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Op 11 februari overleed ons erelid Wim van der Stelt op de respectabele leef-
tijd van 100 jaar.
Wij kennen hem onder anderen als de dichter M.A. Sluizer, die vele gebeurte-
nissen in ons stadje op treffende wijze beschreef in dichtvorm. Hij nam geen
blad voor de mond, maar de toon was altijd mild. Verschillende van zijn gedich-
ten hebben wij mogen plaatsen in onze boekjes.
Wim was in zijn ‘werkzame’ leven ook stadsfotograaf. Hij liet Maassluis een
aantal fotoboeken na waarin de veranderingen in de laatste zestig jaar in woord
en beeld zijn vastgelegd.
Omdat zijn fotoarchief nagenoeg de gehele periode van de wederopbouw na
WO II beslaat is zijn fotografische registratie van onschatbare waarde voor de
geschiedschrijving van onze stad.

Wij zijn hem heel dankbaar dat hij bij leven zijn fotocollectie heeft geschonken
aan de HVM. Vrijwilligers werken aan de opbouw van zijn digitale fotobestand.

In 2008 mochten wij hem een
van de eerste exemplaren van
de Kroniek van Maassluis aan-
bieden, uit respect voor de
betekenis die hij heeft gehad
voor de geschiedschrijving van
Maassluis.
Wij zijn hem dankbaar dat hij
de stad zoveel waardevols heeft
nagelaten en houden zijn nage-
dachtenis in ere.

’t Gaat met ons zoals de huisjes, eens zal er ‘Adios’ zijn.

VAN DE REDACTIE
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Een bekende woonwijk in Maassluis is ’t Stort. Hoe, wanneer en waarom de
huizen op ’t Stort precies gebouwd zijn was het onderwerp van mijn onderzoek.
Dus ik ‘stortte mij op ’t Stort’, maakte kennis met vele mensen die er gewoond
hebben en hun herinneringen met mij wilden delen en ging op onderzoek in de
archieven.

Na de Eerste Wereldoorlog was er veel veranderd. Men had huizen nodig voor
de bevolkingsaanwas, maar ook omdat de eisen voor woningen waren ver-
anderd. De opspuiting in de Kapelpolder was voldoende ingeklonken om,
na ’t Hoofd, voor de tweede grote uitbreidingswijk van Maassluis te dienen.
Deze wijk werd gebouwd in het eerste kwart van de 20e eeuw.

De naam ’t Stort
Uit de geschiedenis van de Nieuwe Rotterdamse Waterweg blijkt dat na 1872
de diepte van het vaarwater een bron van voortdurende zorg was. Er moest

doorlopend gebaggerd worden en de bagger-
specie moest ergens gestort worden. Er werd
besloten dit te doen op de onder het bestuur van
Rotterdam vallende Noordnieuwlandse polder
en wel op het gedeelte dat ligt benoorden de
haven van Maassluis tussen de zeewering
Maasdijk en de spoorlijn. Op die wijze versnel-
de men ook de verlanding van de polder voor
welk toekomstig gebruik dan ook. In de
Kroniek van Maassluis is te lezen dat ’t Stort
een onderdeel is van de Noordnieuwlandse pol-
der en de daarin gelegen Kapelpolder die oor-
spronkelijk bij Maasland behoorde en tijdens
de grenswijziging van 1877 bij Maassluis werd
gevoegd. Ten behoeve van de spoorlijn naar
Hoek van Holland werd tussen 1866 en 1890
een spoordijk aangelegd die de Kapelpolder in
tweeën deelde. In 1916 werd de polder tot aan
de spoordijk opgehoogd. Omdat de ophoging
plaatsvond door het storten van baggerspecie,
werd dit terrein in de volksmond … ’t Stort
genoemd.

ONTSTAAN VAN DE WIJK ’T STORT
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de gemeente Maassluis
waardoor uitbreiding
van het woningbestand
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Singelkade
In een brief aan de gemeente Maassluis van 23 december 1915 staat de oprich-
ting van de N.V. Nederlands Grondbezit te Rotterdam vermeld en dat deze
maatschappij in het bezit is van 64 ha grond genaamd de Kapelpolder, liggen-
de binnen de gemeentegrens. B en W besluiten om aan deze N.V. vergunning te
verlenen om de op te spuiten grond in de Kapelpolder aan te sluiten aan de
Singel- of Spuikade.

NB Deze straatnamen waren ons onbekend. Maar we komen ze nogmaals
tegen in een passage waarin men overweegt een brugdeel neer te leggen als
verbinding tussen Wedde en
Singelkade. En in een ver-
slag van het bestuur van het
ziekenhuis over de zieken-
barak wordt gesproken over
de Singel- of Spuikade, ter-
wijl we zeker weten dat daar
de Rochekade mee werd
bedoeld. We weten nu dus
dat men hiermee de kade
langs de Noordgeer bedoel-
de aan de zijde van de
Kapelpolder.

April 1916: behandeling van voorstel van de heer G. Dirkzwager Mz. tot aan-
koop van het noordelijk deel van de Kapelpolder voor ƒ 2,25 per ca. In mei
1916 wordt met genoemde N.V. onderhandeld over de prijs en over eventuele
aankoop van het gehele noordelijk deel van deze polder ter grootte van 27 ha,
29 a en 40 ca.
Juni 1916: besprekingen met de N.V. over de ontwerpakte tot verkoop en
verdeling van de transportkosten.
In juli 1916 wordt reeds opdracht gegeven voor het maken van een stratenplan
voor het noordelijk deel van de Kapelpolder. Deze opdracht wordt echter aan-
gehouden i.v.m. de te benoemen gemeentearchitect.

Ondragelijke stank
De ophoging is inmiddels aan de gang, want in oktober 1916 ontvangt men
een schrijven van de gezondheidscommissie voor Maassluis waarin gemeld
wordt dat voor de ophoging van de Kapelpolder specie wordt gebruikt die een
ondragelijke stank verspreidt. De uitvoerders, de heren Bakker en Thyssen
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uit Gorinchem, aannemers van de opspuiterij, worden hierop aangesproken.
3 augustus 1917 is de ophoging gereed.
In fotoboek 3 van voormalig stadsfotograaf Wim van der Stelt lezen we hoe
er werd opgehoogd. Eerst met een laag zand en deze werd afgedekt met een
ca. 30 cm dikke kleilaag ten behoeve van de bebouwing. Er werd opgehoogd
tot het niveau van de Govert van Wijnkade.

Aan de Heidemaatschappij te Arnhem werd voorlichting gevraagd betreffende
het productief maken door bebouwing van de Kapelpolder. Een rapport van de
Heidemaatschappij werd 19 oktober 1917 ontvangen.
De inmiddels aangestelde gemeentearchitect schreef op 13 november 1917 een
brief betreffende de werkverschaffing op het terrein. Hij meldt op 13 december
1917 dat personen aan wie tijdelijk werk verschaft is om een hoger loon
hebben gevraagd.
Middels een onderhandse akte werd bij de N.V. De Dordrechtse Onderlinge
Credietvereeniging een lening afgesloten van ƒ 621.315,- wegens verkocht
eigendom aan de gemeente Maassluis in de Kapelpolder.

Woningbouw
Uit de Maassluische Courant van 11 december 1920:
Door de Woningbouwvereeniging ‘Nieuw Maassluis’ zijn bij den Raad onzer
gemeente plannen ingediend voor den bouw van 238 eengezinswoningen, te
plaatsen in den Kapelpolder. Burgemeester en Wethouders hebben die plannen,
naar wij vernemen, in handen gesteld van de commissie voor de Plaatselijke
Werken.

Uit een ander bericht blijkt dat
de huizen gebouwd zijn door
de aannemer Poldervaart uit
Vlaardingen. Volgens de heer
Van der Stelt is de huizenbouw
al gestart in 1918 en werden er
277 goede arbeiderswoningen
gebouwd. De huizen gelegen
aan de Keucheniusstraat waren
wat royaler en moesten een
huur van ƒ 5,- per week op-
brengen, de andere huizen
ƒ 3,50 per week. In 1920 was
een gedeelte van de huizen

De fundamenten voor de huizen in de
Keucheniusstraat. Achteraan links verrijst
het eerste blok huizen van het Mackayplein.
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gereed, maar veel woningen bleven onbewoond en werden dicht getimmerd.
Later heeft de gemeente de huren verlaagd en vonden alle woningen een
bewoner.

Uit de Maassluische Courant van 22 oktober 1921:

Kapelpolder en waterleiding
Van de 277 woningen in den Kapelpolder zijn er thans 75 van electrisch licht
voorzien. Ze zouden betrokken kunnen worden, indien de bewoners op de een of
andere wijze van goed water voorzien werden. De waterleiding is in den polder
nog niet aangelegd, maar al ware dat wel het geval, dan nog zouden de men-
schen, althans voor drinkwater, daar niets aan hebben, want het is sinds een
dag of wat weer akelig zout. De Gemeente kocht het vorige jaar voor ƒ 300,-
een toestel om vast te kunnen stellen wanneer de inlaat plaats kan hebben,
d.w.z. wanneer het water vóór de inlaat niet brak is. Dat toestel schijnt, nu er
toch weer zout water ingelaten is, vrijwel overbodig. De bewoners in den
Kapelpolder zouden, dunkt ons, het beste geholpen zijn met een paar goede
Nortonpompen, geslagen tot een zoodanige diepte, dat ze goedgekeurd water
opleveren. Door het nog langer onbewoond blijven der huizen kunnen moeilijk-
heden ontstaan.

Speculatie?
In een vraaggesprek door de Maassluische Courant met burgemeester C.P.J.
Dommisse in december 1926, n.a.v. een initiatief genomen door een aantal
ingezetenen van Maassluis die grote zorgen hebben over de financiële toestand

van de gemeente, wordt terugge-
keken naar het verloop van de
aankoop van een deel van de
Kapelpolder. In dit gesprek wordt
op de vraag of de financiële toe-
stand van de gemeente inderdaad
zorgen baart, door de burgemees-

’t Stort kort na gereedkomen.
Boven is het Mackayplein,
rechtsonder de ‘Kromme’
Piersonstraat. Het terrein
rondom de woonwijk is nog niet
ingevuld, voorzieningen voor de
bewoners ontbreken.
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ter geantwoord: ‘Ja en neen, wanneer de gemeente niet zulk een strop aan de
Kapelpolder had gehad, dan zou er zeker niet van een noodlijdend bestaan
gesproken kunnen worden.’
Over de Kapelpolder moet in de loop van de jaren nogal wat te doen zijn
geweest, merkt de Courant op. ‘Inderdaad, en daarom is het goed dat men nu
eens precies weet op welke wijze de gemeente het slachtoffer is geworden van
een speculatie die destijds niet gewaagd scheen.’

De burgemeester wijst op de voornaamste redenen waarom een eertijds zo
bloeiende gemeente als Maassluis langzamerhand achteruit is gegaan.
‘Bloeiende visserijbedrijven telden in 1908 125 schepen en na de oorlog is dat
teruggelopen tot 25 schepen. Verschillende loggers zijn tijdens de oorlog ver-
bouwd tot vrachtvaarders, andere zijn op mijnen gelopen en enige tientallen zijn
verkocht. Toen de malaise intrad lag het bedrijf spoedig nagenoeg plat. Ook
voor de andere bedrijven zoals kuiperijen, taanderijen en boeterijen braken zeer
magere jaren aan. Om de achteruitgang zoveel mogelijk tegen te gaan nam de
raad het besluit om een nieuwe haven aan te leggen. Tevens wilden de
Rotterdamsche Bouwexploitanten J.J. Vermeer en Zonen in de naaste omgeving
van de te maken haven een tuinstad laten verrijzen. Van alle kanten openden
zich in 1916 gunstige perspectieven, zodat eenieder het begrijpelijk vond dat
besloten werd tot aankoop van de Kapelpolder voor een som van ƒ 620.875,-
waarvoor een lening werd gesloten. Aanvankelijk liep alles prachtig. De heer
Pot uit Vlaardingen besloot in die polder een fabriek te bouwen en zijn rederij
naar hier over te brengen en liet een kademuur bouwen. Daarna kwamen de
moeilijkheden, o.a. het bedrijf van Pot bleef in Vlaardingen en hij wenste niet
te betalen voor de grond die hij in gebruik had gehad. Een proces hierom ver-
loor de gemeente. Maassluis mocht voor alles opdraaien.
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Van een nieuwe haven en het tuindorp kwam niets. De Bouwvereeniging zette
er met steun van het Rijk en de gemeente 277 woningen neer waardoor de
schuldenlast van de gemeente aanzienlijk vergroot werd. De gemeente denkt er
zelfs over om de Kapelpolder te verkopen, hoewel het beste zou zijn als het
Rijk helpt door de polder over te nemen. ‘Maar zelfs als het Rijk ons niet van
de polder zal afhelpen, is de grond voor industrieterrein bijzonder gunstig gele-
gen en vroeg of laat zullen toch wel kopers komen opdagen.’

In raadsverslagen lezen we de zorg of er wel voldoende potentiële huurders zul-
len zijn voor de geplande woningen. ‘Is het juist, dat de bevolking in sterke
mate achteruit gaat ?’ ‘De bevolking welke nu ruim 10.000 zielen telt is de laat-
ste jaren iets teruggelopen, maar dat houdt verband met het feit, dat een paar
honderd Belgen, die hier enige tijd in de glasblazerijen werkzaam zijn geweest,
successievelijk naar hun vaderland zijn teruggekeerd. De eigen bevolking van
Maassluis gaat absoluut niet achteruit.’

Tuindorp
In de uitspraken van de burgemeester vinden wij het bewijs voor de veronder-
stelling dat deze wijk oorspronkelijk was opgezet als een ‘tuindorpideaal’. Door
de genoemde problemen met speculatie en gemeentelijke middelen werd het
een slechts gedeeltelijk uitgevoerd plan.

Het concept tuindorp is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw en was een revo-
lutionair model voor de stedelijke ontwikkeling. Men besteedde niet alleen aan-
dacht aan de huizen, maar ook aan het uiterlijk van straten en pleinen. Hele wij-
ken werden als een geheel ontworpen, waarbij alle wijkfuncties een eigen plaats
kregen en over alle buitenruimten werd nagedacht. De aanpassing van de
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Woningwet in 1921 bepaalde dat er meer aandacht aan de buitenruimten, zoals
straten, pleinen en verkeerspunten besteed moest worden. Ook verscheen er
meer gemotoriseerd verkeer waar het stratenbeeld op aangepast werd.
Men vond ook dat de arbeiders een betere behuizing verdienden en meer recht
op levensvreugde, die daarmee gepaard zou gaan. Een prettige wijk met veel
licht, lucht en groenvoorziening maakt de mensen gelukkiger en gelukkige
mensen werken harder. Voor de verheffing van de arbeider streefde men naar
een wijk met een eigen bibliotheek, school, buurthuis en speelterreinen, zodat
de kinderen konden leren en opgroeien in hun woonwijk. Wanneer alle voorzie-
ningen en winkels in de wijk aanwezig zijn behoeven ook volwassenen de wijk
niet uit. Door de afwezigheid van een kroeg en slijter hielp men de arbeiders
een beter leven te leiden.

De hele wijk is samengesteld
uit dezelfde modules, die
steeds op een andere wijze
of met andere sierelementen
zijn samengesteld.
Om efficiënt en goedkoop
te kunnen bouwen werd
gebruikgemaakt van gestan-
daardiseerde vormen en
materialen. Voor het vervoer
van de bouwelementen legde
men rails aan door de te vor-
men straten waarover lorries
reden. Hiermee was deze
wijk een van de eerste grote
woningbouwprojecten in
Maassluis.

Voor de straatnamen werd gekozen uit de namen van politici, predikanten en
vakbondsleiders uit de 19e en begin 20e eeuw, die een grote sociale bewogen-
heid aan de dag hadden gelegd. Hiermee onderstreepte men de sociale idealen
die aan de wijk ten grondslag hadden gelegen.
De nieuwe wijk werd op twee plaatsen ontsloten. Op de Govert van Wijnkade
werd tegenover de Havenstraat een aantal panden verwijderd om via de
Keucheniusstraat toegang tot de wijk te verschaffen.
De A.E. Maasstraat sloot aan op de Noorddijk op dezelfde plek waar in 2008
de Heldringstraat op de Noorddijk aansluit. Een groot gedeelte van de
A.E. Maasstraat verdween dus en werd bestemd als industrieterrein.
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In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden alle huizen van ’t Stort gereno-
veerd en voorzien van badkamers. De huizen waren in de jaren twintig welis-
waar aan de tuinzijde voorzien van inpandige toiletten en een kleine wasgele-
genheid, te bereiken vanuit de keuken, maar dit voldeed niet meer aan de
moderne wooneisen.

Winkel in de voorkamer
De idealen van de tuinstad kwamen niet uit de verf, want behalve de vier als
winkel gebouwde panden werden er uiteindelijk geen openbare voorzieningen
in de wijk opgenomen.
Er waren vier officiële winkels:
Mackayplein 1 : kruidenier, Valkenburg
Mackayplein 20 : groentenwinkel, Kees Kap
Heldringstraat 25 : kruidenier, Van der Hoest
A.E. Maasstraat : kaas- en kruidenierswinkel, Sluijter

Wel werd er kleinhandel in voorkamers en schuren bedreven:
Mackayplein 16 zw. : manufacturen, Looye
Talmastraat 11 : groenten en aardappelen, Van Meggelen
Talmastraat 32 : manufacturen, A.T. Langeveld
Heldringstraat : manufacturen, Van der Marel
Piersonstraat 26 : waterstokerij, Mol
A.E. Maasstraat 13 : petroleum, Van Zanten
Esserstraat : bontwerkster, mevrouw De Raaf
Esserstraat : manufacturen, Immerzeel
Keucheniusstraat 40 : overtrekken en dekens

Verder kende men ook nog paklopers.
Zij gingen met de fiets langs tuinders en
boeren.

Sociaal onderzoek
In een rapport van het ‘Instituut voor
Sociaal Onderzoek van het Nederlandse
volk’ wordt een overzicht en een indeling
van de woningen gegeven:

Kapelpolder, aanwezig in 1941: 313 zui-
ver woningen, 6 winkel/woonhuizen
en 1 bedrijfswoning, totaal 320.
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Aantal gezinnen 318 in 316 percelen (2 dubbele bewoningen), totaal aantal per-
sonen 1251.
Er waren 3 leegstaande woningen, alle met een huurwaarde van ƒ 4,- tot ƒ 4,50.
Geen onbewoonbaar verklaarde woningen. Slechts van 1 woning wordt de
onderhoudstoestand als ‘slecht’ aangegeven.

De 313 zuiver woningen zijn te splitsen als volgt:

naar type naar eigendom
heel huis 252 eigen woning 5
benedenwoning 22 particulier, huur 34
bovenwoning 39 woningbouwvereniging 272

dienstwoning 2

Het karakter van deze buurt wordt volledig beheerst door woningbouw van de
bouwverenigingen. Dit karakter komt ook tot uitdrukking in de volgende ver-
deling:

naar karakter
arbeiderswoningen 272
kleine middenstand 15
middenstand 20
gegoede middenstand 1
welgestelden 5

De arbeiderswoning beheerst ook deze wijk, doch het is naar huurwaarde een
betere arbeiderswoning dan in andere wijken hetgeen volgt uit de volgende ver-
deling:

naar huurwaarde
weekwoningen maandwoningen Govert van Wijnkade
tot ƒ 3,- 2 ƒ 25,- tot ƒ 30,- 19
ƒ 3,- tot ƒ 4,- 49 ƒ 30,- tot ƒ 35,- 3
ƒ 4,- tot ƒ 5,- 225 ƒ 35,- tot ƒ 40,- 5
vanaf ƒ 5,- 10

Conclusie
Het rapport concludeert ‘dat deze wijk wat arbeiderswoningen betreft de beste
keus’ was. De kwaliteit van de woningen was voor de arbeidersklasse zeker
goed genoeg. Vanwege de relatief hoge huurprijzen trok de wijk echter weinig
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arbeiders. Mensen uit een iets hogere sociale klasse, zoals gemeenteambtena-
ren, vonden er geschikte woonruimte.
Toch kleefden er veel nadelen aan de wijk.
De woningen zijn direct na WO I gebouwd met over het algemeen slecht mate-
riaal. Ook de situering binnen de gemeente, geheel afgezonderd van de rest van
de bebouwing en voorzieningen, is verre van fraai te noemen. De bouw van
woningen op deze ongunstige plaats is het gevolg geweest van gebrek aan
bouwterrein binnen de stadsgrenzen.
De verdeling tussen terrein met woningbouw en industrieterrein is niet even-
wichtig te noemen. Vooral na WO II heeft zich veel industrie gevestigd in de
Kapelpolder rondom de woonwijk.

Hoewel ook de conclusie van het instituut voor sociaal onderzoek niet onver-
deeld gunstig is, krijg ik uit mijn gesprekken met (oud-)bewoners een geheel
andere indruk. De meesten spreken over een prettige jeugd in een wijk die door
zijn afgelegenheid een wereld op zich was. Bovendien vindt men het in de hui-
dige tijd nog steeds een geliefde woonwijk, waar veel mensen met plezier
wonen en starters graag zouden willen beginnen.

september 2010 Henk Wigt

Bronnen:
Stadsarchief Vlaardingen, Maassluische Courant, Kroniek van Maassluis,
de krantenverzameling van Aad Weltevreden, jhm.nl/cultuur-en-geschiede-
nis/nederland/zuid-holland/maassluis, maassluis.nl.

Luchtfoto ’t Stort,
waarschijnlijk uit
de jaren zeventig.
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Besmettelijke ziektes met een epidemisch karakter zijn van alle tijden. Met de
recente uitbraken van ziektes zoals de Mexicaanse griep in 2009 die wereldwijd
meer dan 16.000 slachtoffers maakte en de Q-koorts die in Nederland heerste
werden we er weer mee geconfronteerd. Ook nu maakt tuberculose jaarlijks
2 miljoen slachtoffers. In dit verhaal geven we een overzicht van besmettelijke
ziektes die gedurende de vorige eeuwen de bevolking van Maassluis hebben
getroffen. Dit is deels algemeen en fragmentarisch, en deels meer specifiek en
gedetailleerd en betreft vooral de periode tussen de jaren 1860 en 1930.
De informatie is verkregen uit de archieven van Maassluis en andere relevante
documenten. Enige summiere informatie over deze ziektes wordt gegeven
aan het eind van het verhaal. Het complete verhaal zal in drie afleveringen ver-
schijnen.

Besmetting door schepen
Een epidemie is een verschijnsel dat meestal in ongunstige zin optreedt in een
kleiner of groter gebied van mens of dier. Besmetting met een ziekte kan veler-
lei oorzaken hebben. Het kan via de natuurlijke route door de lucht wanneer we
door hoesten schadelijke deeltjes verspreiden die infectie veroorzaken. Het kan
door contact met besmet voedsel, besmette dieren of besmette mensen, wanneer
bijvoorbeeld op inkomende schepen een besmetting heerst of door bezoek van
en aan besmette personen uit de eigen of naburige gemeente. Het kan ook het
gevolg zijn van slechte hygië-
nische omstandigheden. In het
verleden ontbrak het vooral
aan goede kennis van oorzaak
en gevolg en daardoor ook aan
afdoende behandeling.

Eeuwenlang epidemieën
Eeuwenlang is de mensheid
geteisterd door besmettelijke
ziektes waarbij miljoenen men-
sen stierven. Beruchte epide-
mieën uit de wereldgeschiede-
nis betreffen onder meer ver-
schillende pokkenepidemieën en de pestepidemie in het jaar 541 die behalve het
Byzantijnse rijk ook Europa trof. In de late middeleeuwen werd Europa meer-

BESMETTELIJKE ZIEKTES IN MAASSLUIS (1)
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dere malen getroffen door de pest en ook nog in de jaren 1663-1666 werd
een groot deel van West-Europa door de pest getroffen. In Londen verloren
60.000 burgers het leven, in Amsterdam 34.000 mensen op een bevolking van
ruim 200.000. In 1918 zorgde de Spaanse griep voor massale sterfte. De Eerste
Wereldoorlog was bijna ten einde toen een moordend virus zich in razend
tempo verspreidde. De ziekte doodde in korte tijd tussen de 20 en 40 miljoen(!)
mensen. De dodelijke golf overspoelde ook Nederland. In totaal overleefden in
Nederland ongeveer 28.000 mensen de griep niet.
Begin 1800 breekt voor het eerst cholera in Nederland uit en dit krijgt in 1831
een epidemische omvang.

Epidemieën in Nederland
Ook in Nederland zijn in de afgelopen eeuwen veel epidemieën uitgebroken die
soms een lokale en soms een landelijke verspreiding kenden. Door het slechte
voedsel en de veelal ongezonde woonom-
standigheden en vooral door het drinken
van besmet drinkwater (de grachten en
rivieren waren open riolen en het met uit-
werpselen besmette water werd weer opge-
pompt als drinkwater) stierven veel mensen
aan allerlei besmettelijke ziekten. Geen uit-
zondering waren uitbraken van pokken,
cholera, tyfus, roodvonk, difterie en tuber-
culose. De helft van de kinderen stierf voor-
dat zij 12 jaar oud waren.
Als een van de meest voorkomende epide-
mieën in Holland kan de pest genoemd wor-
den. Tussen 1450 en 1688 werd Holland
zeer regelmatig getroffen door grotere epi-
demieën. De stad Leiden werd 34 keer
getroffen, Rotterdam en Dordrecht achter-
eenvolgens 30 en 29 keer, maar ook
Schiedam (20 keer), Delft (16), Brielle (5)
en Vlaardingen (3) werden niet gespaard.

Uitgestorven straten
In de 17e eeuw heersten er ernstige pestepi-
demieën in Nederland en in de jaren 1624-
1625, evenals 1636 en 1666 overleden er
veel kinderen in Maassluis, Maasland,

In de Nieuwstraat waren in de
19e eeuw de woonomstandig-
heden zo slecht dat epidemieën
veel slachtoffers maakten.
De (bij)naam Kalestraat zou

daarnaar verwijzen.
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Schiedam en Ter Heijde. In Maassluis overleden in 1666 alleen al 24 wees-
kinderen aan deze ziekte. In die periode waren de straten ‘uitgestorven’ als
gevolg van deze besmettelijke ziekte.
Ook pokken kwamen veelvuldig voor. In 1761 was er een uitbraak van pokken
in Maassluis die veel kinderslachtoffers eiste. Zo wordt de verdubbeling van
het sterftecijfer in Maassluis in het jaar 1761 voor rekening van galkoortsen en
pokken gehouden.

Dodelijke mazelen
Sinds de invoering van de Gemeentewet, in 1851 opgesteld door minister
Thorbecke, zijn Burgemeester en Wethouders verplicht jaarlijks een uitvoerig
en beredeneerd verslag te doen van de ‘toestand der gemeente’. Hierin is ook
opgenomen een verslag van de gezondheidscommissie. Deze informatie stelt
ons in staat een goed, maar algemeen beeld te vormen van de bijzondere ziek-
tegevallen zoals die zich voordoen in de gemeente. Uit deze minuutverslagen
van Maassluis, die al sinds 1847 werden bijgehouden, blijkt dat met grote regel-
maat ook Maassluis werd getroffen door besmettelijke ziektes die een epide-
misch karakter hadden.

In de periode 1847 tot 1884 blijkt dat er regelmatig gevallen van tyfus, chole-
ra, pokken, mazelen en difterie zijn geweest.
Zo was er in 1847 een uitbraak van mazelen waaraan vele mensen overleden.
In 1854 was er een grote besmetting met cholera waarbij 35 mensen (op een
bevolking van 3.800) werden geïnfecteerd, waarvan er 28 overleden.
In 1865 was er een tyfusepidemie. Deze is zeer uitvoerig beschreven door
dr. Simons (zie verder). Hierbij overleden minstens 30 mensen.
In 1866 stierven er 23 mensen aan tyfus en cholera.
Aan het eind van het jaar 1875 brak er een epidemie uit van mazelen die
verderging in 1876.
Evenzo heersten er veel mazelen in 1879 en 1883.

In de tussenliggende jaren zijn er altijd wel incidentele gevallen van tyfus,
pokken en cholera geweest. In 1884, bijvoorbeeld, stierven er 3 mensen aan
pokken, 3 ten gevolge van mazelen en 2 aan tyfus.

Goede registratie
In de periode 1886-1930 werd er een kwantitatief beeld gegeven van het aantal
geregistreerde besmettelijke-ziektegevallen. In deze periode was er een toena-
me van de bevolking van ongeveer 5.000 in het jaar 1880 tot ongeveer 9.000
in het jaar 1930. Uit deze cijfers blijkt dat er bijna elk jaar wel een aantal geval-
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len werden waargenomen, maar dat er ook periodes waren met grote besmet-
ting.

In de periode 1892-1894 is er een groot aantal gevallen van pokkenbesmetting
in Maassluis waarbij tevens veel jonge slachtoffers vallen.
Relatief veel gevallen van tyfus werden geconstateerd in de jaren 1903, 1915,
1918 en 1921. De jaren 1915 en 1918 waren de jaren van de Eerste Wereld-
oorlog, er was voedselschaarste en er kwamen veel Belgische vluchtelingen
naar Nederland. In 1918 brak tevens de Spaanse griep uit die de gehele wereld
in zijn greep kreeg.
Cholera kwam eveneens regelmatig voor. Bij de uitbraak in 1867 waren er eind
oktober al 15 sterfgevallen gerapporteerd.
Ook roodvonk was een ziekte die zeer regelmatig werd geconstateerd, vooral in
de jaren 1886, 1895, 1896, 1900, 1906-1908, 1910, 1911, 1918, 1919, 1926,
1929 en 1930. Opnieuw veel gevallen in de periode in en na de Eerste
Wereldoorlog.
Difterie als besmettelijke ziekte verschijnt pas eind 19e eeuw hier en treft in de
jaren rond de eeuwwisseling Maassluis in hoge mate. Verder veel gevallen in de
jaren 1917, 1920 en 1921 en opnieuw in de periode 1927-1930 en mogelijk later.

De jaren waarin de gevallen van mazelen
een epidemisch karakter hadden in
Maassluis waren vooral 1891, 1894,
1898 en 1899 en in het bijzonder de jaren
1893 en 1896.

Rond de eeuwwisseling nemen de gemel-
de besmettingen als gevolg van mazelen,
cholera en pokken aanmerkelijk af, waar-
schijnlijk als gevolg van een verbeterde
hygiëne en toegenomen kennis van de
ziektes en hun behandeling. Roodvonk
en difterie komen dan relatief meer voor.

Cholera in Maassluis
Vanaf ongeveer 1830 werd Nederland
geteisterd door enkele cholera-epide-
mieën. De ziekte werd meegebracht door
scheepslui of ontstond door de on-
hygiënische omstandigheden. De eerste
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epidemie brak uit in 1832 in Scheveningen. Vele gemeenten in Zuid-Holland
werden erdoor getroffen. Meer dan 1% van de bevolking van 4.372 zielen in
Maassluis was besmet geraakt door de ziekte en verhoudingsgewijs zijn in
Maassluis meer mensen overleden dan hersteld ten gevolge van deze ziekte.
Tussen 1832 en 1867 stierven er in heel Nederland meer dan 65.000 mensen aan
de cholera. De meeste mensen werden niet ouder dan 40 jaar, dit vooral ten
gevolge van de beperkte hygiënische omstandigheden en onvoldoende goede
medicatie. Van de epidemie in 1867 is bekend dat er in Maassluis aan het eind
van het jaar ten minste 15 personen aan deze ziekte zijn overleden.

Schromelijke verontreiniging
Aan het einde van de 19e eeuw zijn er nog steeds cholera-uitbraken in
Nederland en in 1889 wordt er door de overheid een vervoerbare ontsmettings-
oven geplaatst in Hoek van Holland. Deze is primair bedoeld voor besmettings-
gevallen van uit zee komende schepen, maar ook voor naburige gemeenten
zoals Naaldwijk en Maassluis. Echter wel voor rekening van deze gemeenten
zelf.
In 1892 ontvangt het gemeentebestuur van Maassluis een schrijven van de hand
van de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken, de inspecteur van
het Geneeskundig Staatstoezicht van Zuid-Holland. Hij schrijft hierin op
14 september 1892 na een bezoek aan Maassluis:… trof mij in de nieuwe buurt de
schromelijke verontreiniging der sloten die niet veel beter zijn dan beerputten …
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Jaar Besmettelijke ziekten

1847 mazelen
1854 cholera
1865-66 tyfus, cholera, pokken
1875 mazelen
1893-94 mazelen, pokken
1896 roodvonk, mazelen
1898 difterie, mazelen
1908 roodvonk
1918-19 tyfus, roodvonk
1928 difterie
1929-30 roodvonk, difterie



en hij dringt er bij de burge-
meester van Maassluis op aan
om deze te dempen om verdere
besmettingen te voorkomen. Hij
suggereert daarbij ook nog een
aantal andere maatregelen over
het ontsmetten van goederen van
choleraslachtoffers door dren-
king in sublimaatwater (kwik
bevattend!).

Tyfus in Maassluis in 1865
Hoewel de tyfus Maassluis
meerdere malen heeft getroffen
is vooral de epidemie van 1865
het meest nauwkeurig beschre-
ven.
Al sinds oktober 1864 had er in
Maassluis een tyfusepidemie
geheerst en hoewel de opvolgen-
de winter vrij streng was, bereik-
te deze ziekte in de maanden
februari en maart 1865 een
hoogtepunt.
Op 4 juni 1865 besloot de
gemeenteraad om ‘tengevolge
van de nog heersende tyfus-

epidemie dit jaar de gewone kermis of jaarmarkt niet te doen plaats hebben’.

Een aantal opeenvolgende artsen werkzaam in Maassluis overleed ten gevolge
van deze ziekte. Daaronder was dr. Knappert die door de tyfus werd aangetast
en eraan bezweek. Dr. Kaiser, die zich daarop in Maassluis vestigde, werd later
bijgestaan door de assistent Verbrugge. Kort daarop moest ook dr. Kaiser het
veld ruimen omdat ook hij werd aangetast. Verbrugge bleef nu alleen de prak-
tijk waarnemen, doch op 1 april moest hij het opgeven. Hij kwam met de koorts
bij zijn ouders te Leiden en spoedig openbaarden zich bij hem de onmiskenbare
tekenen van tyfus. In die periode waren er ongeveer 130 zieken te Maassluis die
zonder geneeskundige hulp waren, waaronder een twintigtal tyfuslijders.
Op verzoek van Verbrugge kwam ene Herman Simons uit Benthuizen naar
Maassluis om als arts-assistent te helpen. En hoewel hijzelf ook ziek werd bleef
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hij in staat de praktijk over te nemen. Hij gebruikte zijn bevindingen die hij als
waarnemer had gedaan over de ziekte te Maassluis om te promoveren in 1866
tot Doctor in de Geneeskunde. (De een zijn dood is de ander zijn brood?)

Miasma volgens dr. Simons
Zijn eerste bevindingen betreffen de mogelijke oorzaken van de ziekte in
Maassluis. Hij stelt hierbij dat het door ondervinding algemeen is vastgesteld
dat er voor ontstaan van een epidemie bepaalde miasmatische invloeden werk-
zaam moeten zijn. Wij laten de dokter zelf aan het woord.

‘Er bestaat op sommige tijden een eigenaardige stof miasma (wier wezen en
oorsprong tot dusver geheel onbekend zijn), die zich over een bepaalde kleine-
re of grotere landstreek of plaats uitbreidt en aanleiding geeft tot het ontstaan

van een epidemie. Dat betekent
dat er gedurende enige tijd een
groter of geringer aantal mensen
door een, dikwijls ook nog van het
ene individu op het andere door
besmetting overgaande, ziekte
worden aangetast (tyfus, mazelen,
pokken etc.). Tot die schadelijke
invloeden moeten, wat de tyfus
betreft, vooral gerekend worden:
door de uitwasemingen, door rot-
tende dierlijke zelfstandigheden
bedorven atmosfeer, slechte voch-

tige woningen, slechte voeding, onreinheid, grote ophoping van mensen in een
enge ruimte (armhuizen, gevangenissen, schepen, belegerde steden etc.).’
Hiervan nu waren in Maassluis maar al te duidelijke bewijzen voorhanden.
De epidemie bepaalde zich hoofdzakelijk of bijna uitsluitend tot de arme volks-
klasse of wie er met deze in aanraking kwam.

‘Zoo ooit ergens, dan bevinden er zich daar vele met de eerste regelen der
volksgezondheid strijdige invloeden. Zij komen vooral op rekening van de
woningen voor de arme klasse en van het gebrekkige der publieke reinheid.
Een groot deel der armen toch wonen in kelders onder de grotendeels armoedi-
ge woningen die zich op den Maasdijk bevinden. Zij wonen in die kelders waar
meestal nooit zon noch maan schijnt en die bij elke enigszins hogen vloed der
rivier onder water lopen. Kelders waarin het een persoon van middelmatige
lengte zelfs met ongedekt hoofd gewoonlijk niet mogelijk is recht overeind te
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staan. Terwijl de natte
bedompte atmosfeer
hem die ‘daaraan niet
gewoon is’ doet huive-
ren en naar de buiten-
lucht verlangen. In die
kelders is slechts zel-
den meer dan één
vertrek en dit vertrek
bezit zelden meer dan
een even kleine en
bedompte bedstede.
Hier lagen er dikwijls
drie, vier of meer tege-
lijkertijd aan de tyfus,
wat vooral in de
maand maart menig-
vuldig voorkwam. Wel
werd er zoveel mogelijk
vanwege de Nederlands
Hervormde diaconie voor kribben en beddengoed gezorgd, doch hiervan was de
voorraad niet altijd voldoende, zodat meermalen verscheidene leden van één huis-
gezin door tyfus aangetast, op lompen en door lompen gedekt, op dien koude nat-
ten grond moesten liggen!’

Stinksloten
Dr. Simons vervolgt in zijn proefschrift:
‘De andere woningen voor de behoeftige stand in de Langestraat, Boonestraat,
Kalestraat, het Groeneveld etc. zijn beter dan de kelders onder den Noord- of
Zuiddijk, daar zij ten minste nooit onder water lopen. En in enkele van deze
dringt nu en dan eens een zonnestraal door. Allen zijn zij echter donker, voch-
tig en laag gelegen. Is het te verwonderen, dat bijna elk van die huizen een soort
van broeinest werd voor de tyfus en de hardnekkigheid van die ziekte ten sterk-
ste in de hand werkte, even als dit in gevangenissen etc. plaatsheeft?
Wat nu betreft de openbare zindelijkheid, trekt vooral de wijze waarop te
Maassluis de afvoer van menselijke excrementen plaats heeft de aandacht.
De gehele plaats is namelijk in alle richtingen doorkruist met stinksloten.
Dit zijn sloten die blind beginnen en blind eindigen, dus eigenlijk langwerpige
putten, die deels onder, deels achter de huizen heenlopen en waarboven de
zogenaamde beste kamers staan of liever hangen en waarin dus de ontlasting
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direct plaats heeft. In die sloten blijven de fecale stoffen open en bloot staan tot-
dat zulk een sloot begint over te lopen. Dan wordt zij leeggeschept, waarbij zich
natuurlijk een verpestende stank in den omtrek verspreidt. Slechts enkele van
die sloten zijn in blinde riolen veranderd, zogenaamd ‘gedempt’ en hier en daar
van openingen voorzien om ze te kunnen legen. Een zodanig blind riool bevindt
zich onder andere aan de ene zijde van de Kalestraat (de andere zijde is nog
stinksloot) en een dergelijke opening bevindt zich juist achter het huis waarin
zekere Van de End woont.

Die opening nu was niet alleen niet gesloten, doch wat meer is de dunne ontlas-
ting stond in die opening au niveau van den begaanbare grond.
Daarenboven bevond er zich achter dat huis nog een mestvaalt! Dergelijke slo-
ten bevinden zich in de Langestraat, het Groeneveld enz., doch ook onder de
huizen der voornamere grachten en straten lopen zij door. Vraagt men zich nu
af in welk gedeelte der stad en in welke huizen de tyfusepidemie zich het hard-
nekkigst en het hevigst geopenbaard heeft, dan is het juist in die genoemde kel-
ders onder den Noord- en Zuiddijk, in de Langestraat en Kalestraat. En hier wel
bepaald in het bovengenoemde huis van Van der End, waar niet één lid der
familie onaangetast bleef, evenals in het gehele slop, waarvan dit huis het ach-
terste is.’

De hele familie ziek
Onderzoek naar een familie Van der End uit de Kalestraat (Nieuwstraat) toont
aan dat dit het gezin van schippersknecht Jacob van der End en zijn vrouwAnna
Pilkers betreft. Zij wonen daar samen met hun kinderen Cornelia (1837),

20

Kennisgeving
uit 1909 van
een difterie-
besmetting.



Job (1841), Geertruida (1844), Leendert (1847), Johanna (1850), Willem (1853),
Jacoba (1856), en Jakobus (1860). Geen van allen echter blijkt te zijn gestorven
in het jaar 1865, dus hoewel aangetast zijn zij geen dodelijk slachtoffer van de
tyfus geworden.
Een andere vermelding gemaakt door dokter Simons betreft een dienstbode
genaamd Maria van der Ende die, na een bezoek aan haar moeder die met tyfus
lag, zelf slachtoffer wordt. Tussen 26 april en 15 mei behandelt hij haar en ze
herstelt volledig. Maria van der Ende (1845) was dochter vanArie van der Ende
(van beroep sjouwer en houtzager) en Jacoba Sloot.

De herkomst van de bijnaam Kalestraat voor de Nieuwstraat wordt gedacht het
gevolg te zijn van de treurige toestand van de straat toen bijna alle huizen ten
gevolge van de pest in de jaren 1636-1637 uitgestorven waren. Het kan echter
ook een verbastering zijn van de familienaam Kalis of Calis die hier vroeger
voorkwam. Een derde verklaring is de verbastering van Kalverstraat (waar kal-
vermarkt werd gehouden), wat o.a. in Hindelopen het geval is. Omdat de naam
ten tijde van deze epidemie al gebruikt werd is hij dus niet een gevolg van deze
tyfusepidemie.

Behandelingen van warme azijn tot bleekwater
Voor het behandelen van de patiënten werden door de dokter verschillende
benaderingen gevolgd, vooral voor het bestrijden van de symptomen zoals was-
singen met warme azijn (met water verdund) en koude omslagen op het hoofd,
deze om de verstopping van het hoofd te bestrijden en als verkoelend en aflei-
dend middel naar de huid. Maar ook kamfer bewees goede diensten om een
patiënt te stimuleren.
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Koude begietingen werden door hem niet toegepast, zoals hij schrijft: ‘Over het
algemeen geloof ik niet dat die methode zulk een grote aanwinst voor de thera-
pie kan genoemd worden, als dit door sommigen geschiedt. Vooreerst omdat zij
in de civiele praktijk gewoonlijk op onoverkomelijke hindernissen zal stuiten
en in de tweede plaats omdat de werking ervan mij a priori niet zo geheel en al
duidelijk voorkomt. Daar men door koude begietingen wel de temperatuur
ogenblikkelijk zal kunnen verlagen, maar de bron van dit kwaad onaangeroerd
laat.’
Het bestrijden van doorliggen werd op de volgende wijze gedaan. Plaatsen met
roodheid liet hij wassen met brandewijn en eiwit. Was er echter al decubitus
(doorligplekken) ontstaan, dan liet hij de aangedane plaatsen schoonhouden en
bedekken door een lapje bestreken met een kamfersmeersel.

Om de kwaal zelf te bestrijden gaf hij nogal bijzondere drankjes waaronder ver-
dund acidum sulphuricum (zwavelzuur) waarmee hij een antiseptische werking
beoogde. Zelden gaf hij de voorkeur aan het aqua chlorata (bleekwater), omdat
dit veel onaangenamer voor de tyfuslijders zou zijn en er niet meer van ver-
wacht kon worden dan van elk ander mineraalzuur. Dit ondanks de mening van
andere artsen, volgens wie niet al het chloor in de maag in zoutzuur zou wor-
den omgezet en dat toch een gedeelte onveranderd in het bloed komt en als
zodanig antiseptisch zou kunnen werken.
Om herstel van de tyfuslijders te bevorderen gaf hij de eerste dagen goede soep,
zachte eieren en bouillon en als de maag voldoende tot rust was gekomen gaf
hij een extract van kina- of koortsbast waarvan we nu weten dat het de grond-
stof van aspirine bevat.
In juni 1865 wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken een
gouden medaille met toepasselijk opschrift toegekend aan waarnemend dokter
Simons voor zijn moedig en menslievend gedrag gedurende de tyfusepidemie
te Maassluis.
Uiteindelijk worden er in Maassluis meer dan 400 mensen besmet met tyfus en
overlijden er 94 als gevolg ervan.

Tyfus in 1918 via de melkslijter
In 1918 is er weer een uitbraak van tyfus in Maassluis, het betreft febris typhoi-
dea (buiktyfus). Het aantal besmettingen bedroeg minstens 54 en er werden 24
mensen opgenomen in het ziekenhuis. Daarom werd er begin februari 1918 op
verzoek van de gezondheidscommissie een rapport opgemaakt om de oorzaak
te achterhalen. Daartoe werden op 11 en 12 februari 1918 vragenlijsten uitge-
reikt aan de gezinnen die getroffen waren door deze ziekte waarin onder meer
naar de naam van de melkslijter werd gevraagd.
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Uit deze gegevens blijkt dat het merendeel zijn melk betrekt van melkslijter
L.J. van den Bosch, Noordvliet 7. Op zijn beurt verkrijgt hij de melk van
veehouder P. van den Berg uit Maasland, Kortekade en van de melkfabriek
‘Ons Bestaan’ uit Maasland, directeur de heer Van Geest. Informatie uit
Maasland leert ons dat in die gemeente twee tyfusgevallen zijn geconstateerd,
namelijk bij de weduwe Vreugdehil, veehoudster aan de Oostgaag en bij haar
knecht, die verzorgd werd bij Terlaak, eveneens veehouder in Maasland.
De melk van deze beide boerderijen werd oorspronkelijk geleverd aan melk-
fabriek ‘Hollandia’ te Vlaardingen. De besmette melk werd bij uitzondering en
met toestemming van de burgemeester verwerkt bij melkfabriek ‘Ons Bestaan’
waar het voldoende zou worden gepasteuriseerd en verzonden naar Rotterdam.
Omdat de melk van Vreugdehil en Terlaak later toch naar ‘Hollandia’ mocht
komen, mits afgezonderd van de overige melk, en omdat er bij de andere melk-
leverancier geen verdachte omstandigheden konden worden vastgesteld, ging
men ervan uit dat de bron van besmetting waarschijnlijk toch via de fabriek van
Maasland moet zijn gekomen, hoewel andere mogelijkheden niet uitgesloten
blijven.

Hoe het verderging met de bestrijding van besmettelijke ziektes in Maassluis
leest u in een volgende aflevering.

december 2010 Dick van Wassenaar

Geraadpleegde literatuur
Een uitgebreide lijst met referenties is beschikbaar bij de auteur en bij de redac-
tie.
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Onder de achttiende-eeuwse Maassluise dichters neemtWillem van der Jagt een
bijzondere plaats in. Hij is vooral bekend omdat hij een dichter was die geen
gebeurtenis in Maassluis voorbij liet gaan zonder zijn stem te verheffen.
Daarmee bracht hij zichzelf van tijd tot tijd aardig in moeilijkheden.

Sociaal betrokken
Hij vond dat een dichter moest beschikken over ‘kundigheid’, ‘een hemelsche
aandrift in de zinnen’ en ‘ijvergloed’. Hij verwoordde dat in een gedicht met de
titel ‘De waare vereischten in een dichter’ dat werd bekroond met de tweede
zilveren penning van het Haagse genootschap ‘Kunstliefde Spaart Geen Vlijt’.
Hij ziet die ijver in zijn illustere voorgangers, die hij opsomt in het gedicht:

De waare vereischten in een dichter:
Hij gaêrt een’ ganschen letterbondel
Uit Anslo, Bake, Zeeus, Oudaan,
De Haazen, Rotgans, Westerbaan,
Mauritius, de Marre en Schimmen
Wier dichtvuur plagt om ’t heetst te
glimmen.

Het gedicht gaat nog vele regels door.

Door lid te worden van twee genootschappen
heeft hij landelijke bekendheid gekregen en
sociale contacten buiten Maassluis kunnen

WILLEM VAN DER JAGT (1727-1805)
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Maassluise dichters en schrijvers zijn onderbelicht in de Maassluise
geschiedschrijving. Daarom wil de HVMmeer onderzoek naar hen doen en
met enige regelmaat artikelen daarover publiceren. In de drie voorgaande
Historische Schetsen verschenen al artikelen over Maassluise schrijvers en
hun literatuur. Het bewogen leven van Willem van der Jagt wordt thans
voor het voetlicht gebracht.

Joachim Oudaen (1628-1692), een dichter die
door Willem van der Jagt bewonderd werd.



opbouwen. Hij werd lid van het eerdergenoemde genootschap ‘Kunstliefde
Spaart Geen Vlijt’ en ‘Studium Scientiarum Genetrix’.

Hij was ook een sociaal bewogen mens. Zoals dat zich in die tijd uitte: hij was
een van de initiatiefnemers die een spin- en vlasschool voor jonge en arme kin-
deren opzette.

Politiek en godsdienst
In 1751 betreurde hij nog open-
lijk de dood van stadhouder
Willem IV met het gedicht
‘Rouwklacht en redentroost over
’t afsterven van Willem Karel
Frizo’. Dit verscheen waarschijn-
lijk als een bijdrage in de
‘dichtkundige cypressenbladen’.
Enkele jaren later heeft hij geen
respect meer voor het Oranjehuis
en steekt ook dat niet onder stoe-
len of banken.

Landelijk nam de spanning tus-
sen de patriotten en orangisten in
het laatste kwart van de 18e eeuw
voortdurend toe en Maassluis
werd een broeinest voor zowel
patriotten als Prinsgezinden, die
afwisselend de overhand hadden.
Willem van der Jagt koos de kant
van de patriotten en gebruikte
zijn dichtkunst om stemming te
maken.

Hij bemoeide zich ook met godsdienstzaken. In 1762 hees een rooms-katholieke
reder op zijn hoeker, die in de Havenkolk onder de mastkraan lag, een provoce-
rende vlag in de mast. Het kerkvolk ergerde zich daaraan toen men zondags ter
kerke ging. Willem van der Jagt maakte het volgende gedicht, gericht tegen de
roomsen die in Maassluis in de minderheid waren. Het waren roerige tijden,
maar hij probeerde een al te driftige reactie van de kerkgangers in te tomen
(te breidelen).
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Hoeker bij de havenkraan. Detail uit
een tekening van Jan de Beyer, 1734.
In top waait een Prinsenvlag met

de blauwe baan boven.



Breidel voor den drift tot oproer
aan de ingezeetenen van Maassluis

Vraagt gy dan, wat ik verge? Ik eisch langmoedigheid.
’s Lands Richters, wien het Zwaerd van Gode is aanbevolen,
Staan reeds gereed naar eisch, dit spoorloos onbescheid
Te straffen; wilt dan niet van ’t pad der deugden doolen.
Het schelden is te laag; het dreigen wekt den haat:
En doemen is Gods werk. Dan, wilt ge iets goed beginnen?
Bidt Gods Almogendheid, dat die het heilloos zaad
Des Oproers haast verstikke en schenk bedaarder zinnen
Aan hem, die, onbesuisd, ten smaadelyken hoon’
Van ons hervormd Geloof, te stout zijn schip wou sieren,
En Roomsche fabels stelde in ’s Prinsen vlagg’ ten toon’.
Zoo zal Geloof en Deugt en Liefde zegevieren.

De ‘Maria Magdalena-vlag’
Het ging om een ‘Prinssen-Vlag’ met daarop een overdaad aan roomse metafo-
ren geschilderd. Het schip lag bij de Groote Draaibrug (Schansbrug) onder de
kraan, op zondagmorgen nog wel, zodat alle kerkgangers erlangs kwamen.
Gelukkig weten we precies wat er gebeurde en hoezeer dit de gemoederen
bezighield doordat de dichter er zelf het volgende over schrijft:

‘De Heer Jan van der Drift, Reeder en Boekhouder, midsgaders Koopman, en
van den Roomschen Godsdienst, te Maassluis woonachtig, had een nieuw
Hoekerschip gereed, ter yslandsche Kabbeljaauw Visschery geschikt. Op zon-
dagmorgen, den 27sten Juny, zag men achter op hetzelve Schip eene nieuwe
Staaten- of Prinssen-Vlag, waarin sierlyk geschilderd was het afbeeldzel eener
Vrouwe, ziende Hemelwaarts, met een Leeuwskleur kleed aan, rustende op de
Rots eener spelonke. Op ’t hoofd, omringd met straalen, daalde een licht uit den
Hemel. Ter rechterzyde van haar stond een Dadelboom en nevens haar een
gouden Vat en een doodshoofd. Voor haare voeten lag een gesterrede
Geeffelzweep. Ter linkerzyde van haar zag men een Roomsche Kerk of
Klooster-Kapel, met een groot en breed Kruis op derzelver torenspits, voor
welke Kerk of Kapel een drie hoofdtakkige Boom stond wiens takken afgeknot,
doch met nieuwe uitspruitsels versierd waaren. Onder een slingerstrik las men:
St. Maria Magdalena.
Dit Schip, dus prachtig uitgedoscht, lag in de haven by de Groote Draaibrug,
onder de kraan, net op die plaats daar noodzaakelyk meest alle hervormde
Kerkgangers by ’t in en uitgaan der Kerke moesten voorbygaan, en bygevolge
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’t zelve konden en zouden zien. Wordende ’t zelve Schip den volgenden dag
van daar na de overzyde gehaald.
Men hoorde over die Vlag, terwyl dezelve tot Vrydag bleef waaijen, een sterk
gemompel van misnoegen, men strooide vinnige schotschriften en hekeldich-
ten. Ja men begon bedreigingen te doen, en hadde de Heer van der Drift die
schampere Vlag ’s Vrydags morgens niet ingehaald, die dag zou waarschynlyk
een bloedig schouwspel uitgeleverd hebben.’

De Heer Willem van Dam, substituut Baljuw van Delfland, haalde de vlag op
en bracht hem naar Delft. Op dezelfde dag verscheen de ‘Breidel’. Willem van
der Jagt was openlijk tevreden over het gedicht alsook de meeste protestanten.
Een tweede uitgave volgde. De derde uitgave werd vergezeld van een ‘verdedi-
ging’ door de dichter.

Psalmenoproer
Willem van der Jagt maakte in 1763 een gedicht voor op de luidklok van de
Kleine Kerk:

Ik tel all’ de uren
En roep het arbeidsvolk te werk,
Verkondig rouwe en vreugde
En noodig elk ter kerk

Maar hij kreeg toen andere zaken aan zijn hoofd, want hij zou Willem van der
Jagt niet zijn als hij zich niet met de psalmberijming zou bemoeien. Het was
inmiddels 1775. Hij was vóór het invoeren van de nieuwe zangwijze en tekst,
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Hoe de vlag er wer-
kelijk uitzag weten
we niet.
Aan de hand van de
beschrijving van
Willem van der Jagt
hebben we bijgaande
impressie gemaakt.



die door de tegenstanders ‘Dans- en Comediezang’ werd genoemd. De menings-
verschillen liepen hoog op, gevoed door de sociale onrust die er al was.
Willem schreef een boekje getiteld ‘Vredebazuin, of Aansporinge tot eendrach-
tig Psalmgezang, aan de Gemeente Maassluis’. In het voorwoord prees hij de
schout Pieter Schim dat hij door zijn wijze voorzichtigheid en vlijtige medewer-
king de eendracht tussen het Raadhuis en de Kerk hersteld had. In het vers zelf
dichtte hij onder andere:

Of voegt het, dat Elkeen
Onkundig, Lid of geen,
Het Kerk-gezang koom’ dwingen?
’t Kan wezen! ...’t is gebeurd!
Waar Godsvrucht nog om treurt,
Met al haar voedsterlingen.

Voordat het boekje verscheen wist men al te vertellen dat het tegen de vissers
was gericht. Willem en zijn zoon werden bij het uitgaan van de kerk gemoles-
teerd. Door tussenkomst van een aantal gematigde lieden werd erger voorko-
men. De volgende dag sloeg weer de vlam in de pan. Een menigte baande zich
een weg door de achtertuin naar de keuken van Willem van der Jagt. Zijn echt-
genote was alleen met drie kinderen thuis. De meute raakte ontroerd en droop
af nadat zij door tussenkomst van Kaat Persoons overtuigd waren dat de vrouw
het boekje nog niet had gelezen. Er werden nog wel een paar vernielingen aan-
gericht.
Inmiddels kwamen Van der Jagt en zijn zoon Maassluis binnenrijden. Zij wer-
den gewaarschuwd enWillem zocht zijn heil bij verwanten, maar zijn zoon reed
door naar huis. De zoon werd opgevangen, aangerand en hij moest de meute
helpen bij het zoeken naar zijn vader. Die werd gevonden en na heftige discus-
sies beloofden vader en zoon dat zij weer ‘de ouden toon’ zouden zingen.
De volgende zondag was men over Willem tevreden.
Maar notoire onruststokers veroorzaakten een hevige rel, waarbij velen licha-
melijk letsel opliepen en veel materiële schade werd veroorzaakt. De baljuw
van Delfland maakte een einde aan de twisten. Een aantal oproerkraaiers werd
gestraft met verbanning.

Exercitiegezelschap
In 1780 brak niet alleen de Vierde Engelse Oorlog uit, maar ontaardden de one-
nigheden tussen patriotten en orangisten in een ‘burgeroorlog’.
Ten aanzien van de Vierde Engelse Oorlog maakte hij in 1781 een gedicht om
zijn stad en landgenoten op te jutten.
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‘De Batavier opgewekt en aangemoedigd’
Helaas … Maar neen: er is geen tijd tot klagen,
geen klagt brengt ooit een Zeeman uit de lij.
Men gorde slechts het blinkend staal op zij.
Men rust zich toe om Monsters weg te jagen;
Roofmonsters van het menschelijk geslacht,
Uit Satanspoel ontijdig voortgebracht.

In 1784 werd het Exercitiegezelschap van vrijwilligers ‘Vrij en Getrouw’ te
Maassluis opgericht. Willem van der Jagt was een fel voorstander van burger-
bewapening en een van de initiatiefnemers. Ter gelegenheid van de officiële
oprichting droeg Willem enkele verzen voor.

Tijdens de officiële installatie in 1785 kreeg het exercitiegezelschap van schout
Pieter Schim een vaandel cadeau, dat werd overhandigd door mevrouw Schim.
Willem van der Jagt hield vijf aanspraken op dichtmaat:

Aan de gewapende leden
Aan Mejuffrouw Schim geboren Keizer
(Zij wordt een ‘Pronkpaerel’ genoemd!)
Aan de Edele en Achtbare regeering van Maassluis
Aan de leden van naburige genootschappen
Aan de officieren en het verder gewapend gezelschap
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Toen in 1787 de zeggenschap van de Prins van Oranje weer werd aan-
vaard werd Willem van der Jagt gevangengenomen en in de Gevangenpoort te
’s-Gravenhage opgesloten. Enkele dagen later werd hij weer vrijgelaten.
Toen in dat jaar de rooms-katholieken in Maassluis weer werden geëerd en een
kerk mochten bouwen, besloot Willem van der Jagt voortaan in vrede met hen
te leven.

Na de Revolutie
In de nasleep van de Franse Revolutie en de dreigende Franse overheersing
treedt Willem in 1795 weer op de politieke voorgrond. Hij is inmiddels 70 jaar,
maar nog lang niet te oud om samen met zijn zoon de Vaderlandse Sociëteit
‘Vrijheid Gelijkheid en Broederschap’ op te richten, ook genoemd de
‘Volksvergadering’. Deze Sociëteit trof voorbereidingen voor de invoering van
de Municipaliteit (Frans gemeentebestuur) in Maassluis. Ook hoopte de
Sociëteit een bijdrage te kunnen leveren aan de ‘Volksverligting’.
Daarna vernemen we niets meer van deze Maassluise dichter vol ‘ijvergloed’.
Hij is in 1805 overleden en heeft dus het einde van de Bataafse Republiek niet
meer meegemaakt. Ook over het koningschap van Lodewijk Napoleon, de
armoede doordat de visserij kwam stil te liggen, de ondergang van Napoleon
Bonaparte en de terugkeer van Oranje kon hij geen gedichten meer maken.
Want dat zou hij vast en zeker hebben gedaan.

Rinus van de Ree
bewerkt door Ineke Vink
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Vignet op de alliantie tussen
de Franse en de Bataafse
Republiek. De Nederlandse
en Franse maagd, de eerste
met de Leeuw, de laatste
met de Haan.
Op de voorgrond gebroken
juk en ketens.



Drie schepen uit Maassluis werden door Engelse kapers aan het begin van de
4e Engels-Nederlandse Oorlog in beslag genomen. Het waren de Juffrouw
Johanna, de Gunstige Verwagting en de Jonge Susanna.

Over het lot van een van de gekaapte schepen en de bemanning is meer bekend
omdat Hendrik van der Gaauw, een van de schepelingen van de opgebrachte
Maassluise hoeker de Juffrouw Johanna, het relaas heeft opgeschreven in een
bijzonder geschrift: het Rymjournaal der Ontmoetingen van alle het
Scheepsvolk van het Visch Hoekerschip de Juffrouw Johanna van de reder
Pieter Schim (de schout, niet de dichter red.) met stuurman Dirk Verhoorn.
Dit werd onlangs opnieuw beschreven en wordt hierbij met toestemming ver-
kort weergegeven.

Gevangen door Engelse kapers
Op 19 januari 1781 worden twee vishoekers, de
Juffrouw Johanna en de Gunstige Verwagting, uit
Maassluis aangehouden door het Engelse kaperschip
de Flying Fish van kapitein Francis Ellis en opge-
bracht naar Hull. In deze plaats worden stuurman
Verhoorn en tweede man Hendrik van der Gaauw
gehoord over het doel van hun reis, de eigenaar, aard
en omvang van het schip, de bemanning en de aan-
wezige inventaris.
Beiden verklaren dat het schip op 19 januari 1781 in
de buurt van de Doggersbank door de kapers is
genomen terwijl het de Nederlandse vlag voerde
en geen weerstand bood. Het schip was ongeveer
15 jaar oud en Verhoorn was ruim 12 jaar schipper
voor reder Pieter Schim geweest. Zij hadden geen
andere handelswaar aan boord dan de gevangen
kabeljauw (30 last) en wat onschuldige waar.

Uiteindelijk werd het schip in beslag genomen door de autoriteiten en op
5 maart 1781 doet de High Court of Admirality ten gunste van de eigenaar en
schipper van de Flying Fish uitspraak. De uitspraak betekende ook dat de
bemanning tot nader order gevangen bleef.
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DOOR DE ENGELSEN

Voorblad van het Rym-
journaal van

Hendrik van der Gaauw.



Hierna volgt een periode van bijna drie jaar gevangenschap. De bemanning
wachtte allereerst een lange (voet)tocht door Engeland omdat de Engelsen niet
waren voorbereid op grote groepen gevangenen, dit grotendeels als gevolg van
de acties van de Engelse kaperschepen.
Na herenigd te zijn met de bemanning in de gevangenis van Hull verliet
de groep op 1 juli 1782 de stad Hull met bestemming Stapleton bij Bristol.
Daar was een gevangenis gebouwd ten behoeve van Amerikaanse opstandelin-
gen. De lange reis te voet van ongeveer 370 km voerde onder strenge bewaking
langs talloze plaatsen en duurde ruim drie weken.
Op 22 juli kwamen de 62 mannen aan in de gevangenis van Stapleton waar zich
al ruim 750 andere gevangenen bevonden, meest Fransen en Spanjaarden.
In vergelijking met de gevangenis in Hull was het er redelijk goed, men sliep in
hangmatten en er was enige ruimte en de mogelijkheid om ‘buiten’ te komen.

Ook was er voldoende
eten, al was de kwaliteit
ervan niet geweldig.
Op 23 april 1783 ver-
trokken ze weer te voet
naar Winchester, een
tocht van 140 km. In de
gevangenis daar moch-
ten ze hun godsdienst
uitoefenen. Per toerbeurt
traden de gevangenen
op als voorganger, waar-
onder ook Hendrik van
der Gaauw.
Ze waren ook in de gele-

genheid om brieven en kranten te ontvangen. Daarin lazen ze onder meer dat
Hollandse schepen in mei 1783 gevangenen zouden ophalen. Dat was mogelijk
nadat de Republiek in januari 1783 een wapenstilstand met de Engelsen was
overeengekomen.

Bij de eerste gevangenenruil behoort Van der Gaauw niet tot de gelukkigen,
maar in november ontvangt hij het goede nieuws. Onder het commando van
kapitein J.H. van Kinsbergen brengen twee oorlogsschepen een groep van
200 gevangenen terug naar de republiek. Op 11 november 1783 vertrekt het
fregat Pollux uit de haven van Southampton en arriveert op 20 november in
Hellevoetsluis. Nog op dezelfde dag rijdt Van der Gaauw samen met vier plaats-
genoten terug naar zijn vrouw en zoon in Maassluis.
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Hoeker de Roode Roos waarschuwde de
vissersvloot voor de oorlog in 1780.



In Engelse gevangenschap
Over zijn ervaringen als gevangene schrijft Van der Gaauw onder meer dat zijn
geloof hem gedurende zijn gevangenschap voortdurend tot steun was en de
kracht gaf om de ontberingen te accepteren. Zijn godsbeeld is zoals dat van de
meer orthodoxe christen: God heeft een bedoeling met tegenspoed, maar is
tevens de goede herder die de verlossing biedt. Zo berustte hij in de goedheid
van zijn Heer toen hij niet tot de eerste groep van uitverkorenen behoorde die
werd vrijgelaten.
Op verschillende momenten beschrijft hij zijn afschuw over de behandeling
door kapers en gevangenbewaarders. De huisvesting was steevast een reden tot
klagen, vooral in de gevangenis van Hull waar ze regelmatig door ratten wer-
den lastiggevallen die aan hun kleding en haren knaagden. Ook het stro dat
diende als matras vormde een reden tot beklag, zij voelden zich ‘als varkens in
een kot’. En de lange voettocht met slecht weer was een beproeving.
Hoewel de bemanning niet van de honger stierf werd deze wel geleden. Vooral
als er een vluchtpoging was gedaan wachtte hen nog verdere rantsoenering.
De maaltijd bestond veelal uit knollen, kool of peen, wat vlees of vis en brood
en af en toe een stukje kaas. Bier, laag alcoholisch en toen de gebruikelijke
dagelijkse drank, vulde de maaltijd aan.

Ondersteuning vanuit het vaderland was beperkt. In het begin waren er enkele
particulieren die zich hun lot aantrokken en een ondersteuningsfonds opricht-
ten. Hierdoor kon er af en toe met medewerking van de Engelsen kleding en
andere noodzakelijke behoeften worden toegezonden. Pas veel later stelden de
Staten-Generaal na herhaald verzoek een bedrag van ƒ 10.000 beschikbaar voor
de Hollandse gevangenen.

Hendrik van der Gaauw (1738-1812) is in 1758 getrouwd met Josijntje Ariensd
Visser (1744-1788) met wie hij dan op de Noorddijk woont. Na zijn lotgeval-
len op de Juffrouw Johanna brengt hij het tot schipper, maar blijft hij ook als
rijmdichter actief tot 1812, als hij op 74-jarige leeftijd overlijdt in zijn woning
aan de Marelstraat.

bewerkt door
Dick van Wassenaar

Bron:
Kapers & Piraten, Schurken of Helden? J.A. Schokkenbroek en J. ter Brugge.
Uitg. Walburg Pers 2010.
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Terugblik op mijn schooljaren

Het kleuterschooltje op de Dam,
Ik was nog niet eens goed droog!
Nam mij het eerst als leerling op
Toen ’k op mijn duim nog zoog.

De dames Lub, zij maakten ons
Met zandbak, blok en jool,
Met vreugde en met ‘nattigheid’,
Klaar voor de ‘Grote School’.

Dat ik hier sta en lezen kan,
En ’t zelfs heb opgeschreven,
Dank ik aan de Groen van
Prinstererschool
In acht jaar van mijn leven.

Begin ik nu met juffrouw Prins,
’t Moet duidelijk gezegd,
Zij heeft met eindeloos geduld
Het fundament gelegd.

U allen is het met mij eens
Haar grondslag was Gods woord,
Goddank werd vele jaren nog
Haar stem op school gehoord.

Daarna kwam klasse 2 aan bod.
Of ’t leren ons bekoorde?
‘Dat kon niet anders’ zeg ik haast,
Bij juffrouw Van de Voorde.

Zij holde ’s middags naar de trein
Aan elke arm 10 kind’ren,
Wij zeulden met haar zware tas,
Geen mens kon dat verhind’ren.

Nu over naar de derde klas.
Dat werd geen slechte keus.
Dus sommen nu en taal geleerd,
Bij onze meester Heus.

De klas van meesterWoldinga,
W’erkennen het met spijt,
Had een gedrag van ’t slechtste soort
En wekte hem tot nijd.

Maar als hij soms vertellen ging
Van ridders en vazallen
Dan kon je, het is eerlijk waar!
Een speld wel horen vallen.

Meester Los en meester Dekker
Hebben ook hun best gedaan.
De laatste is, tot droefenis,
Heel jong nog, heengegaan.

Bij meester Splunter in klas 5,
Hij liep wel eens te koeren,
Vermochten we bij het rekenen in
Zijn antwoordboeken loeren.

GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL 1926-1934
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De 6e klas met juffrouw Slot,
Het is een vaststaand feit,
Gaf nooit zo heel veel moeite,
Daar was gezelligheid.

Zeg klasgenoten, weet je
Hoe ’k meester Kooy nog zie?
Als w’onze les niet kenden
Riep hij ‘non algebra ici’.

En nu aan ’t slot wat vuurwerk
Van een dame uit het stel.
Heel netjes: juffrouw Janssen,
Voor ons was ’t ‘tante Nel’.

Graag wil ik u vertellen
Een les in physica.
Heel veel ‘rommel’ in een buisje
Wie doet die ‘proef’ haar na!

Nu een vlammetje eronder
Hoe krijgt ze’t voor mekaar,
Dan, met een reuzeknal, vliegt
Het zaakje uit elkaar.

Rest nog de gymnastiek vanMuns,
Die zou ik haast vergeten.
Hij trachtte ons, ’t is nooit gelukt,
Te maken tot athleten.

Met weemoed denk ik nog wel eens
Terug aan die tijd,
Voor ’t onderwijs gegeven
Past Gode dankbaarheid.

Dat was de school van binnen
Van meester Roozenbeek.
Nu wilde ik nog even
Dat u ook naar buiten keek.

Want daar in een der hoekjes,
Daar waar de schoolbel hing,
Was ’t dat ik weleens toefde
Toen ’k op vrijersvoeten ging.

P. van der Knaap
oud-leerling 1926-1934

genoteerd in 1962
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De garage bevond zich aan de voorzijde van de chauffeurswoning, aan de
Noorddijk. Terwijl de villa in 1958 werd gesloopt bleef de chauffeurswoning
bewoond tot 1988. Het was de familie Louw, vader en moeder en hun drie
zoons, die in deze woning woonden, gelegen naast en achter de villa van
Dirkzwager. Het huis had de ingang aan de Geerkade 6 rood Westzijde en men
bereikte het bovengelegen woongedeelte na eerst een opstap van zes treden, via
een lange trap van 56 treden.

GEERKADE 6 ROODWESTZIJDE
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In een vorig boekje schreven wij over het ‘Pand van Dirkzwager’,
Noorddijk 1. De laatste bewoner uit deze niet onbemiddelde familie
beschikte over een auto met chauffeur. De chauffeur woonde met zijn gezin
in de bijbehorende chauffeurswoning aan de Geerkade.



Onder hen woonde de familie Boogaard met hun twee kinderen, in de voorma-
lige biljartkamer van de familie Dirkzwager.

Aurora en Minerva
Het was in deze biljartkamer waar het eerdergenoemde plafonddoek Aurora
hing. Dit was oorspronkelijk afkomstig uit de badkamer in het hoektorentje van
het grote huis. Het was tevens de kamer waar de recent gevonden glas-in-lood-
ramen hun plaats hadden (vermeld in ‘Reacties van lezers’ in HS 58) en waar
de schouw stond die nu nog steeds in het Gemeentemuseum van Maassluis te
bewonderen is.

Nog weer onder de biljartkamer was de kelder van de familie Dirkzwager waar
de verwarmingsketel was opgesteld voor centrale verwarming van de villa.
De woongedeelten van de families Louw en Boogaard waren echter niet aange-
sloten op deze verwarming en men moest zich behelpen met eigen kachels.

De laatste chauffeur van Hans Dirkzwager was Joop Louw
(Johannes Lourens *1908) en hij reed evenals zijn vader
Johannes (*1872), die voor hem ook chauffeur bij de familie
Dirkzwager was geweest, in een heel bijzondere auto van het
merk Minerva. De fabriek van dit van origine Belgische automerk

Joop Louw bij de Minerva type AR 17, bouwjaar 1929.
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had Nederlandse oprichters en maakte vanaf begin 1900 tot 1934 deze auto’s.
Die auto’s waren vergelijkbaar met Rolls-Royce wat betreft kwaliteit en luxe en
zijn nu erg veel geld waard. Een origineel Minerva-embleem kost nu zelfs meer
dan 500 euro.

Chauffeurswoning
Op de hierbij afgebeelde foto staat de chauffeurswoning vóór 1940. Rechts nog
net zichtbaar is het naastgelegen pand van de schilderszaak van Oranje.
Linksonder naast de entree zijn de ramen van de kelderruimte en daarboven die
van de biljartkamer. In het bovengedeelte daarvan zaten prachtige glas-in-lood-
ramen die op de foto helaas niet zichtbaar zijn vanwege de uitwendige houten
jaloezieën. Op de eerste foto in dit artikel zijn de twee grote glas-in-loodramen
beter zichtbaar in de bovenste raamdelen. Ook zien we daar het kleinere glas-
in-loodraam dat in het smallere raam aan de linkerzijde van het pand was
geplaatst.

Op de bovenverdieping is de chauffeurs-
woning die te bereiken is via de deur
rechts en een lange trap naar boven.
In het linkerraam boven zijn twee perso-
nen zichtbaar, dit zijn vermoedelijk de
grootouders. Rechtsboven op het dak(!)
zit vermoedelijk het nichtje Ida van de
familie Louw.

Vermeldenswaard is verder nog dat voor-
afgaande aan de sloop van de villa het
plafonddoek Aurora werd verwijderd uit
het pand. Terwijl dat gebeurde regende
het en toen schijnt Hans Dirkzwager
gezegd te hebben ‘de engeltjes zijn aan
het plassen’. Hij refereerde daarbij aan de
engeltjes op het doek, aldus Gerard
Louw. Gerard is de zoon van de laatste
hoofdbewoner die dit alles vertelde en de
foto’s beschikbaar stelde.

september 2010 Dick van Wassenaar
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Meermalen heb ik opgemerkt (schrijft Blom in
1955) dat bij sommige kerkgangers de gewoon-
te bestaat tijdens de godsdienstoefening iets in
de mond te steken, hetzij een pepermuntje, het-
zij een snoepje. Op zichzelf beschouwd steekt
daarin niets verkeerds. Het mag echter niet zo
zijn dat de kerkvloer er getuige van is.

Pruimen en kwijlen in de kerk
In 1817 was er de volgende klacht van de kerk-
meesteren van de Hervormde Kerk in Maasland
aan het Gemeentebestuur: ‘… dat (afgezien van)
alle minnelijke waarschouwinge de boeren-

knegts, arbeiders en anderen blijven voortgaan met het schandelijk en ongods-
dienstig gedrag van in de kerk gedurende de godsdienst tabak te pruymen en
zoodanig te kwijlen dat de gemeente er zig aen ergert en (wat) tot oneer van
Gods huis verstrekt …’
Het gemeentebestuur onderzocht de gegrondheid van de klacht en besloot:
‘Elk en een iegelijk wordt verboden om in de Gereformeerde kerk alhier
geduurende de godsdienst tabak te pruymen en te kwijlen op verbeurte van een
boete van drie guldens ten behoeve van dezelve kerk …’
Alvorens dit besluit van kracht kon zijn diende het ter approbatie (goedkeuring)
voorgelegd te worden aan Zijne Excellentie de Heer Commissaris-Generaal,
provisioneel (voorlopig) belast met de zaken van de hervormden en andere ere-
diensten te Brussel. Zijn antwoord aan het gemeentebestuur luidde: ‘… dat de
bepaling van een zodanige boete niet kan geacht worden te behoren tot de attri-
buten (bemoeiingen) van een plaatselijk bestuur en dat ook de Commissaris-
Generaal zich daartoe niet bevoegd acht …’
Het verdere verloop van deze zaak heeft meester Blom niet kunnen nagaan.

TOEBACK DRINCKEN
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Schoolmeester S. Blom schreef in 1955 een lezenswaardig artikel over het
rookverbod in oude keuren. De nieuwe wet uit 2008 en de heftige discussie
over het rookverbod in de horeca en op openbare plaatsen maakt het arti-
kel weer actueel. Wij hebben de tekst van meester Blom samengevat in
onderstaand artikel.

Pepermuntdoosje uit 1869.



Tabak en andere kruiden
Wel heeft hij in Maasland een keur
gevonden uit 1824 die in het algemeen
waarschuwt tegen het ‘onbehoorlijk roo-
ken van tabak’. Er wordt een verbod uit-
gevaardigd voor ‘timmerlieden, metze-
laars, kuypers, waagenmaakers, dekkers,
vlassers en alle andere arbeiders’ op het
roken van ‘tabak of andere kruiden’ in
hun winkels of in een andere ruimte
waar zij werken. Ook ‘bouwlieden (boe-
ren), hun knegts en arbeiders’ mogen
niet roken als zij bezig zijn met het ‘voer
leggen, mennen, opdoen, dorsen, ploe-
gen of vlassen’. Roken is ook verboden
voor turfschippers, hun knechts en
‘mede-helpers, tonders en dragers’wanneer zij in het schip of aan het werk zijn.
En verder is roken verboden voor iedereen die met brandbare stoffen werkt in
‘huizen, (hooi)bargen, schuuren, lootsen, moolens of andere getimmertens’.
Wie toch betrapt wordt verbeurt (verliest) een boete van zes gulden, meiden en
knechts een boete van drie gulden, ‘te genieten twee derden door den aanbren-
ger en een derden door den algemenen armen(kas)’. Bazen moeten de boete
betalen voor hun echtgenoten, kinderen, meiden, knechts en ander dienstperso-
neel, maar ze mogen die boete korten op hun arbeidsloon. Aanbrengers mogen
zijn de veldwachter en bode der gemeente en verder iedereen die onder ede een
verklaring wil afleggen.
De keur wordt geafficheerd (aangeplakt) zodat niemand kan veinzen er niet van
af te weten.

Roken in een turfschuur
Ook in het archief van Maassluis vond meester Blom keuren die betrekking
hebben op het ‘roocken van toeback’. Reeds in 1684 zegt een keur, in heden-
daags Nederlands samengevat:
‘Het gebeurt dagelijks dat ‘plaatsknechten’, kuipers en anderen in schuren
en pakplaatsen, ja zelfs in turfhokken ‘toeback drincken’. Daar kan niet anders
dan grote ongelukken van brand van komen, God verhoede het. Daarom heb-
ben Schout, Burgemeesters en Schepenen van Maassluis besloten overtreders
een boete van drie gulden op te leggen aan degene ‘soo menichmaal hij
daer toeback komt te drincken’, ten behoeve van de Schout van Maassluis te
verbeuren’.
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In 1694 zijn Schout, Burgemeesters en Schepenen van Maassluis ‘in ervaring’
gekomen dat enige ‘jonge gasten’ zich niet ontzien hebben op zondag en ande-
re dagen ‘toeback te rooken’ en zich minder netjes te gedragen zowel ‘achter de
huysingen gelegen aen de sluyssijde van de haven alhier, alsmede in de weyden
daaraan gelegen’. Wanneer zij betrapt worden bij ‘ongeregeldheden’ op die
plaatsen zal de Schout hen een boete van drie gulden opleggen, ‘ofte wel dat
hun ouders bij manquement van dien daervoren aensprakelijk en responsabel
sullen sijn’.

In 1758 wordt een verscherpt rookverbod uitgevaardigd. In negen artikelen
worden hoofdzakelijk de plaatsen genoemd waar niet gerookt mag worden. Bij
overtreding volgt een boete van zes gulden. Een derde is voor de schout, een
derde is voor de armenkas en een derde is voor de aanbrenger van de overtre-
ding.

Rookverbod
Meester Blom besluit zijn artikel als volgt:
‘Deze keuren wijzen er alle op, dat men het brandgevaar in vroeger tijden niet
gering schatte. En al wordt tegenwoordig in verscheidene werkplaatsen een
bordje aangetroffen waarop te lezen staat ‘verboden te roken’, toch leest men
nog dikwijls in de courant: ‘Door het achteloos wegwerpen van een brandende
sigaret is een hevige brand veroorzaakt.’ Dit is een bewijs dat aan het rook-
verbod niet meer zo streng de hand gehouden wordt als voorheen.
In het Haagsch Dagblad van 14
juni 1955 trof het volgende artikel
mijn aandacht. Het luidt: ‘Roken
op straat màg binnenkort in
Delft’.
‘Als men volgens de letter van de
wet te werk gaat, mag men hier
(in Delft) op straat niet roken. In
de algemene politieverordening
van de gemeente komt n.l. een
artikel voor volgens welk het ver-
boden is ‘open vuur’ over straat te
vervoeren. Hierbij is o.a. aan
brandende pijpen gedacht.
De verordening staat op de hel-
ling: binnenkort is het ontwerp
voor een nieuwe te verwachten.’
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Blom vervolgt: ‘Als een merk-
waardige bijzonderheid kunnen
we opmerken dat de naam tabak,
door ons op het gerookt wordende
kruid toegepast, ontleend is aan
een pijp waarmee de smook werd
ingezogen.
De Karaieben, een volk dat oud-
tijds de Kleine Antillen en een
deel van Zuid-Amerika bewoon-
de, waren uiterst verzot op de
tabak, in hunne spraak als Kohiha
bekend. En zij verbeeldden zich,
dat, wanneer ze door zijn rook
bedwelmd waren, hunne dromen
in zekeren zin bovennatuurlijk
werden. De wijze nu, waarop zij ‘toeback sogen’ was deze: men begon met een
houtvuur aan te leggen. Was dit uitgebrand, zoo wierp men op de gloeiende
asch de bladeren van het kruid en haalde zijn smook in door middel van een hol
werktuig, dat juist de vorm had van de letter Y, het langere stuk in de rook en
de kortere pijpjes in de neusgaten houdende. Deze buis – waaraan zij voorzeker
een leelijke pijp tabak hadden – noemde men Tobago.’

Naschrift van de redactie
Het artikel van S. Blom verscheen in 1955 in boekje nr. 4 van de eerste jaargang
van het orgaan van de Historische Vereniging Zuid-Holland (tegenwoordig
Historische Vereniging Holland). Dit was een tweemaandelijks orgaan onder de
zinspreuk van het wapen van Holland ‘Vigilate Deo Confidentes’ (waakt, ver-
trouwende op God). Het tijdschrift is in een ouderwetse, bijzonder sierlijke let-
ter gedrukt en nog vrijwel zonder afbeeldingen. Er werden allerhande interes-
sante bijdragen afgedrukt uit geheel Zuid-Holland.
Schoolmeester en amateurhistoricus Blom was reeds bekend van zijn boek
‘Geschiedenis van Maassluis’ dat hij voor WO II publiceerde en waarop hij in
1948 een aanvulling schreef.

Meester Blom vond zijn verklaring voor de naam ‘tabak’ in de Navorscher, jaar-
gang 2 uit 1852, blz. 6. Deze verklaring wordt nog steeds gevolgd, maar er zijn
tegenwoordig meerdere verklaringen voor het woord tabak.
Vroeg in de 15e eeuw, dus lang voor de ontdekking van de Amerika’s, bestond
in het Spaans en het Italiaans al het als tabaco klinkende woord, in gedocumen-
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teerde bronnen gespeld als tabaca, tabauco en atabaca. Van dit woord wordt
algemeen aangenomen dat het afkomstig is van het middeleeuwse Arabische
woord voor bepaalde medicinale kruiden die ofwel euforie ofwel slaperigheid
veroorzaakten: tabbâq of tubbaq. Het is waarschijnlijk dat de Spanjaarden dit
Europese woord gebruikten voor de tabaksplant uit Amerika, omdat ze gezien
hadden dat de indianen die plant gebruikten om ‘dronken’ te worden (alcohol
was voor de komst van de Europeanen onbekend). Wellicht dat de oude uitdruk-
king ‘tabak drinken’ hierin zijn oorsprong vindt?
Het eiland Tobago (tabak) voor de kust van Trinidad heeft zijn naam pas lang
na de ontdekking van deAmerika’s gekregen, toen ‘tabak’ al lang werd gebruikt
voor het kruid dat men rookt.

Het aardige is dat er in de loop der eeuwen verschillende redenen zijn geweest
het roken te verbieden. In de 19e eeuw vond men het vooral een onapetijtelijk
gezicht: van roken en pruimen ging men rochelen en kwijlen.
In 1955 is het vooral het brandgevaar waar meester Blom op wijst. In de 21e
eeuw is het de volksgezondheid waar men zich de grootste zorgen over maakt
wat tot een bijna totaal rookverbod leidt.

S. Blom
bewerkt door
Ineke Vink

Jan Steen:
de jongen
moet leren
pijproken.
Jong geleerd,
oud gedaan!
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In de vorige Historische Schetsen (58) werd geschreven over herberg De
Moriaan en de kostbare maaltijd die er werd geserveerd tijdens de bezoeken van
stadhouder prins Willem V van Oranje en prins Hendrik van Pruisen. Enkele
jaren daarvoor bracht Pieter, Baron van Wassenaer-Starrenburg, heer van
Maassluis, met zijn familie een bezoek aan Maassluis. Ook voor hen werd
behoorlijk uitgepakt door het dorpsbestuur. Om de inspanningen die men zich
getroostte in de juiste verhouding te kunnen zien geven we van beide bezoeken
en rekeningen een korte beschrijving.

Dorpsbestuur Maassluis op visite bij de baron
Pieter, Baron vanWassenaer-Starrenburg, Vrijheer van Hoogoud enAartswoud,
Heer van Starrenburg, Ruyven, Maassluis en Maasland, de oudste zoon van
Baron Willem Lodewijk en Maria Cornelia van Aerssen, werd op 28 februari
1712 te ’s-Gravenhage gedoopt. Al jong verloor hij zijn vader en toen ook zijn
grootvader stierf volgde hij deze als hoofd van het huis Wassenaer-Starrenburg
op. Tot zijn meerderjarigheid stond hij echter onder voogdij van zijn moeder.
Na de dood van zijn moeder, januari 1760, werd hij Heer van Maassluis en
Maasland.
Daarop bracht een deputatie uit de Regering van Maassluis, bestaande uit de
Schout (de heer D. Vollevens), twee Burgemeesters (de heren L. Bubbezon
en A. van der Lely) en twee Schepenen (de heren L. van Arkel en K.
Swaanenburg), hem op 7 maart 1760 een bezoek. Zij werden vriendelijk ont-
vangen en de Heer van Maassluis zei dat het hem genoegen zou doen met de
Regering het goede voor Maassluis te zoeken. Hij had hen ook uitgenodigd het
middagmaal bij hem te blijven gebruiken, doch zij meenden daarvoor beleefd
te moeten bedanken, omdat hen dit niet goed uit zou komen vanwege de lange
terugreis naar Maassluis.
Zij verzochten hem echter in de zomer de plaats eens te komen bezoeken.

Tegenbezoek met dure maaltijd
Aan deze uitnodiging gaf de Heer van Maassluis gehoor door zijn bezitting op
7 augustus 1760 met zijn gemalin, Anna Arnoldina van Boetselaer, en hun kin-
deren een bezoek te brengen. De Regering nodigde de hoge bezoekers daarbij
op een gemeenschappelijke middagmaaltijd in De Moriaan. Dit moet zeker wel
een goed maal geweest zijn, want het kwam het dorp Maassluis op een som van
570 gulden en 3 stuivers te staan!
Dit is net zoveel of meer dan het jaarloon van een arbeider in die tijd.

UIT ETEN IN DE MORIAAN
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Het bezoek van Willem V van Oranje en Hendrik van Pruisen
Zoals eerder vermeld kwamen beide heren speciaal naar Maassluis om de plaats
te bekijken, of omme ’t merkwaardigste te besigtigen. Het bezoek staat uitvoerig
in het Resolutieboek
van het College van de
Wet beschreven, bij de
Extra Vergadering van
13 augustus 1768.
Hieronder een korte
beschrijving hoe dit
eraan toe ging bij de
ontvangst, de maaltijd
en het bezoek.

De Schout heeft eerder
al vastgesteld dat alles
in orde is voor de ont-
vangst en de gemeentedienaren gaan gezamenlijk naar De Moriaan. Daar wordt
verder besloten dat de Schout, Burgemeesters Bubbezon en Du Feu en de
Schepenen Van Yperen en Kole de Hoogheden bij de koets zullen ontvangen en
dat Burgemeester De Hoest, Heer van Holy, en Schepenen Broekhuysen en De
Jong op de stoep van De Moriaan wachten. De Burgemeester dr. Gaagh en
Schepenen Verwoert en Van der Lely zullen wachten aan de trap en
Burgemeester Blom en Schepen Steur wachten boven op de kamer het gezel-
schap op.
Op 17 augustus 1768, omstreeks halfeen komen de Koninklijke Hoogheden met
hun gevolg in drie koetsen met zes paarden bespannen aan in Maassluis. Ze
houden stil op de Dijk waar de Hoogheden uit de koets treden en waarna zij ont-
vangen en vergezeld worden zoals hierboven vermeld.
Nadat de hoogheden enige tijd voor zichzelf hebben gehad in de kamer in De
Moriaan waar het dejeuner gereedstaat, verlenen ze audiëntie aan de voltallige
Regering (gemeentebestuur). De Schout verwelkomt de Hoogheden uit naam
van Maassluis en biedt hen het dejeuner aan. De Hoogheden betuigen daarover
hun uiterste genoegen en maken er met veel smaak gebruik van.
Na verblijf van enige tijd willen zij een wandeling langs de haven maken. Zo
geschiedt en de Regering en het gehele gezelschap volgt de stoet. Aan de haven
zien de Hoogheden een ton haring openslaan en bezichtigen verder de haring-
buis van Jacob van Arkel met stuurman Ary Burger. Blijkbaar is men erg onder
de indruk van de uitleg, want een van de edelen geeft de stuurman een fooi van
vijf dukaten voor zichzelf en de matrozen.
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Vervolgens keert het gezelschap terug en gaat voor De Moriaan weer in de
koets. De Schout en de voltallige Regering wensen hen bij de koets een goede
reis en het gezelschap vorstelijke personen vertrekt uiterst tevreden en voldaan
terug naar Honselersdijk.

Kosten van de maaltijden
De kosten van deze maaltijden blijken uit de volgende twee posten uit de oor-
spronkelijke dorpsrekeningen van Maassluis:

DORPSREKENING 1760/61
Betaalt aan George Singor, Kastelein in De Moriaan alhier, voor Verteering
aldaer gedaan, ten tijde wanneer Zijn Hoog Edelht den Heer van dese Plaets,
met zijn HoogEdelhta Gemalinne en
Kinderen, mitsgaders de Regeering van
dese plaets, aldaer ten Middagmaeltijt
waeren, te samen de somme van Vijff
Honderd en Zeventig Guldens, en Drie
Stuyvers, dus … f 570,3,-.

DORPSREKENING 1768/69.
Uytgaaf wegens de Receptie van Sijne
Doorlugtige Hoogheyt den Heere Prince
van Orange en Nassau Mitsgaders Sijne
Konelijke Hoogheyt de Prins Hendrik
van Pruysen, op den I3 en 17 Augustus
1768 in de Mooriaan Alhier, Betaalt
wegens Prepareeren van het Dejeuné in
de Mooriaan, Leverantie van Fruyt en
Wijn, en Andere Eedtwaren, de wagens
en schuyten tot hetselve gebruykt,
Alsmeede nog al hetgeen tot de besor-
ging van het selve nodig is geweest, de somma van Vier Hondert en Twee en
Vijftigh Guldens Agt Stuyvers en Agt Penningen, volgens Specifìque Lijst daar-
van sijnde, dus … f 452,8,8.

De eerste maaltijd van de baron en zijn gevolg kostte dus zelfs meer dan het
‘Dejeuné’ dat de Koninklijke Hoogheden, Prins Willem V van Oranje en zijn
zwager Prins Hendrik van Pruisen enkele jaren later aangeboden werd. Terwijl
dezen daarover al hun uiterste genoegen betoonden en met zeer veel smaak
daarvan gebruik hadden gemaakt.
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En wat aten zij?
Een nadere specificatie van de eerste maaltijd is helaas niet beschikbaar, maar
van de tweede maaltijd kunnen we toch een idee krijgen wat er zoal op tafel
kwam. Hierover schreven wij al eens eerder, maar het is in dit kader toch aar-
dig om te vermelden zodat we een idee krijgen wat de Baron van Wassenaer
met vrouw en kinderen waarschijnlijk ook is voorgezet. Naar besluit van het
College van de Wet besliste men:

1) Om kok Van den Akker met een wagen naar Den Haag te zenden en van
daar mede te brengen alle sodanige fruyten, als maar eenigsints te krijgen
zijn;

2) Om een schuyt naar Delft te zenden en van daar te laten brengen de vol-
gende wijnen, 4 stoop (1 stoop is 2,5 liter) rode, 4 stoop witte, 2 stoop
Moesel, 1 stoop Rinse, 1 stoop Hoghmer, 1 stoop Mallaga, 3 flacons
Bourgondie, 3 flessen Heremitagie, 3 flessen champagne en 5 flessen
Frontaignac wijn;

3) Om den Hospes in De Moriaan aanteseggen van sorge te dragen, dat mor-
gen voor de middag in de grote kamer aldaar alles in gereedheyd moet
zijn, als namentlijk een gedekte tafel alsmede coffy, chocolaat, limonade,
orsade (orgeade is amandeldrank).

Naast de gewone gerechten, waarvoor de ingrediënten kennelijk wel in het dorp
Maassluis voorhanden waren, werden er dus veel kosten gemaakt om een ruime
hoeveelheid van allerhande luxe alcoholische dranken aan te schaffen.
Kennelijk was ook goed en gevarieerd fruit een luxe in Maassluis die van elders
gehaald moest worden. Koffie en vooral chocolade was een kostbare drank en
de kastelein wordt op het hart gedrukt deze dranken vooral niet te sparen na de
maaltijd.

verzameld door
Dick van Wassenaar

Rijk gedekte tafel.
Pieter Claesz.
(1597-1660).

47



Mijn broer Jaap (Jacob Boer, 1908-1981) begon in de jaren ’30 een haringhan-
del in een schuur achter ons huisje in de Paul Krugerstraat. Die schuur was
bereikbaar vanuit de Joubertstraat via een lange nauwelijks één meter brede
doorgang, toen genaamd ‘de Poort’. Die poort gaf ook toegang tot de kuiperij
van Batenburg de Jong, wat je noemt een gebrekkige infrastructuur voor twee
bedrijven.
Jaap ging zich specialiseren in het conserveren en inleggen van haring en het
verwerken daarvan tot verschillende producten. Zoals met alles was hij in zijn
vak heel zorgvuldig en hygiëne stond bij hem bovenaan. Hij leverde aan win-
kels en horeca. Vooral zijn rolmopsen werden in zekere zin beroemd en waren
zeer in trek.

Het was in augustus 1943 dat Jaap, bij zijn werkplaats op zijn fiets stappend,
getroffen werd door een projectiel. Het was waarschijnlijk afkomstig van een
vliegtuig, want er was in de omgeving van Maassluis een luchtgevecht aan de
gang. Thuis kregen wij de schrik van ons leven toen we hoorden dat Jaap aan
zijn hoofd gewond was en dat de ambulance onderweg was. Dat bericht ging
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JAAP BOER: HARING, NORTHERN KICK
EN STERRENKUNDE

In de Historische Schetsen nr. 56 kon u al kennismaken met schoenmaker
Cornelis Boer uit de Paul Krugerstraat 39 in de jaren 1930/40.
Diens derde zoon Jaap was in zijn tijd als vishandelaar en haringinlegger
een bekende figuur in Maassluis. Met het volgende geïllustreerde verhaal
kunt u kennisnemen van de herinneringen aan Jaap, opgetekend door zijn
21 jaar jongere (half)broer.

‘De Gids’15-08-1941.
In de oorlogsjaren was
Jaaps eenmansbedrijf
verplaatst naar
‘Het Pakhuisje’ aan
de Haven 43.



als een lopend vuurtje door onze straat zodat de hele bezorgde buurt zich voor
ons huis had verzameld toen de ziekenwagen arriveerde. Toen Jaap naar binnen
zou worden gedragen bleek echter dat onze voordeur te smal was om de bran-
card horizontaal door te laten. Wat schetst ieders verbazing toen de gewonde
plotsklaps van de brancard oprees en doodgemoedereerd het huis instapte!
Hilariteit alom. Wat een opluchting was het toen hij slechts een flinke schram
aan de zijkant van zijn hoofd bleek te hebben.
Enige tijd later ging bij een familiebezoek Jaaps pet – met het geronnen bloed
er nog aan – de kring rond. Groot was onze verbazing toen een neefje uit de
voering van de pet een kogel peuterde! Het projectiel is nog steeds in bezit van
de familie.

Dat Jaap, gewond en wel, zo gemakkelijk van
de brancard afstapte moet te danken zijn
geweest aan zijn ijzersterke conditie. Hij leid-
de namelijk een zeer actief en beweeglijk
leven. Fietsen en zwemmen waren zijn voor-
naamste vrijetijdsbesteding. Voor zijn bedrijf
transporteerde hij alles per rijwiel en in het
weekeinde maakte hij vaak lange fietstochten,
bijvoorbeeld naar familie in Zandvoort,
Amsterdam of Zaandam. De ene dag heen,
de volgende dag terug. We lezen in zijn zak-
boekje dat hij op 10 augustus 1940 naar
Den Helder fietste en op 11 en 12 via
Amsterdam weer naar Maassluis. Op 7 septem-
ber was het Hilversum dat werd bezocht, op
30 september Zaltbommel … en zo gaat het
maar door in dat zakboekje.

Jaap genoot voorts bekendheid als langeaf-
standszwemmer. Zijn medaillekast getuigt nog
van zijn overwinningen. De oudste is van 1924

toen hij eerste werd in een 250 m zwemwedstrijd voor junioren. Later nam Jaap
o.a. deel aan de jaarlijks gehouden internationale acht kilometerwedstrijd in de
IJssel van Brummen naar Zutphen. In 1932 finishte hij daar als eerste
Nederlander. De laatste medaille is van 1953, 800 m in de Noordvliet.
Vaak mocht ik met hem mee als hij ging trainen langs de Trekkade in Maasland.
Hij startte dan even voorbij het Huis ter Lucht en zwom naar de
Vlaardingsevaart of het Bommeer en terug. Hij zwom met de lange Northern
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Jaap in 1938, voor het
Veerhuis van Leen Koene.



Kick, een soort zijslag: één arm boven water naar voren en een wijde schaarbe-
weging met de benen. Een comfortabele slag voor de lange afstand: horizonta-
le ligging, langzaam tempo, gemakkelijk ademhalen en veel voorwaartse stuw-
kracht in de benen.

Ons gezin kwam dankzij mijn broer op redelijke wijze door de Hongerwinter
1944/1945. Toen de haringaanvoer ophield had hij in zijn werkplaats nog een
flinke voorraad aan zout, pekel en allerlei kruiden, waaraan juist de boeren
gebrek hadden. Prima ruilmiddelen om aan het broodnodige voedsel te komen.
Hij noemde mij in die hongerige dagen ‘een onverzadigbare smulpaap’ en hij
hield niet van ‘flibberdeflapjes’, zijn synoniem voor liflafjes.

Jaap had buitengewoon veel belangstelling voor en kennis van astronomie.
Nooit was de Melkweg helderder te zien dan in de oorlogsjaren tijdens de ver-
duisterde avonden. Hij kende veel sterren en sterrenbeelden bij naam en gaf mij
vaak een boeiend college over al het geflonker boven ons.
Wat hem vooral bezighield was de omvang van het heelal en de nietigheid daar-
in van onze aarde. Om zich daarvan een voorstelling te kunnen maken bedacht
hij in latere jaren – jazeker, met behulp van haring – een vergelijkend model
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1928, de heren van de MZV. Links is Jaap de tweede van rechts.
Rechts is hij op de tweede rij de tweede van links.



waarover hij correspondeerde met bekende wetenschappers. Zo schreef hij op
3 maart 1967 aan prof. J.H. Oort van de Leidse Sterrewacht het volgende:

De massa van de Melkweg wordt geschat op 250 miljard maal de massa van onze
zon. Men meent te weten dat er onder die zonnen vele zijn die duizenden malen
groter en zwaarder zijn dan onze zon en ook veel kleinere zonnen. Het is mij ech-
ter te doen om de gezamenlijke massa. Om tot een zo juist mogelijk resultaat te
kunnen komen schakelde ik die zonnen gelijk met de massa van onze zon.
Tijdens ’n nacht kwam ik op de gedachte dat 250.000.000 gepakte vaten haring
van elk 1000 stuks, wegende per haring precies 100 gram, in aantal gelijk zijn
aan 250 miljard zonnen van elk de massa van onze zon.
In verbeelding legde ik duizend vaten haring in de lengte en duizend in
de breedte, dus toen had ik 1 miljoen vaten op de grond liggen. Ik legde ze
250 hoog. Het resultaat was dat er op een terrein van ruim 1 km. lengte en
600 meter breedte en ongeveer 110 meter hoogte 250.000.000 vaten haring
lagen opgestapeld.
Professor, ik had nu dus 250 miljard zonnen en ook 250 miljard haringen.
Ik nam een hamer en sloeg ’n stop in en haalde één haring uit dit vat. De massa
van de aarde bedraagt het 330.000ste deel van de massa van onze zon. Ik ging
dus die haring door 330.000 delen. De uitkomst was dat ik voor de massa van
de aarde 1/3300 gram haring overhield. Ik kon dit echter met het blote oog niet
meer waarnemen. Alleen met hulp van een microscoop kon ik dat nog zien.
Professor, dat was mijn grote voldoening. Ik had gevonden waar ik naar zocht.

1933. Schrijver dezes in de mand bij zijn broer Jaap.
Op de andere foto staat Jaap met zijn transportfiets in de Nieuwstraat.
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De professor antwoordde dat de berekening correct was en dat het een goede
manier was om je een idee te geven van de enorme grootte van het melkweg-
stelsel.

Jaap bleef tot zijn 39e vrijgezel en thuiswonend in de Paul Krugerstraat. In mei
1947 huwde hij met de weduwe van een verzetsstrijder die kort voor de bevrij-
ding door de Duitsers was gefusilleerd. Zij gingen wonen in de Klaas
Katerstraat, later in de G.A. Brederolaan. Jaap verhuisde zijn bedrijf van
de Haven naar een werkplaats aan de Geerkade N.Z. Hij ondervond daar veel
schade door de watersnood van februari 1953.
Ook al omdat hij veel concurrentie kreeg van de visindustrie beëindigde Jaap
daarna zijn eenmansbedrijf en trad hij in dienst van de Verenigde Touw-
fabrieken te Maassluis.

Rozenburg, juni 2010 Ger Boer
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nog steeds in bezit
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In HS 57 werd kort verhaald over de MA 14, De Jonge Jan.
Dankzij een artikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad in 1939 weten we hoe het
schip aan haar eind is gekomen, iets wat we u niet willen onthouden.

Deze motorbotter is op 8 januari 1939 ’s ochtends om halftien tussen Maassluis
en Poortershaven door een vlot aangevaren dat werd gesleept door de motor-
schuit Petronella. Dit vond zijn oorzaak in het overmatige gieren van het vlot
als gevolg van de sterke stroom. Het tornde dwars tegen de ankerketting van de
vissersboot. Daarbij is de MA 14 binnen enkele minuten omgeslagen en gezon-
ken.

De twee opvarenden van de MA 14, de gebroeders Bakker, konden overboord
springen en het vege lijf redden, maar verloren wel hun boot en alle bezittingen.
Dit was temeer rampzalig omdat de boot niet verzekerd was.
Tijdens de behandeling van de zaak door de Raad voor de Scheepvaart op 5 mei
1939 verklaarde de schipper van de MA 14 geen attentiesignalen van de
Petronella gehoord te hebben toen bleek dat dit vaartuig het vlot niet meer in
haar macht had. Volgens de schipper van de Petronella, die al zeven jaar als sle-
per van vlotten werkzaam was, kon hij het vlot vanwege de sterke stroming niet
in de hand houden en gooide hij het vlot voor eigen behoud los.
Volgens de schipper was het voor de bemanning van de botter wel degelijk
mogelijk geweest te voorkomen dat het schip omsloeg. De schipper van
De Jonge Jan op zijn beurt was echter van mening dat, doordat het net was uit-
gezet, zijn schip muurvast lag en hij daardoor het vlot niet meer kon ontwijken
met alle desastreuze gevolgen.
De inspecteur-generaal voor de scheepvaart was van oordeel dat de schuld van
de aanvaring gezocht moest worden bij de schipper van de Petronella. De sterk-
te van de motor, 8 pk, was onvoldoende en het vlot was op ondeskundige wijze
achter het schip bevestigd en voorts had de stuurman onvoldoende acht gesla-
gen op de stroom.

Op 6 juli 1939 bevestigde de Raad voor de Scheepvaart dat de stuurman van de
Petronella inderdaad schuldig was aan het ongeval. Welke straf daarbij is uitge-
sproken is echter niet bekendgemaakt.

bewerkt door
Dick van Wassenaar

OMSLAAN VAN DE MA 14 DE JONGE JAN
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Mijn jeugd op de Weverskade
Hier een stukje over het wel en wee van de bewoners van de Weverskade.
Het gaat dan over de mensen die geboren zijn rond de jaren dertig van de vori-
ge eeuw (dat lijkt wel heel lang geleden). Het was toen nog gemeente Maasland.
In 1941 werd het gemeente Maassluis, maar voor mijn gevoel was het pas in
1946 dat we effectief Maassluis werden.

Mijn vader Adrianus Oprel en mijn moeder Johanna van der Meer kwamen na
hun huwelijk in 1929 op Rozenburg naar de Weverskade omdat hij werkte als
timmerman in Maassluis. Zij kregen vier kinderen: m’n zus Jannie, mijn broer
Jaap en ik zijn van vóór de oorlog en onze jongste zus Gerda is tijdens de oor-
log geboren.

Ik ben geboren in de Tulpstraat in het laatste huis aan de buitenkant. Het was
daar een eldorado. We keken over de weilanden en hadden een grote tuin, gren-
zend aan de tuinderij van de familie Gilbers: tante Ma en ome Jan met hun kin-
deren Suus en Cor.

De Weverskade was een beetje een aparte, hechte gemeenschap en we hebben
daar een heerlijke, onbezorgde jeugd gehad ondanks de oorlog die we daar met
elkaar meegemaakt hebben. Die oorlog was voor ons, opgroeiende jongens,
eigenlijk best een spannende tijd. Onze ouders hadden de zorgen, maar voor ons
was er altijd wel wat te beleven.

MIJN STRAAT – WEVERSKADE
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Jongens in de
Tulpstraat: v.l.n.r. Jaap
Prins, Joop Lievaart,
Cor Gilbers, Bart
Ohlsen. Gehurkt: Joop
Prins en Jan Oprel.



De buurt werd bewoond door een doorsnede van de Nederlandse samenleving.
Veel mensen die in de Touwfabriek werkten, maar ook ambachtslieden, ambte-
naren, kleine zelfstandigen en twee tuinderijen.
Er was één buurtwinkel, van tante Pleuntje Oprel, een goedlachse vrijgezelle
dame die samen met haar vader (gepensioneerd veerschipper Rozenburg-
Nieuwersluis) en moeder het winkeltje runde. Daar werden de laatste nieuwtjes
en buurtroddels doorgenomen.
Verder langs de Weverskade woonden veel tuinders en boeren en mensen die
daar hun brood verdienden. Zij waren meer op Maasland gericht.

Meer jongens dan meisjes?
De meeste kinderen gingen in Maassluis
op school, maar o.a. de Oosterleetjes (van
de zandschipper) gingen in Maasland
naar school. Zo waren er nog wat gezin-
nen waar dat het geval was, die gingen
ook in Maasland naar de kerk.
Ik weet ook nog dat als er iemand gestor-
ven was in de straat het de gewoonte was
dat de naaste buren witte lakens voor de
ramen hingen, men noemde dat ‘sluiten’.
Op de dag van de begrafenis deden nog
meer mensen hetzelfde.

Er waren daar in mijn herinnering meer
jongens dan meisjes in die tijd. Er was
een heel stel gasten van mijn leeftijd, we
gingen ook veel met elkaar om. Ik kan zo
een aantal opnoemen: Bart Ohlsen,
Ridder en Siem Dijkxhoorn, Kees
Hoekveen (m’n latere zwager), Cor en
Joop Lievaart, Bonne en Daan Bouman,
Cor Gilbers, Joop en Jaap Prins, Jaap van
Witzenburg, Bart en Klaas Veenstra,
Bram Oosterlee, Joop en Dick van Driel,
Henk Doelman, Eerde van Teijlingen,
Henk de Bruin, Andries Harlaar,
Joop van der Berg, Piet Kloppenburg, Johan Ohlsen, Jaap Oprel, Herman van
Wijk en Jan Parre. Dat zijn er nogal wat.
We werden ‘kaaienaren’ genoemd.
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Toch nog vier meisjes gevonden
in het fotoalbum:

v.l.n.r. Annie Ohlsen, Tiny Mom,
Jannie Oprel en
Corrie Dijkxhoorn.



Nu ik er even over nadenk waren er toch ook wel een aantal meisjes, want het
gemiddelde gezin had in die tijd toch zeker vier of vijf kinderen. Maar toen
bemoeiden we ons (nog) niet met meisjes, dat kwam later. We hadden wel één
vriendin, daar waren we allemaal gek op, namelijk Aadje Versteeg. Daar kon-
den we al onze ‘problemen’ bij kwijt, die begreep ons en ze genoot van onze
verhalen en streken die we uithaalden.

Spelen
Je kon ook nog gewoon op straat spelen, auto’s reden er niet. Het verkeer was
beperkt tot een groentekar, de bakker of de slager en soms de ‘scharesliep’.
Je kon dan ook ongestoord hoepelen, knikkeren, tollen, bok-bok doen of ‘pik-
olie-of-dik’ en de meisjes touwtjespringen.
Zwemmen leerde je bij de 1e brug. Als je eenmaal de kunst meester was gingen
we zwemmen aan de Maaskant, waar het sowieso een heerlijk speelterrein was.
We waren er dikwijls te vinden en gingen erheen via het Zwartepad, langs de
Buisboer en Chardon. We hebben daar heel wat afgeschooierd en menige grote
‘fik’ gestookt van alles wat we daar vonden.
We zwierven ook vaak door de polder: slootjespringen, kikkervisjes vangen,
eendeneieren zoeken, maar ook de koeien van Aai Sar of Wim van der Lee de
stuipen op het lijf jagen.

’s Winters was het schaatsen op de vliet (het Nieuwe Water langs de Wevers-
kade, red.) of sleetje rijden: van de dijk af, over de vliet en dan het ‘lage dijk-
je’ af bij Janus van Eik, zo het land op van Aai Sar.
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Jongens op brug.
Achterste rij v.l.n.r.
Joop Lievaart,
Bram Oosterlee,
Kees Hoekveen,
Jan Oprel, Ridder
Dijkxhoorn, Bart
Veenstra, Jaap van
Witzenburg.
Vooraan: Eerde
van Teijlingen,
Joop Prins, Henk
de Bruin en Johan
Ohlsen.
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Met Jo van Staalduine meevaren op de schuit naar de veiling in Maasland was
ook een uitje. Die duwde hij helemaal vanaf de 2e brug tot aan Maasland, dat
kun je je nu bijna niet meer voorstellen. Gilbers en Van Koppen gingen met
paard-en-wagen naar de veiling.

Oorlog
De oorlog heeft best een stempel op onze jeugd gedrukt, we waren wel jong,
maar je beleefde het heel bewust. Het stiekem boven op zolder naar Radio
Oranje luisteren vond je heel spannend. Daarna ging ik op de kaart de front-
linies met spelden verschuiven, al of niet in de goede richting.
Het gebeurde soms ook dat Maassluis gestraft werd, o.a. na het vlaggenparade-
incident. Het was toen spertijd na 8 uur, dan mocht er niemand meer naar bui-
ten. Maar omdat wij nog gemeente Maasland waren vielen wij daar niet onder.
Dan gingen wij uitdagend boven aan de dijk staan, daar was de grens. Als jon-
gen vond je dat prachtig, want we voelden ons wel degelijk Maassluizers.

v.l.n.r. Achterste rij: Jaap van Witzenburg, Joop van der Berg, Tinus de Lange,
Bonne Bouman, Hans Verhaas. Midden: Daan Bouman, Henk de Bruin,
Piet Kloppenburg. Voor: Daan van der Hof, Cor Pleijzier en Joop Prins.



Als er ’s nachts flink geschoten was op de geallieerde vliegtuigen die over-
vlogen naar Duitsland om te bombarderen gingen we granaatscherven zoeken
in het land. Het was dan de sport om de grootste te vinden. Andries Harlaar had
een enorme verzameling.
Er werden door de Engelse vliegeniers ook dikwijls pamfletten uit de vlieg-
tuigen gestrooid, ‘De vliegende Hollander’ werden die genoemd, daar was je
ook altijd naar op zoek. De laatste oorlogsberichten stonden erin.

Het gebeurde ook nogal eens dat aangeschoten vliegtuigen op terugreis naar
Engeland hun overtollige benzinetanks loosden. Zo kwam er eens een neer op
het land van Bijl, half op de slootkant opengescheurd. De kerosine stroomde de
sloot in. Bram Oosterlee, altijd in voor een geintje, gooide er een brandende
lucifer in, ongelofelijk wat een vuurzee!

Wat ik ook nooit vergeten ben is die keer dat het wachtschip van de Duitse mari-
ne gebombardeerd werd (dat lag ter hoogte van Dirkzwager). Ik voer toen net

v.l.n.r. Achterste rij: Rien van Staalduine, Koos Bot, Kees Hoekveen, Joop
Lievaart, Dick van der Have. Midden: Jan Oprel, George Hammer, Siem
Dijkxhoorn. Voor: Arie van der Burg, Andries Harlaar en Manus Brinkman

(later een bekend wielrenner).
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over naar Rozenburg, op weg naar m’n opa die daar een boerderij had. Ik zie
nog die drie vliegtuigen al schietend en bommen gooiend op dat schip duiken,
daar bleef niet veel van over.

De laatste maanden van de oorlog hebben we doorgebracht bij opa Van der
Meer op Rozenburg, daar was volop te eten en ze hadden ook nog elektriciteit,
dat was een hele luxe. Hier zaten we bij een kaarsje, een carbidlamp of andere
hulpmiddelen.

Tijdens de Hongerwinter hebben we gezamenlijk alle wilgenbomen langs de
vliet gekapt voor brandhout. Dat deden we met elkaar, er was toen een grote
saamhorigheid onder de mensen.

In het laatste oorlogsjaar was er in de Narcisstraat een afdeling Duitse soldaten
gelegerd in twee leegstaande woningen. Overal werden schuttersputjes gegra-
ven, dat was om het invasieleger op te houden. Want er werd ook nog rekening
mee gehouden dat de invasie bij Hoek van Holland plaats zou vinden om de
Rotterdamse haven in bezit te krijgen. Van die soldaten had men overigens
totaal geen last, het waren dienstplichtigen die ook naar het einde snakten.

Geen gevaar
Toen de oorlog afgelopen was en de Duitsers Poortershaven verlieten, groten-
deels in puin na een bombardement, waren wij er als de kippen bij om daar eens
rond te neuzen. Er was totaal geen bewaking of toezicht de eerste tijd terwijl er
echt nog wel waardevolle dingen rondslingerden. Wij waren op zoek naar
patroongordels en dergelijke. Wij zagen geen gevaar, we haalden de patronen
met een bankschroef uit de huls en van het kruit maakten we rotjes en vuur-
werk. Echt een wonder dat er nooit ernstige ongelukken gebeurd zijn. Frank van
Wingerden presteerde het zelfs om een scherpe handgranaat tot ontploffing te
brengen. Hij trok de pin eruit en slingerde hem vanaf de steiger daar in de
Waterweg.
Op een keer hadden we een vuurtje gestookt en daar gooiden we de leegge-
maakte hulzen in, dat gaf van die lekkere knallen. Ineens begon Henk de Bruin
te gillen, die kreeg een slaghoedje diep in zijn been. Toen hadden we door dat
we tamelijk dom bezig waren.

Verenigingsleven
Na de oorlog bloeide het verenigingsleven op, zo ook aan ‘De Ka’. Er werd een
buurtvereniging opgericht, bijna iedereen werd lid. De feestavonden in Luxor
waren beroemd en de openingsspeeches van voorzitter Wim van Koppen waren
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legendarisch! Eenmaal per jaar werd er een buitenfeest georganiseerd, een groot
succes. Uit de hele omgeving kwamen de mensen ernaartoe.

Er werd ook een toneelvereniging opgericht, de uitvoeringen in Luxor wilde
niemand missen. Ik herinner me nog de klucht ‘Amor en bananen’ met Ben
Parre in de hoofdrol en o.a. Jaap Moerman, Rien Lievaart, Klaas Ommert en de
dames Gré en Marie van Witzenburg. Dat vond je geweldig.

We hebben ook nog een poosje een voetbalclubje gehad met twee elftallen.
We voetbalden op het land van Bijl, die deed daar niet moeilijk over. We speel-
den tegen andere buurtelftallen, maar ook in Maasland en Rozenburg. De club
had zelfs een naam, namelijk DOS (Door Oefening Sterk). Het is nooit een
echte vereniging geworden, de meeste jongens zijn naar Excelsior en VDL
gegaan. De meeste jongens waren van De Ka, aangevuld met enkele klas-
genoten van ons van de Minister De Visserschool uit Maassluis en twee
Maaslandse jongens.

Kamperende jongens. v.l.n.r. Jan Oprel, Joop Lievaart, Bart Ohlsen, Bart
Veenstra, Jaap van Witzenburg, Kees Hoekveen en Ridder Dijkxhoorn.
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Op vakantie
En dan de vakanties op de fiets door heel Nederland. We gingen voor het eerst
toen we 16 jaar waren. Tent huren bij Bingham in Schiedam, directeur daar was
de vader van Pieter van Vollenhoven. De eerste keer waren we met z’n zevenen.
In Utrecht reed Jaap van Witzenburg nog eens een koperen kraan af van
een melkbus. Hij was nog zo attent om direct zijn duim in het gat te stoppen
(van Hansje Brinker geleerd), maar wat was die melkboer kwaad.
Het was voor ons toen een hele belevenis en we hebben ontzettend veel plezier
gehad met elkaar. Ook de eerste prille (vakantie)liefdes die we daar meemaak-
ten zal ik nooit vergeten.
Later gingen we met z’n vieren (Ridder, Kees, Bart en ik), want met zeven von-
den we wel wat veel.

De Weverska, ik heb er gewoond tot mijn 25e en bewaar er heel goede herinne-
ringen aan, mijn buurtje. Als je oud-Weverskadebewoners tegenkomt of spreekt
dan heb je daar wat mee, die gemeenschappelijke herinneringen geven een
band. En ik geloof dat het bij iedereen die daar geleefd heeft zo is.

Ik heb getracht een tijdsbeeld te schetsen van de jeugd van mijn generatie aan
de Weverskade. Het is misschien wel een erg ‘feel good story’ geworden, maar
in mijn gevoel heb ik het zo beleefd.

Jan Oprel

Eventuele reactie: jan.oprel@tiscali.nl, tel. (010) 591 07 62, of via de redactie:
redactie@histvermaassluis.nl
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Advertentie van De Moriaan
In HS 58 staat op pagina 12 een advertentie (de meest rechtse) die in het bezit
is van mevrouw E. Kap-Favié. Het is dan ook op zijn plaats haar bij dezen als-
nog te vermelden als de bron van de afbeelding.

Café De Moriaan weer terug
In HS 58 beschreven we de historie van hotel De Moriaan en hoe het uiteinde-
lijk afliep met het pand. We vermeldden hoe het originele borstbeeld van de
zwarte Moor aan de gevel van café De Moriaan aan de Haven 29 terechtkwam.
In 2010 was het café enige tijd gesloten en er rezen geruchten over het voort-
bestaan. Maar op 19 januari 2011 is het café opnieuw geopend door eigenaar
Hans van Schie die samen met zijn vrouwAdrie van Brink weer als vanouds het
volkscafé runnen. De HVM is blij dat zowel de naam als het gevelteken behou-
den zijn gebleven en voortleven in de Maassluise geschiedenis.

Kroniek – Noordvliet 6
De heer J. van Eck schrijft ons het volgende.
Al sinds het uitkomen van de prachtige Maassluise Kroniek heb ik het voorne-
men gehad ten aanzien van ‘het vierde huis aan de zuidzijde’ van de Noordvliet,
zoals het huidige pand Noordvliet 6 op pagina 84 wordt beschreven, een paar
opmerkingen te maken. Dat voornemen wordt na een lange sluimering nu toch
tot leven gewekt.
Van Noordvliet 6 kreeg ik, toen ik het in 1971 kocht van de heer De Lange (van
modehuis De Raaf, later
Fair Lady), alle eigen-
domsbewijzen en andere
akten die op het pand
betrekking hebben op de
periode 1706-1924, alsme-
de een aantal akten die
betrekking hebben op een
tweetal panden gelegen op
de Markt waaronder Markt
11, de voormalige apo-
theek 1865-1897.
Daaruit blijkt dat op
Noordvliet 6 vanaf 1871

REACTIES VAN LEZERS
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apotheken waren gevestigd, achtereenvolgend Zeegelaar tot 1891, Agema tot
1895, Bogstra tot 1924 en daarna De Jong.
De apotheek op de Markt was sinds 1897 van Dienske (raadslid 1909-1915) en
werd bij zijn vertrek (naar Haarlem) in 1930 verkocht aan De Jong die hiermee
het monopolie verwierf.

Het huis aan de Noordvliet werd (door de firma Pander) geheel tot woonhuis
verbouwd en na het overlijden van De Jong in 1962 gekocht door De Lange
voor zijn zoon die tandheelkunde studeerde. Die wilde zich echter niet in
Maassluis vestigen zodat De Lange het verhuurde aan de onderwijsinspecteur
Molenaaar die er tot zijn pensioen in 1971 werkte en woonde waarna ik het
kocht. Een huisarts tevens politiearts heeft er dus nooit gewoond, tenzij u Pieter
Gips bedoelt die er van 1839 tot 1848 woonde en plattelands heel- en vroed-
meester was.

Alle bovengenoemde akten werden door gemeentearchivaris Ringeling in zijn
jaarverslag over 1974 beschreven en die van Noordvliet 6, voor zover zij hand-
geschreven waren, overgezet in typeletters. Het origineel van de op perkament
gestelde akte van 1706 hebben wij ingelijst overgedragen aan de kopers van ons
pand. Of zij dat op hun beurt aan de huidige eigenaar hebben doorgegeven weet
ik niet. De overige documenten heb ik kort voor onze verhuizing naar Frankrijk
in 1994 ter hand gesteld aan de heer Steenkist.

U bent vast wel bekend met de uitdrukking ‘de booms zijn dicht’ als er bedoeld
wordt dat de spoorbomen gesloten zijn, maar weet u dat ‘urftig’ in Maassluis
vies of goor betekent en dat ‘eentig’ hetzelfde is als eenzaam of alleen? De laat-
ste twee woorden zijn onlangs bij de redactie ontvangen als reactie op een eer-
der verzoek om typisch Maassluise uitdrukkingen en gezegdes aan ons mede te
delen. Deze woorden verzamelen we om te voorkomen dat ze ooit verloren zul-
len gaan. Helaas zijn er nog niet zoveel reacties gekomen. Als u nog typisch
Maassluise uitdrukkingen, gezegdes of dialectwoorden kent, maak deze dan
kenbaar aan de redactie. We rekenen op u!

Reacties naar de redactie van dit boekje: redactie@histvermaassluis.nl of (010)
592 97 94.
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In de fotocollectie van het Gemeentemuseum Maassluis kwamen we deze foto
tegen. Zeer waarschijnlijk is deze rond 1946 op de Markt (hier in Maassluis
dus) gemaakt.
Jan van Gelderen heeft een aantal jaren geleden in een uitgebreid artikel
geschreven over ongeveer 60 Maassluise kinderen die vlak na de oorlog voor
zo’n negen maanden naar Zweden gingen om bij gezinnen wat ‘aan te sterken’.
Van hun terugkeer op de Markt zijn er meerdere foto’s bekend.

Het bijzondere van deze foto is dat Engeland wordt bedankt voor zijn gastvrij-
heid. Dit betekent dus dat er ook Maassluise kinderen naar Engeland zijn
geweest. Daar weten wij weinig van.

Wie zijn deze kinderen en wat valt er te vertellen over hun verblijf in Engeland?
Reacties naar de redactie van dit boekje: redactie@histvermaassluis.nl
of (010) 592 97 94.

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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