromen vooraleer RW 20 is doorgetrokken in overstemming met de plannen, die in 1927 al op papier werden gezet.
Nadat ik vorenstaande tekst geschreven had kwam ik in de ‘Maassluische
Courant’ van woensdag 26 juni 1935 nog een berichtje tegen dat ik u niet
wil onthouden. Het heeft betrekking op de aanleg van Rijksweg 20a, dus
de Burgemeester Elsenweg.
LONEN BIJ RIJKSWEGENBOUW
Verheugd waren de arbeiders, toen bekend werd, dat Rijksweg 20A van Naaldwijk
naar den Maasdijk onder auspiciën van het Werkfonds zou worden uitgevoerd.
Maar – zoo schrijft de heer C.M. v.d. Wilk, voorzitter van den R.K. bouwarbeidersbond
‘St.-Jozef’ in de Westerbode – niet minder waren de arbeiders teleurgesteld toen officieel bekend werd onder welke voorwaarden dit werk zal worden uitbesteed. De loonen zullen er als volgt uitzien: heier 40 cent per uur, timmerman 38, betonvlechter 38,
chauffeur 38, betonopperman 33, een vacantiebon vijfde klas zal hier aan toegevoegd
worden ter waarde van 75 cent per week.
Uit deze toelichting blijkt dus wel dat een groot deel der arbeiders voor het schamele
loon van 33 cent per uur zal moeten gaan arbeiden.
Meermalen heb ik mij al eens afgevraagd of er voor deze menschen een bestaansmogelijkheid is te putten, daar, als er een volle week is gewerkt – dus geen regenverzuim, geen christelijke feestdagen – de globale som van f 15,84 wordt ontvangen met
vacantiebon.
Gesteld nu eens dat een vader van een middelmatig gezin, alleen verdienende, daar
wordt heengezonden, die al reeds geruimen tijd werkloos is, zal hij met al zijn zwoegen en zweeten – want inderdaad dat is zoo, elke minuut van den dag wordt er de volle
100 procent arbeidskracht gevergd – inplaats van uit de put zeer zeker nog dieper
in de put afdalen, daar het voor niemand mogelijk is, indien er geen goede voeding
wordt opgeschoteld, in dit werk te volharden en deze voeding voor dat loon absoluut
niet gegeven kan worden.
Vandaar dat ik het dan ook ten zeerste betreur, dat er voor dat groote werk door de
loononderhandelingscommissie niet wat gunstiger arbeidsvoorwaarden vastgekoppeld zijn. Want nu zitten wij niettegenstaande de zeer slechte bedrijfsuitkomsten nog
circa 2 gulden beneden het loon der tuinarbeiders waarmee ik mij in ’t geheel niet kan
vereenigen. Als ik mijn meening daarover uitspreek, bezie ik het werkfonds, hoe er
ook geschermd is en geschermd wordt, als een loonsnoeierij op groote schaal, wat
althans voor een groot deel der arbeidersbeweging op een mislukking is uitgeloopen.

Voor iemand die geboren is vóór 1930 is het een herinnering aan en een
herkenning van oude toestanden. Voor iemand die eerst ná dat jaar het
levenslicht zag is het een bewijs dat toen (zomin als nu trouwens) geen
ideale maatschappelijke toestanden bestonden. Daarom kan het voor iedereen een stimulans betekenen om met elkaar te blijven streven naar
leefomstandigheden waarbij en waardoor elkeen zich kan welbevinden.
Jeveer
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STRAATVENTERS VAN 1920 TOT ±1940
Nu anno 1993 kun je je straatventers eigenlijk niet meer voorstellen. Wel is
er nog wel eens wat colportage. Massa’s neringdoenden zijn er in de loop
van de tijd verdwenen en langs de deuren wordt bijna niets meer direct te
koop aangeboden. Er zijn nu een aantal supermarkten van diverse ketens
waar je van alles kan kopen, levensmiddelen, keukengerei, bloemen en tot
soms fietsen toe. Vroeger was dat toch wel heel anders en ik zal als mijn
geheugen het toe laat u er iets over vertellen.
Bijvoorbeeld: Ene Chris Roodenburg. Die liep heel vaak met garnalen te
venten voor 1 ct. per kopje vol. Dan denk ik ook aan die oude Jordaan die
afkomstig was van de eilanden (aan zijn taal te horen). Die verkocht van
die heerlijke Harderwijkers, dat waren kleine of jonge haringen, gevangen
in de Zuiderzee. Ik meen dat hij ze verkocht voor 10 cent de 7, terwijl zijn
inkoop 6 voor 10 cent was. Dat ging natuurlijk niet zo goed en een van zijn
kinderen zei: ‘Pa, daar moet je mee stoppen, want je koopt er zelf 6 voor 10
cent en je verkoopt ze met 7 voor 10 cent’. Het antwoord van de oude man
was: ‘Joe mot niet praoten, de grotte omzet mot ’t em doen’. Uitgepraat
waren ze.

Hondekar.
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Willem Rietdijk kwam wel eens met een handwagen met vis langs de
deuren. Soms met heel grote koolvissen, een soort kabeljauw die hier in
de vissersplaats niet met graagte werd gegeten. Men zwoer bij echte kabeljauw of schelvis. Die koolvissen, soms tussen de 10 en 15 pond, gingen voor 15 of 20 cent van de hand. Ook Moerman verkocht vis langs de
huizen met een carrier (bakfiets) met schol, schar, haring en kabeljauw.
Eens per week kwam de Vlaardingse scharensliep De Vries langs om
messen en scharen te slijpen. Ook kwam er een witte roomijskar met
een paard ervoor uit Vlaardingen om ijs uit te venten. Ik meen dat het V.d.
Schee was. Voor 2 cent had je dan een dikke ijswafel. Maar helaas hadden we maar zelden 2 cent te besteden. Later kon je ook een ijsje halen
op de Markt bij de gebroeders Vroombout en nog verder in de tijd bij de
gebroeders Strijbos (Marktzicht).
Ook mag ik niet vergeten de kooplui of koopvrouwen met garen en band.
Dikwijls waren dat zigeuners die met hun woonwagens aan de Boonersluis of op het Stort stonden.

Jan Wijnhorst, links, wil ook op de foto van de melkboer.
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Toen ik in de Lijnstraat woonde werd er eens gebeld. Ik doe open en gelijk
stapt er zo’n grote bruine beer de gang in. Hij werd door de eigenaar pas
teruggeroepen als er 1 of 2 cent was geofferd.
Onze straten waren toen veel minder vervuild door hondendrollen, maar
paardenvijgen lagen er genoeg. De meeste groenteboeren, en ik meen
dat er hier in Maassluis wel zo’n 20 langs de deuren kwamen, hadden een
paard voor hun wagen. De melkboeren hadden meestal een handkar met
een trekhond eronder. Evenzo de kolenboeren Van Dijk en Dirk Boogaard.
Een beetje bang was ik wel van een dwergachtig mannetje dat op een
stoeltje door de straten stiefelde en met een stok met haak overal aan de
bel trok. (Elektrische bellen zag je toen nog niet). Het ventje werd gauw
kwaad en hij had een leren jas aan en een dito pet op. Ik weet niet of hij
bedelde of dat hij ook snuisterijen verkocht.
Rond de Kerstdagen liep Jaap Schaap, de lorreboer, heel Maassluis door
en riep ‘Konijnenvellen? Wie heeft er nog konijnenvellen te koop!’, want
omstreeks deze tijd werden er massa’s zelf opgefokte tamme konijnen geslacht als kerstbout. Hoe die beestjes toen werden geslacht wil ik u niet
nader omschrijven, maar ik weet wel dat als het nu zo zou gebeuren de lui
van de dierenbescherming zouden ontploffen. Die zouden zelfs het vissen
in de vlieten willen verbieden.
’s Zomers, zo einde augustus, liepen de gebroeders Van Es met fruit langs
de deur. Ik kocht toen bij Van Vuuren Sr. eens 5 kilo suikerperen voor een
dubbeltje.
De heer Van Dijk uit de Lijnstraat deed in galanterieën en liep met deze
handel ook langs de deuren. Het is een keer gebeurd dat Van Dijk met z’n
handwagen veel te hard van de Wip afkwam en met kar, kopjes en bakjes
in de etalage van de boekhandel op de hoek van de Markt - Dr. Kuyperkade
belandde.
Piet v.d. Hoek ging later met net zo’n soort negotie de huisvrouwen langs.
Eén van de drukst bezochte verkopingen was de visverkoop bij afslag aan
de Visbank op de Markt. De heer Van Oosten van de ‘Theekist’ (zo was
de naam van zijn winkel aan de Veerstraat) was de afslager. Hij wees op
een hoopje schar of schol en begon af te mijnen met 25-24-23-22 totdat er
iemand ‘mijn’ riep, het bakzootje in z’n rode zakdoek deed. Dat gebeurde
een paar keer in de week bij de visbank.
Vishandel was er zat, meest oude vissers die op de Maassluise loggers
hadden gevaren o.a. de oude Smit uit de Nassaustraat die ook met een
handkar vis liep en zo waren er nog een paar.
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Behalve de oude viswinkel op de Noordvliet waren er nog zaakjes in het
Baanslop, op de Haven Van ’t Hof en Wakker. In de Wagenstraat zat Geert
Koffeman waar je voor 25 of 30 cent warm gebakken schol of schelvis kon
kopen. Ook mosselen waren toen veel goedkoper dan nu. Voor één dubbeltje had je een emmer vol echte Zeeuwse mosselen.
De palingvissers die tevens zelf hun vangsten verkochten waren o.a. Van
der Zee, Westein (2x) en Van der Meulen ook 2x. Hun scheepjes waren
hoofdzakelijk voormalige zalmschouwen, die lagen achter het Stadhuis in
de havenkom en bij de Kippenbrug in de nabijheid van de opendraaiende
spoorbrug.
Je kocht bij hen dan levende aal, die met zogenaamde kubben op de
rivier werden gevangen. Daar zat ook wel de toen bekende Maasbot bij.
De paling werd met flink wat zand erbij verkocht. Op verzoek werden ze
voor de klant wel gevild, maar eerst vuil en met het nodige zand gewogen.
Een heel bekende Maassluizer mag ik niet vergeten. Dat was Leen van
Buuren, groenteboer- ijsventer en Stadsomroeper. In de jaren waar ik nu
over schrijf had hij een groentezaakje in de Goudsteen (nu een fotozaak).

Groentevrouw in vol ornaat met haar groenteman samen op de bok.
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Omdat er toen zo’n 20 groenteboeren waren was dat natuurlijk ook
geen goudmijn en dus ging Leen in een pakhuis aan de Schoolstraat
hoek Lange Boonestraat zelf ijs maken en er mee venten. Later deed
hij dat vanuit de Generaal de Wetstraat op het Hoofd. Het meest bekend was hij echter als omroeper. Hij had een stem als een klok en
die droeg ver. Het omroepen van een bericht was goedkoper dan een
advertentie in ‘De Schakel’ en Leen z’n berichten kwamen sneller bij
de klanten. Op de fiets en op z’n klompen maakte hij zijn rondes en hij
begon altijd met:
Dames en heren ... lieve kindertjes.
En dan volgde zijn bericht over visafslag, soms gemeenteberichten of
reclame voor de middenstand. Ik heb nog een foto van hem dat hij voor
onze zaak omriep dat je je in de winkel van Leen Stigter gratis kon
gaan scheren. Een reclamestunt met een van de eerste Philishave’s.
Overigens bleek dit niet zo’n groot succes want ik kreeg het hele Diaconiegesticht (Tehuis voor Ouden van Dagen) van de Veerstraat tot klant,
maar ... kopen was er niet bij.
Zo maar eens wat herinneringen, wel van de hak op de tak, die me van
tijd tot tijd te binnen schieten.
Maassluis, november 1993		

L. Stigter Sr.

Jan de groenteman. Jan Wijnhorst met z’n paard en wagen.
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De verdwenen Steenen Dijck met Aad Stigter en de hond.
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MIJN JEUGD IN MAASSLUIS (3)
STEENEN DIJCK
De Steenen Dijk was me het liefst. Er hing daar een sfeer die ik moeilijk
kan beschrijven. Mensen zag je er vrijwel niet. Niemand zou zeggen dat je
daar niet komen mocht of dat je de salamanders die je in de sloot ving, niet
zomaar kon vangen. Dat deed ik met een net dat behoorlijk groot was en
de lange tocht moest worden gedragen. Het was dan ook een hele vooruitgang, toen ik vond dat een stevige tak met snoer (een gewoon draadje
garen) waaraan een worm, ook succes kon hebben. Zo’n instrument kon
ter plaatse worden gemaakt en de salamander beet zich zozeer aan het
wormpje vast, dat hij de kant op kon worden getrokken. Met stekeltjes was
het wat anders gesteld. Daarvoor bleef het net nodig en het was altijd weer
een sensatie om in de groene massa flap de felbegeerde buit te ontdekken.
Er groeide muurleeuwenbek op de klinkerstenen waaraan de dijk zijn naam
ontleende. Om die te krijgen klom je op een geschikte plaats omlaag, heel
voorzichtig, want kwam het tot een val, dan stond tussen de brandnetels
het huilen je nader dan het lachen.
Op voorntjes en bliekjes werd er ook gevist, niet in de sloot natuurlijk, maar
aan de andere kant van de dijk, waar je rustig in de schaduw van de wilgen
kon zitten. Had wel een nadeel, want kreeg je beet en sloeg je de hengel
wat al te geestdriftig omhoog, dan kwam het snoer in de wilgentakken terecht en het was dan een heel karwei om het er weer uit te halen.
Het pad aan de andere kant van de vliet werd in die tijd weinig gebruikt.
Kwam er al eens een fietser langs de Weverskade voorbij, dan was altijd
de vraag of je al beet had. Houten vlonders waren daar, die de schaarse
bewoners voor hun was gebruikten. Ik had ontdekt dat je er soms wat van
de vissen kon zien, in de schaduw waar het felle zomerlicht je ogen niet
verblindde. Nog beter ging dit bij een brug. Er waren er zeven en ik vond de
een nog mooier dan de ander.
Omlaag kijkend kreeg je ook daar heel wat te zien, het mooist de waterlelies, de helderwitte bloemen tussen het grote blad, waterdruppels als diamanten en het eeuwig gewriemel van kleine, nauwelijks zichtbare insecten.
Gele lis aan de kant, met de brandende fakkels van bloemen. Zwanenbloemen die ik altijd met vuurpijlen vergeleek: het openbarsten met al die
kleurige ballen.
Bij de zevende brug was de tol. Wandelend langs de Noorddijk was dit
voor mij het eind van de wereld. Dit was een magische grens. Verder ging
ik niet. Ik keerde op mijn schreden terug of sloeg de weg van de Gaag in.
Kreeg daar al gauw in het water een fuut te zien. Die was er eigenlijk altijd
en deed mij in mijn kinderlijke onschuld geloven dat hij er voor mij was:
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Vooroorlogs tafereeltje: Visclub aan de vliet met aan de overkant het
fietspad van de Weverskade. (v.l.n.r. zittend: Jan Stolk, de broer van de
schrijver, staande: neefje Nico Francke, zittend: Neeltje Martine (Nel
Francke), staande: het inmiddels overleden neefje Jaap Francke).
een geschenk van de hemel, die prachtige vogel, en dan zo dichtbij dat
niemand het zou geloven.
‘Hij wijst je de weg’, zei ik tegen mezelf, ‘hij duikt onder om de aandacht te
trekken. Komt hij weer omhoog, dan is hij je een heel stuk vooruit. Zou je
niet in een god of hemel geloven, bracht hij je weer terecht en zo deed hij
meer dan alle dominees in alle kerken van de wereld.’
Ik heb veel aan hem gedacht en later, heel wat later, ben ik teruggeweest
op die plek. Hij was er niet meer en de hele Steenen Dijk was verdwenen. De polder was een woonwijk geworden. Hopelijk zit er geen gif in de
grond, maar al zou dit zo zijn, dan werden de salamanders en stekeltjes er
niet door getroffen. Die waren zelf immers ook naar de eeuwige jachtvelden gegaan Wij gelukkig nog niet. Wij lopen nog op het smalle pad van de
Weverska langs het spiegelgladde water en staan open voor al het mooie
in de levende natuur. Hommels vliegen over. Daar was ik reeds als kind
erg in geïnteresseerd. Ik had glazen buisjes waarin ik ze ving. Ik bekeek
ze met een loep en dan werden ze weer vrijgelaten. Vroeg in het voorjaar
gaven ze me het meeste plezier. De aardhommels vooral. Die robuuste
koninginnen met zwart, wit en geel, op zoek naar holtes voor de nesten.
Ze vlogen over de weg en soms bleven ze zitten. Dan was er een bloem
die een nectardronk bood, en dan was ik in staat haar te vangen. Het ge-
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luksgevoel dat ik daarvan kreeg, kan ik niet beschrijven. Ik moet mij toen de
gelukkigste mens van de wereld hebben gevoeld en ik zal dit niet vergeten.
Ik heb de tocht talloze malen gemaakt en ik was daar wel enige uren mee
bezig. Steevast keerde ik dan via de Oostgaag en de Trekka of Trekvaart terug. Vaak nog even naar Maasland om van het stille water te genieten. Vaak
ook in de winter als het hele landschap met sneeuw en ijs was bedekt en er
al vroeg licht begon te branden in de kleine boerderijtjes langs het water en
de Wegt. Heel intiem dat alles bij elkaar en dan zelf flink doorstappen om
niet al te laat thuis te komen. In december valt de schemering immers snel.
Zo was er altijd wel wat te beleven.
De Zuiddijk bood weer een ander aspect. Vanuit de Schans was die langs
Johan Kap, de Moriaan en de Molen van Terlaak te bereiken. De begraafplaats liet je aan je rechterhand en de wandeling was nog te kort om in het
Julianaplantsoen al te gaan rusten. Dat deed je liever verderop aan de dijk.
Er was daar een pad, waarlangs je de Nieuwe Waterweg (wij noemden
het de Maas) kon bereiken. Ik geloof niet dat het mocht, maar er was geen
sterveling die het je verbieden zou. Er staat me een kreupelhoutbos voor
de geest, dat je aan de linkerkant had, maar het mooist was toch dat je zo
het water kon bereiken, niet het water van een vliet of een sloot, maar het
water der wateren, het wijde water, in contact met de zee.
Op het Hoofd, voluit het Havenhoofd, bij het zwembad en de boot (de veerboot
voor Rozenburg bedoel ik) zag je ook het water, maar hier met dat aangespoelde hout, allerlei afval, flessen en andere troep bleek het toch anders te zijn.
Ik was in een oerwereld beland en het was eigenlijk nog vóór de schepping,
een grote chaos, waaruit later nog wel eens een kosmos zou ontstaan. Ik
ging daar altijd voorzichtig mijn weg, als was ik bang dat er iets verschrikkelijks kon gebeuren. Dat gebeurde echter nooit en zo kwam ik daar steeds
verder. Je moest altijd weer langs dezelfde weg terug en dat vond ik eigenlijk wel plezierig. Ik had anders de angst dat ik nooit meer terug zou kunnen
gaan, de begraafplaats langs, de Jokweg aan de rechterkant, de Molen, de
Wip, de Hoogstraat en de Schans, waar ik bij mijn moeders familie logeerde.
Beide dijken waren me lief. Ik heb de noordelijke gekend toen bij de eerste
bocht de Buisboerderij nog intact was. Ik ben daar op een landdag geweest, met voor die tijd een groot aantal mensen. Ze stonden of lagen in
het gras dat doorspikkeld was met zomerbloemen. Er werd veel gesproken
natuurlijk, gezongen ook, maar wat ik me herinner is dat de zon aan een
strakblauwe hemel stond en de bomen ritselden met hun lover. Het was
een kerk zonder muren en zo zou de ideale kerk eigenlijk moeten zijn. Maar
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wat is hier ideaal? En wat was het? Jazeker, in die tijd.
Ik herinner me dat ik soms weken lang de Noorddijk vermeed en me liever
tot de Zuiddijk beperkte. Dan had P.A. Schippers weer een varken geslacht
en was het gillen in een wijde omtrek te horen. Dan liever de Hoogstraat
door, waar De Korver zijn drank en Poortman zijn zoet gebak achter de
antieke gevels etaleerden. Zijn bruidssuikers waren beroemd en waar ter
wereld zich de Sluizers begaven, werd er ergens een bruiloft gevierd, dan
kon dit niet zonder die bruidssuikers van Poortman gebeuren: of dit nu
Rotterdam, Australië of Canada mocht zijn.
Wat kon men al die straten fraai versieren. Vooral op Koninginnedag, wanneer werkelijk geen kosten en moeite werden gespaard. Wat was men
actief als het er om ging om erepoorten op te richten of wanneer er een
historische optocht moest worden georganiseerd. Of zwemwedstrijden in
de Noordvliet. Of in de Haven, rond de Schans, toen de oude Geer nog
intact was. Die goede oude tijd, waarvan vooral mijn moeder zoveel wist te
vertellen. Nu eens een aardig verhaal, dan weer een rijmpje op zijn tijd of
een liedje om te zingen.
Dit is Salomon Katan,
die niet meer werken kan.
Hij wenst zijn vrienden met elkaar
een heel gelukkig Nieuwjaar.
Salomon, hij zit ervoor,
elke dag op zijn kantoor.
Het laatste met het oog op het feit dat deze Joodse man tegen betaling
van één cent gewoon was om pakjes en brieven rond te brengen. Slim
als hij was, liet hij zowel de afzender als de ontvanger betalen en hij had
er telkens weer plezier in, als hij zijn vrienden vertelde dat de afzender
dit laatste niet wist. Dat moesten wel heel goede vrienden zijn en geen
kletsmajoors, want die kon men nu eenmaal in de handel niet gebruiken.
Voorloper van de stadspost goed beschouwd. Zo heeft alles van nu zijn
voorloper in het verleden. Laten wij dit nooit vergeten. Wij zouden dan
menige les verloren laten gaan en dit kan toch de bedoeling niet wezen.
Prof. Dr. Anthonie Stolk

Van dezelfde auteur verschenen:
bij uitgeverij De Kern, Baarn, de Maassluise roman:
‘Wilgenstad’, een fantastisch relaas. ISBN 90-325-0400-2

(Deze paperback is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar, doch een aantal
exemplaren zijn nog via ons te bestellen voor f 7,50 per stuk.)
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Bekende figuur:
Salomon Israël Katan,
‘Salomon’,
overleden 8 augustus 1897.
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LOODSDIENST BEGIN 20-er JAREN
(Uit de memoires van J.M.C. van der Hidde, 1897-1973)
De koopvaardij vaarwel

Jan van der Hidde
in zijn koopvaardij jaren.

Het was een besluit geweest na lang
wikken en wegen. M’n vader zou zijn
periode bij de koopvaardij beëindigen. Als broekie van 15 jaar was
hij naar zee gegaan. Had als messroomjongen, lichtmatroos, matroos,
hofmeester en 1e klas bediende de
grote zeeën bevaren en was in veel
havens geweest. In Canadese wateren had hij toppen van ijsbergen
langs zich heen zien schuiven en
een volgende reis z’n werk moeten
doen bij een hitte van 45 ºC. Veel
soorten schepen had hij bevaren.
Van zeilschepen en stoomschepen
tot modernere vrachtboten en passagiersschepen. Hij had het naar z’n
zin gehad. Het avontuurlijke leven
had hem geboeid. De wisseling bij
elke reis van schip, bemanning en
bestemming interessant gevonden.

Maar met de groei naar volwassenheid kwam er een verlangen naar meer
vastigheid en regelmaat. En dat was iets wat de loodsdienst bood. De geregelde diensten, het werken met een vast team en toch verbonden blijven
met de zee deden m’n vader besluiten te solliciteren naar de betrekking
van loods.
De sollicitatie was gericht aan Zijne Excellentie de Minister van Marine.
Nog diezelfde week kwam het bericht dat hij zich moest melden op het
Departement te Den Haag. In het gesprek dat daar plaats vond en waarin
naar opleiding en ervaring gevraagd werd, kon hij melden dat hij de lagere
school had doorlopen en een paar jaar Mulo had gedaan. Over zijn praktijkervaring was meer te vertellen. Hij kreeg een keuring en dezelfde dag
nog de uitslag: ‘Geschikt voor de loodsdienst’. Blij met dit bericht ging hij
terug naar Maassluis om zijn familie het goede nieuws te vertellen.
Kennismaking met de loodsdienst
Op de dag van zijn indiensttreding vertrok hij vroeg in de morgen, de plun-
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jezak over de schouder, naar Hellevoetsluis, de standplaats van de dienst.
Daar meldde hij zich op het kantoor. Hij werd binnengelaten in de kamer
van de Commissaris. Deze gaf hem instructies over het werk.
‘Je hebt een proefperiode van 3 maanden. Als alles naar wens verloopt
krijg je de aanstelling als matroos en behoor je tot het vaste kader van het
schip. Heeft het schip zeedienst, dan zal je, naast het gewone werk, ook
de loodsen terzijde moeten staan met de zeewacht. Tijdens de rustbeurt
ligt het schip binnen. De loodsen zijn dan vrij van dienst, maar matrozen
en kwekelingen worden ingezet voor scheepswerk als onderhoud en proviandering.
Van kwekeling 2e klas kan je opklimmen tot loodskwekeling 1e klas. Daarna volgt een proeve van bekwaamheid. Als deze met succes wordt afgelegd volgt de aanstelling als loods. Hoe lang dit zal duren is van te voren
niet te bepalen. Dat hangt af van het aantal vrijkomende plaatsen.’
M’n vader knikte. Hij kon toen nog niet vermoeden dat de aanstelling pas
na 10 jaar zou volgen. De Commissaris vertelde verder nog dat hij was
ingedeeld bij loodsboot nr. 6 en de volgende morgen om 8 uur zou vertrekken. De standplaats Hellevoetsluis mocht hij, zonder toestemming van de
commissaris of de schipper, niet verlaten. Hij zou daarom voor een kosthuis moeten zorgen. ‘Begrepen Commissaris’, zei m’n vader. Hij had beleefd gegroet, z’n plunjezak gepakt, het kantoor verlaten en loodsboot nr.
6 opgezocht.
De eerste reis
‘Los voor en achter!’ weerklinkt het de volgende morgen om precies 8 uur.
Moeizaam, alsof de week rust nog in het schip zat, kwam de loodsboot in
beweging. Ze voer door het kanaal van Hellevoetsluis. Bij de sluizen moesten ze wachten op doorgang. Toen de trossen weer werden losgegooid
meldde zich echter pech. Eén van de trossen van het achterschip raakte
verward in de schroef. Consternatie! De schroef kon niet meer voor- of achteruit. ‘Geen goed teken voor een eerste reis, nieuweling!’, klonk een stem
achter hem. ‘Als ik jou was zou ik me maar een beetje gedeisd houden.’
M’n vader reageerde niet. Hij wist zo langzamerhand wel dat bijgeloof diep
verankerd lag in menig zeemanshart. Hij deelde het niet en had geen tijd
om er over na te denken. Het schip moest terug naar de ligplaats en daar
moest werk voor verzet worden. Ze klaarden het. Op de marinewerf lag
een reserve loodsboot. Deze werd gehaald en langszij nr. 6 vastgemaakt.
Alles werd overgeladen. Een klus die de rest van de dag in beslag nam. De
volgende morgen vertrokken ze opnieuw om de dienst doende loodsboot
af te lossen op de post voor de Nieuwe Rotterdamse Waterweg. Zijn eerste
reis bij de loodsdienst had een aanvang genomen.
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Stoomloodsvaartuig nr.6 hier in volle zee.

Loodskotter vaart de haven van Hellevoetsluis uit.
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Loodsschoener nr. 2
Na 3 maanden volgde de aanstelling als matroos. Hij behoorde nu tot de
vaste ploeg van loodsboot nr. 6. Maar een paar reizen later werd hij overgeplaatst. Hij ging dienst doen op een loodsschoener. Eén van de weinige
die er nog waren, want het tijdperk van de zeilvaart was bijna voorbij. Vele
jaren had het loodswezen gebruik gemaakt van deze scheepjes. Eerst van
de rinkelaar, een tweemast platbodem. Maar die verlijerde sterk en was bij
stormweer moeilijk uit de lagerwal te krijgen. Na de rinkelaar was de kotter
gekomen. Een tweemaster met karakteristieke steilsteven, een stagfok en
een kluiver. Ze had goede zeileigenschappen, maar met een lengte van
zo’n 16 meter was ze klein en kwetsbaar. Toen de schoener haar intrede
deed verdween ze naar de afhaaldienst, waar het haar taak werd loodsen
van uitgaande schepen af te halen en terug naar wal te brengen. De schoener was een prachtig schip.
Ze had een sierlijke rompvorm, langere achtermast en ze was een stuk
groter dan haar voorganger, 23 meter. Zeilen kon ze, maar bij wat zeegang
was ze toch niet zo wendbaar als de kleine kotter.

Loodsschoener nr. 4.
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Ja, lang had het loodswezen deze scheepjes in de vaart gehad. Maar door
hun kwetsbaarheid hadden velen de stormen niet kunnen doorstaan. Ze
waren vergaan in de golven. En met de komst van de stoomvaartuigen
was er een gevaar bijgekomen. Verscheidene zeilschepen werden overvaren en zo slachtoffer van de veranderende tijd.
M’n vader zou dus dienst gaan doen op een loodsschoener. Maar geplaatst worden op een zeilschip is terugschakelen in de tijd. Het betekent
varen zonder moderne technische navigatiemiddelen en afhankelijk zijn
van wind, kompas en dieplood. Ervaring met de zeilvaart had hij. Een reis
met zware stormen op de Atlantische Oceaan stond hem nog altijd helder
voor de geest. Hij hield van het werk in de masten, en het varen op de wind
had hem altijd het gevoel gegeven nog nauwer met de zee verbonden te
zijn. Maar zeilen in volle zee is anders. Daar heb je de ruimte. Daar kan je
varen. Een loodsschoener echter kruiste voor de kust met de altijd aanwezige zandbanken. Daar moest men vrij van zien te blijven. En dat was geen
gemakkelijke zaak. Vooral als het slecht weer was. Want schoeners gingen
lastig door de wind. Dat was ook de moeilijkheid bij het loodsen. Om rond
en achter het schip te komen en de jol aan lij op te pikken moest er heel
wat gemanoeuvreerd worden. Voor m’n vader was dit een uitdaging. Vooral
omdat je als matroos bij de zeilvaart nauw betrokken bent bij het navigeren. Dat sprak hem aan.
Bijgeloof?
Er zijn van die dagen dat je je anders voelt dan anders. Hoe dat komt is
moeilijk te verklaren. Het overkomt je en je handelt er naar. Een dergelijke,
niet nader te omschrijven stemming heerste er op een middag aan boord
van de loodsschoener. Het weer was rustig. Het regende wel een beetje,
maar er was weinig wind. Aan boord was er niet veel te doen, dus zochten
de loodsen elkaars gezelschap aan dek. Er werd wat heen en weer gepraat, moppen getapt, gelachen en men kreeg behoefte de benen te strekken. Daarom stelde één van de loodsen voor iets te gaan doen. Ze zouden
b.v. een schaatswedstrijd kunnen houden en het dek daarvoor als baan
gebruiken. Hij zou de baan wel vegen! De daad hij het woord voegend
pakte hij een bezem uit de jol die aan dek stond en begon er uitbundig
mee te zwaaien. Het werkte aanstekelijk en even later zwierden de mannen achter elkaar over het dek. Ge1ach en gejoel weerklonk. Een in scene
gezette valpartij wekte echter zoveel hilariteit dat de schipper naar boven
kwam. Deze observeerde de uitgelaten, dollende bemanning, fronste de
wenkbrauwen en mompelde: ‘Dat zit fout! Daar zit vuil weer achter!’
Met een bezorgde blik tastte hij de hemel af. Toen klonk het: ‘Mannen,
stoppen met die gekkigheid!’
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Even later volgde het bevel: ‘Zeilen reven!’
Naar beneden riep de schipper: ‘Alle hens aan dek!’
De stilte die onder de schaatsers viel, was even plotseling als de onverwachte bevelen van de schipper. Ze keken elkaar verbaasd aan. Dit was
overdreven! Mochten ze zich dan niet even een beetje ontspannen? Moest
alles dan zo bloedserieus genomen worden? Allemaal bijgeloof van de
schipper. De barometer gaf niets verontrustends aan. Die stond op 764.
Flauwekul van die ouwe! Maar de schipper was onverbiddelijk. ‘Reven!’
was zijn bevel en daar had men zich aan te houden. Na een uur waren de
orders uitgevoerd en gingen allen, uitgezonderd de wacht, naar beneden
De stemming was ver beneden peil. Om een uur of zes begon de lucht te
betrekken en kwam er meer wind. De weinige zeilen die ze nog bij hadden
staan, begonnen te trekken. De wind wakkerde aan, het begon te regenen
en een onweer brak los. Een half uur later raasde een storm met windkracht 9 over de Noordzee. De schoener begon te steigeren. Golven sloegen over het dek en zette de wacht tot het middel in het water. Het geweld
duurde drie uren. Toen luwde de storm. De zee werd kalmer. Een uurtje
later kon de bemanning zich in droge kleren steken. De kok zorgde voor
koffie. Toen de mokken rondgingen heerste er een ongebruikelijke stilte.
Over de schaatspartij werd niet meer gesproken.
Vliegend weer
Toen voor een volgende reis de bemanning zoals gewoonlijk op dinsdag-

Afhaalkotter heeft loodsen naar kruispost gebracht.
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morgen om 7 uur aan boord van de schoener kwam, stond er water in het
schip. Bij controle bleek er een lek te zijn. De schipper werd ingelicht. Deze
meldde het op het kantoor en er werd naarstig naar een oplossing gezocht.
Op de marinewerf lag nog een afhaalkotter. Een klein schip, in lengte iets
groter dan de helft van de schoener. Het had daar maandenlang tussen
andere schepen gelegen. Deze kotter zou de dienst van de schoener moeten overnemen. Het schip werd van de werf gehaald, er vond een haastige
controle plaats en ze vertrokken. Inmiddels was er meer wind gekomen.
Ze hadden de haven nauwelijks verlaten of het wakkerde aan tot kracht 6.
De zeilen moesten dus bijgesteld worden, maar helaas, nu bleek dat de
scheepsuitrusting niet compleet was. Steekbouten en reeflijnen, attributen
die op een zeilschip onmisbaar zijn, waren nergens te vinden. Ze moesten gaan improviseren. Zo zeilden ze het Slijkgat uit om de post voor de
Nieuwe Waterweg te bezetten.
De wind nam in kracht toe. Nu was het oppassen geblazen. Zou het weer
verder verslechteren dan moesten ze zorgen tijdig van de kust weg te
komen en het open water opzoeken. De kans zou anders bestaan op de
kust stuk te slaan. Voor de schipper was dit een moment om zorgvuldig af
te wegen wat hem te doen stond. Hij had de plicht de post zo lang mogelijk
bezet te houden, maar daarnaast de verantwoordelijkheid voor schip en
bemanning. Het was een zorgvuldig afwegen van deze twee. Het weer
voorspellen was niet mogelijk. De barometer was de enige graadmeter.
Voor de rest moest men het hebben van de eigen opgebouwde ervaring.
De barometer viel verder en de wind draaide weg van de Z.W. hoek. Nu
werd het tijd om zo snel mogelijk van lager wal weg te komen. In open zee
gekomen, bemerkten ze tot hun schrik dat het kompas ontregeld was. Het
maandenlange verblijf op de werf tussen allemaal ijzer had er geen goed
aan gedaan. Het vertoonde een miswijzing. Hoe groot de afwijking was,
kon men niet nagaan. Ze moesten verder varen op gegist bestek.
Die nacht raasde een zware noordwester storm, kracht 11, over de Noordzee. In het woeste geweld van wind en water probeerde de kotter zich
staande te houden. Ze vocht met de krachten der natuur. Zwaar slingerend
nam het scheepje de golven. Het kraakte in de voegen. Met lijnen vastgebonden aan de reling deed de wacht dienst aan dek. Hoge zeeën sloegen
tegen het schip aan, wierpen het plat op de kant. Masten en tuig in zee.
Helemaal onder gingen ze. Maar telkens rees de kotter er weer uit op, de
bemanning proestend en snuivend met zich meevoerend. Noodweer was
het! Pas tegen de ochtend nam de wind in kracht af. De hele week bleef
het weer slecht. Storm na storm joeg over de zee en belaagde schip en
bemanning.
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Aan wal was men verstoken van elk bericht en onrust vulde de harten.
Vlagen wind droegen herinneringen aan uit het verleden en deden gedachten aan rampen herleven. Riepen beelden op van vrouwen die tevergeefs
wachtten op de terugkeer van hun man. Angst groeide. De zee had al zo
veel genomen. Niets kon men doen. Alleen maar wachten. Wachten tot de
storm zijn kracht zou verliezen en de zee haar boodschap prijs zou geven.
Schip of wrakhout. Weerzien of rouw.
Enkelen trotseerden het weer en gingen naar de kade om uit te zien over
het water. Ze zagen een kolkende massa op de kademuren uiteenspatten.
Ze voelden zich machteloos. Tegen het einde van de week, toen het weer
verbeterde, kreeg een van de loodsboten opdracht naar het scheepje te
gaan zoeken. Deze verliet haar post en tastte het water af. Na een aantal

Loodskotter Hellevoetsluis.
uren zoeken zagen ze iets uit de grauwe zee opsteken. Ze zetten koers in
die richting en groot was de vreugde toen ze het vermiste scheepje herkenden. Snel voeren ze het tegemoet. Toen ze genaderd waren werd er
informatie uitgewisseld.
Die dag kon de loodsboot naar de wal seinen: ‘Kotter gevonden! Alles wel
aan boord!’
Toen het schip de haven van Hellevoetsluis binnenliep, stond het havenhoofd
vol mensen. Het werd een blij weerzien. De bemanning mengde zich onder
hen en verhalen werden uitgewisseld. Maar hoewel woorden grote zeggings-
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kracht hebben, kunnen ze de werkelijkheid slechts ten dele benaderen.
Een kokende zee, huizenhoge golven, een scheepje dat heen en weer
gesmeten wordt: het behoort tot het leven van de zeeman. Maar hoe angst
kan groeien als berichten uitblijven weet alleen de mens aan wal. Voor
dergelijk beleven is taal ontoereikend, schieten woorden tekort. M’n vader
ging terug naar boord. Een week verlof wachtte. Hij pakte de plunjezak
en voor hij het schip verliet, groette hij de schipper: ‘Tot de volgende reis!’
Want een zeeman blijft een zeeman.
Schipbreuk
Diezelfde week kreeg mijn vader bericht dat hij werd overgeplaatst naar
een loodsboot. Deze deed dienst voor de Nieuwe Waterweg en moest
schepen voor Rotterdam en andere plaatsen dag en nacht van loodsen
voorzien. Een levendig, afwisselend werk met onregelmatige diensten.
Heel wat anders dan het leven op een schoener. Op één van deze reizen
raakte tijdens stormweer een afhaalkotter voor Goeree in moeilijkheden.
Dit scheepje moest een loods afhalen van een schip dat van Dordrecht
kwam, maar kreeg een zodanige lekkage, dat het met pompen niet meer
bij te houden was. Het scheepje was steeds dieper in het water komen te
liggen. Ondanks de moeite die ze deden om het varende te houden en
behouden binnen te komen, had de bemanning het schip moeten verlaten.
De kotter was weggezonken in de golven.

Jol in open zee.
Vijf mensen dobberden toen in een jol op zee, van alles en wat dan ook verlaten, en konden alleen maar hopen door een schip te worden opgemerkt.
De loodsboot ontving het bericht van vermissing en kreeg opdracht naar
het scheepje te gaan zoeken. Dat deden ze. Urenlang zochten ze het water
af zonder iets te vinden. Tot ze in de verte een stip gewaar werden die,
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dichterbij gekomen, een jol met mensen bleek te zijn. Snel gingen ze er op
af en konden even later vijf uitgeputte schipbreukelingen aan boord halen.
Deze waren doornat en zo verkleumd van de kou dat ze nauwelijks in
staat waren te reageren. Nadat ze van droge kleren waren voorzien en wat
warms gedronken hadden, kwamen ze wat bij en drong de redding pas
goed tot hen door. Een poosje later vertelden ze het verhaal van de gezonken afhaalkotter. Vijf gelukkige mensen werden naar de wal gebracht. De
loodsboot keerde daarna weer naar haar post terug om de dienst voort te
zetten. Want ... het leven gaat door.
De post uit Dungeness
Jarenlang heerste er een felle concurrentiestrijd tussen de Belgische en
Nederlandse rijksloodsen. De kwestie ging over wie het recht van beloodsen had van schepen bestemd voor Antwerpen. Zowel de Nederlanders
als de Belgen vonden het recht aan hun kant. De Belg, omdat het schepen
betrof bestemd voor een Belgische haven. De Nederlanders, omdat het
grootste deel van de vaarweg door Nederlandse wateren liep. Om aannemelijk te maken dat het gelijk aan eigen kant was, probeerden beide
partijen zoveel mogelijk beloodsingen binnen te halen. Dat was een zaak
van: snel reageren en slim zijn, want wie als eerste bij het te beloodsen
schip was, kreeg de beloodsing. ‘Kruisposten’ werden nu ‘vliegende posten’
omdat ze nu de hele Noordzee mochten bestrijken. Vooral de jongeren onder de loodsen vonden dit machtig werk. Het zweemde naar piraterij. Daar
zat avontuur in.
M’n vader deed in die tijd dienst in het Engelse Kanaal. Vier Nederlandse
loodsboten verzorgden daar de beloodsingen voor Rotterdam. Die dienst
werd tijdelijk ingetrokken en de vrijgekomen boten toegewezen aan Vlissingen om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Zo raakte ook m’n
vader betrokken bij de beloodsingsstrijd. Ook voor hem werd het een sport
om te proberen de Belg voor te zijn. Het zette de geest op scherp en prikkelde de vindingrijkheid. Steeds bedachten ze weer wat nieuws. Ze zochten b.v. hun positie op plaatsen in Het Kanaal waar de Belg het niet verwachtte. Er werd zelfs zonder lichten gevaren (!) om de Belg te misleiden.
Heel gevaarlijk natuurlijk. Zeker niet toegestaan in de scheepvaartwet! En
soms haalden ze, om als eerste bij het te beloodsen schip te zijn, zulke
manoeuvres uit dat ze daardoor in netelige situaties verzeild raakten. Met
groot gevaar voor aanvaringen. De alarmbel heeft in die jaren dan ook
vaak gerinkeld. De ene keer was de ene partij aan slag, dan weer was de
zet voor de ander. Het leidde soms tot amusante taferelen. Zoals die keer
op een zondag. Het weer was bar en boos en de posten hadden de dienst
gestaakt. In Het Kanaal echter gingen ze door. Daar wilden ze, uit concurrentiedrift, van geen ophouden weten.
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In de buurt van de Sandette Bank kruiste een Nederlandse loodsboot.
In haar nabijheid een Belgische collega. Schepen kwamen, vroegen beloodsing, en de vlag: ‘I have a pilot for you’ werd gehesen.
Opvallend was echter dat het steeds de Nederlandse boot was die dit sein
gaf en als eerste bij de koopvaarder aankwam, dus de beloodsing kreeg.
De Belg was traag die dag. In tegenstelling tot anders, want hun schepen
liepen juist beter. Nederland raakte op die manier snel door haar loodsen
heen. Ze voeren naar Vlissingen, haalden daar een nieuwe ploeg op en
vertrokken weer naar zee om hun werk voort te zetten. De Belg bleef in
haar nabijheid. De Nederlanders vertrouwden het niet. En toen ter hoogte
van het lichtschip ‘Wandelaar’ weer een schip om een loods vroeg, besloten ze niet te reageren en af te wachten wat de ander zou doen. Verbaasd zagen ze dat deze geen sein gaf, noch aanstalten maakte tot het
zenden van een loods. Nu wisten ze genoeg. De Belg had een spel met
hen gespeeld. Ze hadden door hun nabije aanwezigheid de indruk gewekt
te willen beloodsen, maar ze waren het allerminst van plan geweest! Het
weer was hun te ruig. Ze hadden het vuile werk aan de Hollanders overgelaten. Die hadden met die hoge golven de jol in moeten springen, de
woeste zee op moeten gaan en de touwladders moeten beklimmen. En de
Belg had kunnen lachen achter z’n zondags bakkie koffie! De Hollanders
waren er lelijk ingestonken. Ze hadden zich beet laten nemen. Een vloed
van scheldwoorden denderde als bij windkracht tien over het Nederlandse
dek. Ze stopten de dienst en zetten koers naar wal. Punt voor de Belgen!
De kroon op de pet
Vijf jaar deed mijn vader dienst in het Engelse Kanaal. Daarna werd hij
weer geplaatst op de post voor de Nieuwe Waterweg. Het jaar daarop
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Jol langszij.

werd hij bevorderd tot loodskwekeling 1e klas. Hij ging nu één keer per
14 dagen met een loods meevaren om praktische ervaring op te doen.
Een jaar daarna deed hij examen voor de zeedienst en ontving het loods
diploma.

Zeeloods J.M.C. van der Hidde.
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De loods heeft zijn werk gedaan, de loods kan gaan.
Maar niet zonder gevaar.
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Nu mocht hij na ruim 10 jaar zelfstandig het loodswerk gaan verrichten.
Met zorg en toewijding heeft hij het werk de jaren door gedaan. Hij was zich
sterk bewust van de grote verantwoordelijkheid die op hem rustte. Over het
leven aan boord vertelt hij:
‘De gemeenschapszin was buitengewoon goed. Bij stormweer wist ieder
z’n plaats. Machinekamer- en dekpersoneel, schipper en stuurman, te allen tijde kon men op hen rekenen.’
Zo heeft mijn vader duizenden schepen de Waterweg binnen gebracht. Het
gedicht ‘Voorbij de laatste stad’ van Gerrit Achterberg ademt de sfeer van
wat hij ervaren moet hebben toen zijn laatste reis was gedaan.
Aan het roer die avond stond het hart
en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het
met wind en schemering
om boeg en tuig
voorbij de laatste stad.
Lenie Beekman-van der Hidde
Bronnen: ‘Op kruispost - Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust’
van Hans Beukema. Uitgever: De Boer Maritiem, Bussum

MAASSLUIS
’t Is winter, bloemen op de vensterruiten,
ginds op de vlieten een dun laagje ijs,
dreigend en zwart de ingevroren schuiten,
als was het ’t einde van hun levensreis.
Gaan wij op weg, vergeet geen deur te sluiten,
dit is een tocht naar ’t aardse paradijs
en wie te laat komt, staat voor eeuwig buiten.
De bloemen staan nog altijd op de ruiten
en op de vlieten ’t dunne laagje ijs.
Anthonie Stolk
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R.K. PAROCHIE (2)
DE OPRICHTING VAN EEN EIGEN STATIE
Begin 1786 overleed pastoor Beijnen. Reeds tijdens zijn leven gingen er
onder de Maassluise katholieken stemmen op om een eigen parochie te
stichten. Het aantal katholieke gezinnen was in die tijd tot 130 gestegen en
dan te bedenken, merkt Moerings in zijn dagboek op, dat ik nog mensen
gekend heb wier ouders de tijd meegemaakt hebben dat er maar 4 katholieke gezinnen in Maassluis woonden. De geestelijke overheid was echter
niet zo ingenomen met de Maassluise plannen en pastoor Beijnen was bij
de meeste parochianen toch blijkbaar een zeer gezien man zodat deze
initiatieven zonder resultaat bleven.
Na de dood van pastoor Beijnen kwamen de oude plannen weer ter tafel en
ondanks de tegenwerking van de nieuwe Maaslandse pastoor Lammers
en een aantal welgestelde Maassluise katholieken werd de uitvoering ditmaal doorgezet. De meer kapitaalkrachtige katholieken waren waarschijnlijk niet geheel ten onrechte bang dat zij uit financieel oogpunt het kind van
de rekening zouden worden. Solidariteit reikt meestal niet verder dan de
eigen portemonnee. Ondanks deze tegenwerking kregen de voorstanders
toch hun zin en nog in hetzelfde jaar 1786 stemden de aartspriester en de
nuntius in met de oprichting van een zelfstandige statie.
Op 10 oktober 1786 ondertekende het kerkbestuur van Maasland een
verklaring waarin men zich met de scheiding akkoord verklaarde. Hierna
vroeg men toestemming aan gecommitteerde raden (het dagelijks bestuur) van Holland om een kerk te mogen stichten en een priester te mogen hebben, zoals reeds in diverse andere plaatsen was toegestaan. Het
verzoekschrift werd ter advisering gezonden aan de ambachtsvrouwe, die
op haar beurt weer te rade ging bij het dorpsbestuur. In de vergadering
van 3 februari 1787 besloot het college van de wet (te vergelijken met
de huidige gemeenteraad) de ambachtsvrouwe te berichten dat er geen
bezwaar bestond tegen de stichting van een Roomse kerk op voorwaarde
dat de Roomse armen niet ten laste van de armenkas kwamen, maar door
de eigen gemeente onderhouden werden. Met andere woorden, als het
maar geen gemeenschapsgeld kost, dan vinden wij het verder goed.
Deze soepele opstelling van het college van de wet was waarschijnlijk
grotendeels een gevolg van het feit dal de aanhangers van de Patriottenpartij hierin de meerderheid hadden en dat het paste in het streven naar
meer vrijheid op velerlei gebied. Op grond van dit positieve advies gaven
gecommitteerde raden tenslotte op 30 april 1787 toestemming een eigen
kerkenhuis te bouwen op voorwaarde dat het gebouw buiten de bebouwde
kom gelegen moest zijn, uiterlijk niet het aanzien van een kerk had, met
rode dakpannen gedekt en van openslaande ramen voorzien zou zijn. De
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ingang mocht niet van de openbare weg af zichtbaar zijn.
Het kerkbestuur slaagde er in van dr. Jacob Koole een stuk grond te kopen
aan het eind van de Zuidvliet, dat aan de gestelde voorwaarden voldeed.
Op deze grond bevonden zich een huis, een koepel, een tuin en 2 lijnbanen. Het gemeentebestuur verklaarde vervolgens met de gekozen plaats
te kunnen instemmen.
Nu alle vergunningen binnen waren, wilden de Maassluise katholieken zo
spoedig mogelijk een begin maken met de uitoefening van hun godsdienst.
Daar de bouw van de kerk nog wel enige tijd zou duren, mochten ze tijdelijk de korenzolder in het huis van medeparochiaan Arij de Jongh aan de
Veerstraat als noodkerk gebruiken. Het dorpsbestuur had hiertegen geen
bezwaar mits de diensten niet gelijktijdig zouden beginnen met de diensten
in de hervormde kerk, dit om mogelijk ongeregeldheden te voorkomen.

sy
Noodkerk in het pand Veerstraat 2, naast de Kleine Kerk.
Bij besluit van 25 juni 1787 gaven gecommitteerde raden de eerst benoemde pastoor van Maassluis, Petrus Kock, toestemming zich in deze plaats te
vestigen. Hiermee was de eerste fase in het streven naar de stichting van
een eigen parochie met succes bekroond. Enige dagen later op het feest
van Petrus en Paulus, 29 juni 1787, droeg de eerste pastoor in de noodkerk
aan de Veerstraat de eerste heilige mis in Maassluis op. Het moet voor de
parochianen een echte feestdag geweest zijn.
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Organist Hendrik Moerings componeerde voor die gelegenheid het volgende feestlied, dat die dag bij herhaling gezongen werd.
VREUGDEZANG
over het verkrijgen van den Roomschen Godsdienst
te Maassluis den 29 junij 1787
Stem: 0 Blijde nagt etc.
1
Maassluische Roomsche Schaar en Geloofsgenoten
ik wensch u wel geluk met uw Godsdienst,
’k wensch dat den Heer van boven neer, Zijn Zegen
zend van nu af aan, bis, tot waerelds end.
2
Laat ons nu lustig zingen ende speelen
het is vandaag voor ons en blijden dag
Orgel en fluit blaas vreugden uit, met stem daarbij
een blijden toon, bis, met melodij.
3
Wij bidden God met een grote verpligting
voor onzen Weleerwaarden Heer Pastoor.
Voor al die vlijt, getrouwigheid, standvastigheid
aan ons betoont, bis, in deezen tijd.
4
O God, den Heil’gen Geest, Geever der Gaven
bestraal ons herder met uw helder ligt.
Geeft hem geluk, gedult in druk, in teegenspoet
en ’t Allerstont, bis, uw gratie zoet.
5
Wij moeten ook den Heer, bidden en smeeken
in onze kerk voor den Souverein
en de Magistraat, dat het hier welgaat, den Heer
geeft haar eendragtigheid, bis, en wijsheid klaar.
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6
Wij eerbiedigen onze kerkmeesteren
en de weldoeners van dit groote werk.
En wensch dat zij, bestendig blij, zonder veragt
gezeegent zijn, bis, tot het nageslagt.
7
O Heer, wij bidden U wil ons verhooren
dat wij ons herder houden langen tijd.
Want hij is degeen die wil zo ’k meen, ons Catolijk
leijden gelijk, naar ’t hemelrijk.
Ondanks het verzet van de Oranjegezinden tegen de stichting van een
roomse kerk in het dorp, verliep de eerste bijeenkomst bijzonder rustig.
De speciaal voor deze gelegenheid naar Maassluis ontboden vertegenwoordiger van de baljuw behoefde niet in te grijpen. De meeste tegenstand
ondervond men voorlopig van de eigen geloofsgenoten. De Maassluise
katholieken die het met de oprichting van een eigen kerk niet eens waren,
stuurden met instemming van pastoor Lammers van Maasland, de nuntius
een brief waarin zij verzochten pastoor Lammers toestemming te verlenen hun pastoor te blijven. Als motief voerden zij aan, dat Maassluis sinds
onheuglijke tijden onder de parochie van Maasland had behoord. Tevens
brachten zij de nuntius onder de aandacht, dat de oprichting van een eigen parochie wegens de hoge kosten naar hun mening op een financieel
debacle zou uitlopen. Zij wensten niet voor deze kosten op te draaien. De
nuntius ging echter wijselijk niet op dit verzoek in.
Ongetwijfeld was de financiële toestand van de jonge parochie niet erg
rooskleurig. Maasland wilde namelijk niets afstaan van de altaarsieraden
en misgewaden, ofschoon het meeste hiervan door Maassluizers geschonken was. Zelfs de gezangenboeken, die zij zelf betaald hadden, mochten
ze niet meenemen. Pastoor Lammers die 130 gezinnen uit zijn parochie
zag vertrekken, zal op dit negatieve besluit ongetwijfeld grote invloed hebben gehad. Het was de Maassluise katholieken bovendien een doorn in het
oog, dat zij door middel van een heffing op wijn, boter, kaas, dakpannen etc.
ook moesten meebetalen om de armenkas van de hervormde gemeente
op peil te houden. Het dorpsbestuur stortte naast extra giften jaarlijks nog
f 600,- in die kas, ook hiervan betaalden de roomsen een evenredig deel.
Wanneer de nood aan de man kwam, kregen ze echter geen cent van de
hervormde diaconie en moesten ze bij hun eigen armbestuur aankloppen,
hetgeen als een grote onrechtvaardigheid aangevoeld werd. Het zou echter tot 1795 duren, voordat hierin verandering kwam.
J.F.J Vaissier
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KIEZEN: LINKS OF RECHTS
Vroeger was het meestal links, maar nu is het praktisch allemaal rechts.
Nee lezer, dit wordt geen politiek verhaal. Het is een reactie op het uitstekende artikel over de Touwbaan van de heer H. v.d. Meeberg in Historische
Schetsen nr. 17. Ik had gehoopt dat iemand die meer van touwfabricage
afweet dan ik wat zou vertellen over de tegenstelling links of rechts van
touwwerk. Maar de enige plaats waar dat in het vermelde artikel genoemd
wordt is op blz. 17 van eerdergenoemd boekje onder ‘Spinnen of twisten’.
Daar is sprake van rechtse of linkse garens.
Nu wil ik proberen uit te leggen wat links of rechts is als men het over touwwerk heeft. Kijk eerst maar eens op de foto hieronder.

Touwslagerij Van der Lely.
Deze foto laat sleeptrossen zien bestemd voor de sleepboot ‘Schelde’. Dat
zal wel de 2-pijper met rode banden van de Internationale Sleepdienst
Maatschappij zijn, die in 1906 werd gebouwd. Op het bord erbij staat
‘sleepkabel’, want het is een sleeptros in kabelslag, maar daarop kom ik
later nog terug.
Welnu deze tros is links, want de draairichting is anders dan bij een gewone ijzeren bout die rechts is. Probeer in gedachten maar eens een moer
op de afgebeelde kabel te draaien. Dan ziet u dat de draairichting anders
is dan van een moer op een bout.
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Sleepboot ‘Schelde’ in 1906 gebouwd.

Transport van een linkse tros bij de Langebaan.
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Op de onderste foto van voorgaande bladzijde staat ook weer een linkse
tros (tussen haakjes: die vind ik te ‘slap’ geslagen). Om dat woord ‘geslagen’ te verklaren neem ik een stukje over van het artikel van de heer van
de Meeberg in HS nr. 17, blz.19.
Touw- of Lijnbaan
Op de Touw-, Lijn of Langebaan, werden kabels vervaardigd volgens het
oude systeem van ‘dichtleggen’ van gedraaide trossen op een langebaan met elektrische Baanmolen en Baanwagen met Sleeptol of Tolslee
of Tollorrie met Uithaal- of Achtermolen. De naam Tolslee komt nog uit
de tijd van het gebruik van een slee voor het dragen van de Tol.
Direct voor de uithaalmolen werd de kabel met de Tol ‘dichtgelegd’. Dat
is het in elkaar draaien van strengen. Het in elkaar draaien van strengen
werd touwslaan genoemd, vandaar de naam touwslagerij. 3 of 4 strengen werden via een tol, dat is een houten blok met drie of vier uitsparingen die naar elkaar toelopen, in elkaar gedraaid. Deze tol steunde op
een tolslee of baanwagen.
Voor het maken van een tros werd een daarvoor noodzakelijk aantal strengen (3 of 4) op wat grotere lengte gemaakt dan de te maken tros. Immers
bij het in elkaar draaien gaat wat lengte verloren. Uit de op deze wijze
verkregen trossen werd op overeenkomstige wijze dan een kabel geslagen. Meestal nam men drie trossen voor het maken van een sleeptros.
De soms gebruikte naam ‘kardelen’ voor de strengen is afkomstig van de
Marine, maar werd ook bij de sleepdienst gehoord, evenals tieren.
Nu weer terug naar links of rechts. De mooiste voorbeelden daarvan zien
we op de volgende twee foto’s.
Op de eerste wordt een kabel dichtgelegd. U ziet links de tol, een taps stuk
hout met drie gleuven. Daarin komen van links de 3 trossen die samen de
kabel vormen die rechts te voorschijn komt. U kunt zien dat de trossen in
de tol rechts zijn en dat ze zodanig in elkaar worden gedraaid dat er een
linkse kabel ontstaat.
Op de daarna volgende foto’s ziet u nu duidelijk het verschil. De tweede
foto toont een rechtse kabel en op de derde is duidelijk een linkse te zien.
Die linkse kabel is het gevolg van de toenmalige gewoonte van de touwfabrieken. Een sleepkabel is samengesteld uit drie trossen die weer zijn
verkregen door het in elkaar slaan van drie strengen. Die strengen zijn
opgebouwd uit een aantal kabelgarens dat afhankelijk is van de gewenste
dikte van de strengen. Die kabelgarens waren praktisch altijd even dik en
werden vervaardigd door het in elkaar draaien van vezels. Voor gewoon
touw werd daarvoor hennep, sisal of vlas gebruikt.
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Langebaan met tol op tolslee, een linkse kabel.
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Langebaan met tol op tolslee, een linkse kabel.
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Nieuwe rechtse kabel. Naast een specialiteit ook een prestigeobject.

Voor gebruik op jachten ook wel katoen. Maar voor sleepkabels nam men
de sterkere manillavezel. Afhankelijk van de kwaliteit daarvan was de
breekkracht van een kabelgaren zo ongeveer 100 kg. Een bundel rechtse
kabelgarens leverde een linkse streng. Drie linkse strengen gaven een
rechtse tros. Die werd b.v. gebruikt als meertros om schepen in de haven
vast te leggen. Maar voor de zeesleepboten konden die trossen niet sterk
genoeg gemaakt worden omdat ze dan te dik zouden moeten zijn. Men
ging dus over tot het in elkaar slaan van drie trossen tot de veel dikkere
sleepkabel. Van die drie trossen was de draairichting rechts, dat leverde
dus een linkse sleepkabel op. Een bijkomstig, maar zeer belangrijk voordeel was bovendien dat een kabel elastischer is dan een tros, die weer
meer veerkracht heeft dan een streng. Wel wordt telkens de totale breekkracht minder dan de optelsom van de drie componenten. En de streng
heeft minder breekkracht dan de som van de breekkrachten van het aantal
gebruikte garens.
Het beleggen van zo’n dikke sleepkabel kan op een sleepboot wél, omdat
daarvoor een grote beting is aangebracht.
(Een beting is een samenstel van dikke ronde buizen waarop de sleepkabel op de sleepboot wordt aangebracht. Als u, lezer of lezeres, niet weet
wat een beting is, dan is een bezoek aan het Sleepvaartmuseum in Maassluis zeker zeer verhelderend, aangenaam en nuttig.)
Maar op een gesleept vaartuig gaat dat niet omdat de daarop aanwezige bolders veel te klein zijn. Daarom werden de sleepkabels voorzien
van voorlopers. Dat zijn staalkabels die voor een gelijke breekkracht een
veel geringere dikte hebben dan de manilla sleepkabel. (Dat meestal als
laatste deel in de sleepverbinding ketting wordt gebruikt om slijtage van
de voorloper te voorkomen en om het beleggen op de bolder van het gesleepte vaartuig te vergemakkelijken past niet in dit artikel.) Die voorlopers
moesten dus voor een linkse sleepkabel ook links zijn, beide hebben namelijk de onaangename eigenschap dat ze hij belasting willen uitdraaien Omdat de sleepkabel op de sleepboot vastzit en de voorloper op het
gesleepte vaartuig kan dat uitdraaien uitsluitend voorkomen worden als
sleepkabel en voorloper dezelfde draairichting hebben. Zou men echter
een rechtse voorloper aansluiten op een linkse sleepkabel dan kunnen ze
beide uitdraaien. Dat is natuurlijk erg slecht voor beide kabels, vooral bij
wisselende belasting wisselt die draaiing op zeer gevaarlijke wijze.
Ik heb dat eenmaal gezien toen er een vergissing was gemaakt: het was
he1emaal niet leuk! Dat was bij proeven om de trekkracht van een sleepboot vast te stellen. Daarbij wordt met de machine afwisselend meer of
minder vermogen ontwikkeld. De sleeptros blijft echter steeds strak gespannen, dus er gebeurden geen ongelukken.
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Maar op zee kan bij slecht weer de sleeptros soms slap vallen door de
golfbeweging. In dat geval zouden de draden in elkaar kunnen kronkelen
wat natuurlijk funest is voor de sterkte. Breuk is dan bijna onvermijdelijk.
Gelukkig is dat nog nooit gebeurd.
De ‘Zwarte Zee’ was voor de oorlog de enige sleepboot met een sleeplier.
Daarop zat een lange stalen sleepdraad. Officieel zou ik moeten spreken van
een stalen sleepkabel in plaats van sleepdraad. Maar omdat ik zo lang bij
de Sleepdienst in dienst was heb ik uit gemakzucht de daarbij gebruikelijke
termen staaldraad en sleepdraad verder in dit artikel maar aangehouden.
Welnu: die sleepdraad op de ‘Zwarte Zee’ was natuurlijk ook links. Al
die staaldraden en voorlopers waren van het Engelse merk Bullivant en
werden geleverd door een firma aan de Kinderdijk. Ook de sleeptrossen
kwamen uit die buurt en niemand sprak over links of rechts. Dat was vanzelfsprekend vond men toen. Maar zo vanzelfsprekend was dat niet. Daar
kwam ik op een zeer onplezierige manier achter toen een zestal tinmolens
naar (toen nog Nederlandsch) Indië versleept moest worden. Drie daarvan
waren in maart 1947 bij redelijk goed weer uit Nederland vertrokken. Ze
liepen in de Golf van Biskaje in beestenweer. Door de storm met orkaankracht braken verschillende voorlopers. Door de inzet van de zeer bekwame bemanningen van de sleepboten en de geroutineerde runners op de
tinmolens kwamen er toch twee veilig binnen in een noodhaven, dat was
Fallmouth. De derde tinmolen is, weglopend voor opeenvolgende stormen
uit verschillende richtingen, de hele Golf van Biskaje een paar maal heen
en weer gesleept, maar kon tenslotte toch doorvaren naar de Straat van
Gibraltar. In Fallmouth nam ik de schade op en toen moest natuurlijk het
sleepmateriaal wat verloren was gegaan worden aangevuld. Om de gebroken voorlopers te vervangen belde ik de fabrikant Bullivant op om ze te
bestellen. Er was volop staaldraad van de gewenste dikten voorradig, maar
dat was allemaal rechts! De linkse draden moesten apart worden gemaakt.
Die linkse voorlopers zijn wel geleverd en nog vrij gauw ook. Maar dat kon
alleen omdat de sleepboten in Engeland lagen. Zou dat bijvoorbeeld in Italië of in Amerika zijn geweest dan had alles veel langer geduurd. Als gevolg
van deze ervaring werd besloten om in de toekomst rechtse sleepdraden
en rechtse sleeptrossen te gaan gebruiken. Ziet u nu dat we toen zoals
vermeld in de kop van dit artikel moesten kiezen: links of rechts?
Die verandering van links naar rechts heeft jaren geduurd en ging per
sleepboot. Immers: alle sleepmateriaal op één boot moest natuurlijk één
en dezelfde draairichting hebben. Er waren dus ‘linkse’ en ‘rechtse’ boten.
Dat was uitkijken geblazen, vooral bij het overgeven van een sleep aan een
andere sleepboot. Maar met grote oplettendheid is het altijd goed gegaan.
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Mijn opmerking in het begin van dit artikel dat tegenwoordig praktisch alles
altijd rechts is heeft ermee te maken dat er ook uitzonderingen zijn. Dat
komt doordat de meeste staaldraden bij belasting willen uitdraaien. Dat is
voor het ophijsen van vrachten door een kraan natuurlijk erg lastig. Daarom wordt voor hijskranen wel speciale hijsdraad gemaakt die niet uitdraait.
Maar die heeft ook bezwaren. Daarover moet een vakman maar eens wat
meer vertellen. Waar mogelijk gebruikt men bij kranen en bokken in die
gevallen wel twee staaldraden naast elkaar; één rechtse en één linkse.
Die werken elkaar uiteraard bij uitdraaien tegen, waardoor de draaiing bij
belasting wordt opgeheven.
Omdat dit artikel een vervolg is op een beschrijving over de oude Touwbaan in Maassluis door de heer H. van de Meeberg heb ik geen latere ontwikkelingen genoemd. Ik doel daarbij vooral op het gebruik van nylon als
vezelmateriaal. Bij de invasie aan het einde van Wereldoorlog II werden
veel zweefvliegtuigen gebruikt. Waarschijnlijk weten veel lezers niet dat
die gesleept werden door grote viermotorige bombardementsvliegtuigen.
Maar die moesten eerst goed en wel in de lucht zijn om die extra belasting
van twee of drie zweefvliegtuigen te kunnen trekken. Daarom startte eerst
de bommenwerper en trok dan achtereenvolgens de zweefvliegtuigen de
lucht in. Dat gaf natuurlijk een enorme ruk aan het nog stilstaande zweefvliegtuig. Daarom had men zeer elastische sleeplijnen ontwikkeld. Het
toen kort tevoren uitgevonden nylon was daarvoor een prachtig materiaal.
Het was erg sterk en bovendien erg rekbaar. De vele geslaagde starts met
zweefvliegtuigen zijn daarvan het bewijs.
Na de oorlog probeerden Engelse touwfabrieken de nog resterende
zweefvliegtuigsleeplijnen te gebruiken om er sleeptrossen voor sleepboten van te maken. Daarvoor werden ze gedemonteerd tot de oorspronkelijke kabelgarens. Daarvan werden op de oude manier trossen gemaakt
die veel dikker waren dan de sleeplijnen van de zweefvliegtuigen. Ik ben
toen op een tentoonstelling in Londen die trossen gaan bekijken en heb
er één voor proefnemingen besteld. Het was een groot succes, al ondervonden we in de praktijk ook een aantal nadelen. Daarvoor werden oplossingen gevonden, maar dat is een ander verhaal. Ook de later ontwikkelde
materialen zoals polyethyleen, polypropeen of polypropyleen werden met
succes verwerkt in sleeptrossen. Verder werden nieuwe fabricagemethoden geprobeerd en ontwikkeld zoals vlechten. Maar daarover moet een
deskundige maar eens wat schrijven als zoiets passend is voor de Historische Schetsen.
G.Langelaar Gzn.
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EN ER CEE!
VAN KRANTENJONGEN TOT …
Bijverdiensten in ons gezin waren hard nodig al toen ik ongeveer 10
jaar was. Wij woonden in de Tuinstraat op no. 15. Mijn vader was machinaal zager bij de meubelfabriek van Snaauw in de Pres. Steynstraat
en de weeklonen waren toen niet zo hoog, zodat in een gezin van 6 à
7 personen alleen met dat loon schraalhans keukenmeester was. Dus
moest ik het N.R.C. rond gaan brengen samen met oom Dirk Boogaard, dat kleine kolenboertje van de Dr. Kuyperkade. Een lastig mannetje waar ik dikwijls mee overhoop lag, zodat hij eens zei: ‘Als je er een
van mij was, kreeg je een draai om je oren’. Ik antwoordde dan heel
brutaal: ‘Daar kan jij niet eens bij’, want ik was een kop groter.
Het agentschap was bij boekhandel Govers aan de Dr. Kuyperkade.
Die krant kwam toen nog 2x per dag uit. Ook op zondagmorgen, maar
’s maandags morgens niet. In totaal waren er in heel Maassluis toen
104 abonnees en uiteraard las alleen de betere stand de N.R.C. Als ik
nu dat blad nog wel eens ergens zie liggen, dan kriebelt er iets bij mij
want ik had er een gloeiende hekel aan om 2 x per dag op mijn klompen
zo’n 2 uur te tippelen. Voor ons samen was de beloning f 9,- per week,
dus verdiende ik voor ons gezin de helft f 4,50. Toen ik 12 jaar werd
ging ik naar een baas en moesten mijn broers het doen. Voor diezelfde
f 9,- moesten wij ook het abonnementsgeld ophalen en dat was toen
f 6,85 per 3 maanden. Soms betaalden ze mij met een gouden tientje
en moest ik f 3,15 teruggeven.
De route die ik 2x per dag liep was als volgt: Van de Tuinstraat naar
het station om ±7.00 uur en ’s middags ±5.00 uur om de kranten op te
halen. Dan eerst langs de abonnees in de Stationsstraat, Trompstraat,
Fenacoliuslaan en Zuiddijk tot aan de molen. Dan terug de rest van de
Zuiddijk plus de Hoogstraat en Noorddijk. Vervolgens de Veerstraat aan
2 kanten. De Noordvliet tot bijna aan het laatste huis, terug eerst de
Prinsekade en dan door het Baanslop ofwel de Lijndraaierssteeg naar
de Groen van Prinstererkade. Dan weer terug naar de brug bij Drukkerij De Groot, de Zuidvliet tot aan de vi1la van Ackerling en zo door het
‘Paard z’n Bek’ (St. Aagtenstraat) weer naar huis in de Tuinstraat. Vlug
een boterham en naar de Minister de Visserschool. Ook niet bepaald
m’n hobby. Ik kreeg er meer klappen dan punten op m’n rapport.
Het gebeurde ook wel eens dat ik een krant overhad. Dan was ik er een
vergeten en thuis was het dan bonje. Vooral als ik vrouw Maris op de
Groen van Prinstererkade overgeslagen had of 15 minuten later dan
anders bezorgde was het altijd flink raak.
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Ik zou nog best alle abonnees hij naam op kunnen schrijven, maar dat
doe ik maar niet. Waar ik ook een gruwelijke hekel aan had was het
nieuwjaarswensen. De fa. Govers drukte dan kaartjes met:
‘De bezorger van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
wenst u een Gelukkig Nieuwjaar.’
Bij elke abonnee moest ik dan gaan aanbellen en meestal kreeg je dan
10 cent en een heel enkele keer een gulden, maar dat was wel een
uitzondering. Daar maakte je dan elke dag 2x zo’n lange tippel voor,
en o ja, dan ben ik vergeten erbij te noemen de Nieuwstraat, Markt
en Kerkstraat. Door mijn onplezierige ervaringen en belevenissen met
dat werk heb ik altijd grote waardering voor dat meisje of die jongen
die mij nu, 70 jaar later, elke morgen om kwart over zes m’n krantje in
de bus stopt. Eén ding is me ook bijgebleven waarvoor ik thuis eens
een standje kreeg. Je moest goed oppassen voor de politie want er
waren in die tijd hier in Maassluis een paar dienstkloppers bij die op je
loerden. Want voor je 14e jaar mocht je geen kranten bezorgen. Toen
ik een keer aangehouden was, kreeg ik thuis te horen, sufferd je moet
wegrennen als je een smeris ziet. Zo ging onze jeugd dus niet over
rozen, maar we hadden het thuis goed van eten en drinken, maar het
was wel hard aanpakken. Maar, zeiden ze toen:
‘Daar wordt je sterk van!’
en dat is toch aardig uitgekomen nu ik 81 ben geworden. Zo maar weer
eens een jeugdherinnering van mij.
Leen Stigter Sr.
Leen Stigter kent schier half Maassluis
voelt al jaren zich hier thuis.
Steunt meer dan trouw de vereniging
als of ’t om eigen zaken ging
zowel in ’t verleden als op heden
steeds vindt hij weer nieuwe leden.
Hij schrijft stukjes, bij de vleet
omdat hij heel veel van vroeger weet.
De klompen heeft hij laten staan
je zag hem op z’n laarzen gaan.
De stroom 220 moet je weten
daar heeft hij jaren van gegeten.
Bedankt voor wat je deed en doet
Motorbink, je staat er goed.
Henk Steenkist
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Leen Stigter Sr., onze propagandist.
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DOORBRAAK P.C. HOOFTLAAN
Om het toenemend snelverkeer in de bebouwde kom de ruimte te geven,
waar vooral de smalle Hoogstraat een knelpunt was, werd in 1959 aan de
doorbraak van de P.C. Hooftlaan naar de Lange Boonestraat begonnen.
Deze doorbraak hoorde bij het saneringsplan voor de binnenstad.
Een aantal panden moest worden gesloopt, waaronder de Lijnstraat, Zuidvliet, Lijndraaierssteeg alsmede de woningen in het daar aanwezige hofje.
Verder panden aan de Noordvliet, Nauwe Koestraat en Lange Boonestraat.
Tevens moest er nog een nieuwe brug over de Zuidvliet worden gebouwd.
Wim van der Stelt

Aan de Noordvlietzijde de ingang van de Lijndraaierssteeg. Rechts het
pand van de heer A. v.d. Berg waarin een zuivelhandel gevestigd was.
Links winkel en werkplaats van Loodgietersbedrijf Van der Staay.
Uit: Het fotoboek ‘Maassluis, mijn stad’ (Deel 1) door Wim van der
Stelt alias M.A. Sluizer. Uitgever: Maassluise Courant ‘De Schakel’
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DE HAVEN VAN MAASSLUIS
Ergens in de 14e eeuw moeten er mensen van onbekende herkomst in
deze contreien zijn neergestreken. Vermoedelijk hadden zij geholpen bij
de waterkering langs de Maas, tussen de Noordzeekust en Rotterdam. Zij
hielden dan ook de wacht bij de hier gebouwde sluizen, de Monsterse Sluis
en de Wateringse Sluis. Deze zijn zo genoemd omdat deze dorpen ontwatering van node hadden en naar Oudnederlands gezegde ‘Wie het water
deert, die het water keert’, en de aanleg en het onderhoud moesten betalen. Zo ontstond er een natuurlijke haven. Verder beoefenden zij visserij
en onderhielden een veerdienst op Brielle. Zo was er een nederzetting geboren, genaamd Maeslantsluis, welke blijkbaar snel groeide, want in 1365
werd er een havendam van hout gebouwd ten behoeve van de veerdienst
en de vissersschepen.
In 1480 werd reeds een keur gehouden voor deze havendam. Men had
zelfs op de kop van deze dam een vuurbaken geplaatst ‘welks vuur tot
Brielle lichtte’. Dit wel onder protest van Brielle. Maeslantsluis ging vooruit
en Brielle achteruit. Volgens de laatste, zich beroepend op door hen verkregen privilegiën, mocht dit vuurbaken niet iedere avond of hele nacht branden. Schepen die anders bij Brielle voor anker gingen, wachtend op een
gunstige wind en/of tij om naar Rotterdam te varen, gingen nu tot Maeslantsluis, want vandaar konden de scheeps- en ladingpapieren per koerier te
paard gebracht worden. Een vroegere voorloper van de nu bekende Dirkzwagers rapportagedienst.
Voor Maeslantsluis lag een eilandje. Hierop had men versterkingen gebouwd ter verdediging van de sluizen en het dorpje, vooral tijdens de
Spaanse Oorlog. Vanaf dit eiland, Schanseiland genaamd, heeft men later nog een houten havendam gebouwd. Samen met de latere verbeteringen en uitbreidingen. vormde dit het profiel van de huidige haven. In 1598
werd door de Gecommitteerden en de Dijkgraaf van de Hoogheemraden
besloten, de havendammen met 67 roeden te verlengen, 47 roeden voor
rekening van de ‘Acht-ambachten’ en 20 roeden voor rekening van ‘het
gemeene visserije’, die dit werk tien jaar moesten onderhouden. Delfland
stelde de keur vast, dat wil zeggen, gebood ook de verbeteringen.
Maeslantsluis kreeg langzamerhand, door vorming van gorzen en inpolderingen, een afzonderlijk vaarwater dat afgebakend werd, dit tegen de zin
van Brielle. Zich beroepend op hun privilegiën, moest Maassluis rechten
betalen aan Brielle.
Wat de een deed voor de veiligheid wilde de ander verbieden door het
heffen van rechten. Door het protesteren van Vlaardingen en Schiedam bij
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de Gecommitteerden werd deze heffing verboden, want schepen met als
bestemming die havens hadden daardoor vertraging opgelopen en dus
financieel verlies geleden. Door het niet betalen van de rechten mochten
de schepen Brielle niet passeren.
In 1600 werd aan de zuidzijde van de Haven in de kom, nu Marnixkade
genaamd, een kraan geplaatst voor het trekken en plaatsen van masten
en het trekken van schepen. Zo begon zich een kleine scheepswerf te
ontwikkelen, daar men ook vissersschepen ging bouwen.
Door het verlengen van de havendammen verzandde de haven sneller.
Om dit tegen te gaan werd in 1776 door de Gecommitteerden en de Dijkgraaf van de Hoogheemraden besloten om langs de dijk een dam aan te
leggen vanaf de spuisluis Boonervliet, om op die manier het water van
de sluis af te voeren via de haven en zo de haven op diepte te houden.
Een krabbelaar zorgde ervoor, dat het zand en slik loskwamen en met
het stromende water werden afgevoerd. Deze krabbelaars gebruikt men
tegenwoordig weer, natuurlijk moderner. Aanvankelijk werkte dit systeem,
echter slechts totdat de Nieuwe Waterweg werd gegraven en de stroom
anders ging lopen.
Niet alleen de visserij nam toe, maar ook de aan- en afvoer van goederen.
Zo was er een beurtvaart op Rotterdam en de doorvaart door de sluis
naar het Westland voor het vervoer van de groente en het fruit. Op al de te
laden of lossen goederen werden heffingen opgelegd. Bij het octrooi van 6
oktober 1639 werd dit recht verleend onder voorwaarde, dat de opbrengst
alleen ten nutte kwam van de haven en dat behoorlijk rekening en verantwoording werd afgelegd. De heffing voor vis was bijvoorbeeld een stuiver
voor iedere ton zoute vis en ‘den 40ste penning van de totale waarde der
aangebrachte levende of dode visch’, oftewel verse vis. Zo moesten er
acht stuivers betaald worden voor ieder vat bier dat werd gelost.
Langs de haven bevonden zich ook twee zandhokken, waaruit de schepen ballast konden meenemen naar zee. Voor elke ton ballast moesten er
drie stuiver betaald worden te weten: één stuiver twaalf penningen ‘voor ’t
Collegie van de Visscherij en vier penningen voor den aflevering van den
ballast’.
Ook hadden zich enkele bedrijven gevestigd in Maassluis, onder andere
een touwslagerij, een kuiperij en een molen die spijsolie perste uit zaden.
De scheepswerf had zich uitgebreid en bouwde veel vissersschepen. Met
al deze uitbreidingen groeide ook de bevolking, waarvoor weer huizen vlak
achter de dijk gebouwd werden, in de polders en ook dicht langs de haven.
Te dicht langs de haven, waar men nu de moeilijkheden nog van ondervindt. Zo bouwden de reders van de haringloggers hun huizen langs de
haven, liefst met een pakhuis met nettenzolders erbij.
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Deze bouwerij belemmerde de uitbreiding van de haven. Toen in 1872 de
Nieuwe Waterweg tot stand kwam, veranderde veel in en voor Maassluis.
Ten westen van Maassluis kwam er een polder bij, doordat de waterkering nu was verlegd. Omdat de haven van Maassluis nu dicht bij zee lag,
ging het loodswezen hier opereren en richtte een loodsstation op. Ook de
zeesleepboten van L Smit zochten een onderkomen in de haven en het
bergingsbedrijf ging zich hier vestigen.
Met dit alles werd het duidelijk dat de haven nodig uitgebreid moest worden. Het plan was om in de polder ten westen van Maassluis een haven
te graven. In januari 1895 verzocht het Gemeentebestuur aan de Regering
en de Provinciale Staten steun voor ‘verbetering en uitbreiding der haven’.
Door allerlei politieke en technische problemen en de Eerste Wereldoorlog
zijn deze plannen toen niet van de grond gekomen.
Rond 1890 wilden de Staatsspoorwegen een treinverbinding aanleggen
tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Deze spoorlijn zou dan de haven van Maassluis kruisen door middel van een beweegbare brug. Op 26
juli 1893 werd door H.M. de Koningin-weduwe Emma een besluit ondertekend, dat een reglement vaststelde ‘ter beveiliging van scheepsvaart door
de beweegbare brug te Maassluis’. De voornaamste bepaling was: de beweegbare spoorbrug wordt ten dienste van de scheepvaart zoveel mogelijk
geopend gehouden. Wanneer er geen scheepvaart is, mag de brug worden
gesloten voor het treinverkeer. (De rollen zijn nu wel omgekeerd). Door
deze brug werd de haven wel in tweeën gedeeld, de Buitenhaven en de
Binnenhaven; ook ging er een kostbaar stuk van de haven verloren.
De groente- en fruitvaart op Engeland begon, zij het in beperkte omvang,
nu ook op gang te komen. Steeds meer zeesleepboten kregen Maassluis
als thuishaven en deze boten werden steeds groter. Als na de haringteelt
alle loggers binnen waren, was er niet veel plaats meer in de haven. Weer
kwam het plan voor uitbreiding van de haven uit de kast; er werd al een
stuk grond, 27½ ha, aangekocht. Een deel hiervan werd bestemd voor bebouwing met huizen en een deel voor industrie, maar door de crisis en de
Tweede Wereldoorlog ging het weer niet door.
Tijdens die oorlog maakten de bezetters, net zoals in de andere havens, gebruik van de haven voor het stationeren en het repareren van hun patrouilleboten. De loodsboten en de meeste zeeslepers waren naar Engeland overgestoken, evenals enkele haringloggers. Veel binnengebleven loggers werden
door de bezetters gevorderd. Na de bevrijding kwam het leven in de haven
weer langzaam op gang, de loodsdienst ging weer functioneren en de zeeslepers kwamen weer thuisvaren. Van de haringloggers kwamen er ook nog
enkele terug. Een poging om de visserij weer op gang te brengen mislukte.
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Een heel oude prent.
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De oude ijzeren kraan in actie.
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De coasters van Van Geest tijdens hoogwater.

Omdat er in Maassluis geen visafslag was, mocht geen verse vis worden
aangevoerd; in Den Haag werd beslist dat Maassluis geen vissershaven
meer was.
Wel begon de groente- en fruitvaart naar Engeland op gang te komen;
eerst als wilde vaart en wat later werd dit een geregelde dienst met één en
soms twee diensten per dag, met de Geestlijn die ook stukgoed in containers en vee vervoerde.
Toen ook de wederopbouw op gang kwam vestigde het bouwbedrijf Elementum B.V. (de bekende montagebouw) zich in Maassluis, hetgeen weer
werk in de haven gaf. Ook was er aanvoer van grondstoffen voor de andere
bedrijven, zoals sojabonen, sisal, hout, zand, grint en lava. Door de gunstige ligging van de haven ten opzichte van het Westland werd nagenoeg
alle stookolie voor de glastuinderij via de haven aangevoerd. Met de komst
van het aardgas kwam er weer ander werk in de haven. Veel duwbakken
met pijpen bestemd voor het aardgasnet werden hier in Maassluis bij Key
& Kramer behandeld, geconserveerd en weer afgevoerd.
Weer werd het plan om de haven uit te breiden voor de dag gehaald, maar
het moest nu eerst worden aangepast in verband met het Deltaplan, doordat de Deltadijk de haven Maassluis kruiste door middel van een keersluis.
Daarvoor is toen een goede oplossing gevonden en de plannen werden
naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Rotterdam kwam toen echter met het
plan om ten westen van Maassluis ook een haven te gaan graven, de Rijnpoort; hierdoor gingen de plannen van Maassluis voorlopig weer de kast in.
Maar de Deltadijk ging wel door, volgens plan met een keersluis in de haven, zodat er weer een kostbaar stuk van de haven moest worden prijsgegeven. Uiteindelijk ging het graven van de Rijnpoort ook niet door.
Eind jaren zeventig kwam de terugslag. Door gebrek aan ruimte kon Van
Geest niet uitbreiden en deze verhuisde naar Rotterdam. Doordat de tuinders in het Westland overgingen van olie op aardgas viel ook het olievervoer bijna geheel weg. De nieuwe sleepboten van Smit International werden te groot voor de haven, zodat ook deze naar elders gingen. Alleen de
berging bleef en daarvoor werden een nieuw magazijn en een werkplaats
gebouwd.
In 1980 werd de oliefabriek van Verploegh door brand geheel verwoest,
zodat ook die havenactiviteit verdween en niet meer terug kwam omdat de
fabriek niet meer werd herbouwd. Zo was de havenactiviteit in enkele jaren tijds met bijna 40% afgenomen. De voornaamste reden was het tekort
aan haven- en kaderuimte, doordat in het verleden de woonwijken te dicht
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Scheepsbouw op en rond het Kerkeiland.
rond de haven zijn gebouwd. Bovendien laten de tegenwoordige milieu- en
hinderwet-voorschriften niet toe dat andere dan zogenaamde milieuvriendelijke goederen geladen of gelost worden.
De laatste jaren gaven enige opleving te zien, voornamelijk in de binnenvaart. Minder schepen, maar wel grotere. Ook de zeevaart is het laatste
jaar weer enigszins toegenomen. Maar of er in de naaste toekomst een
uitbreiding van de haven in zit, staat nog te bezien.
maart 1988.

Th. Micklinghoff
oud-havenmeester van Maassluis
GOUDSTEEN
Wij zullen zwijgend langs de Goudsteen gaan,
dit stille water past geen ruw geluid,
wellicht de tonen van een herdersfluit
en ’s morgens ’t kraaien van een vroege haan.
Anthony Stolk
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