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Met enige trots presenteert de HVM u dit ‘diamanten’ nummer. Dat is niet
alleen onze verdienste, maar te danken aan al die schrijvers die de afgelopen
28 jaar de moeite hebben genomen een stukje Maassluise geschiedenis uit te
zoeken en voor u op te schrijven. En nu we het er toch over hebben: we zouden
graag weer wat kopij ontvangen voor de rubriek ‘Mijn straat’. Bent u opge-
groeid in Maassluis in een bepaalde straat of wijk, dan ontvangen we graag
uw verhalen. Desgewenst helpen wij om het op te schrijven, als u niet zo’n
schrijver bent. We hebben bijvoorbeeld nog nooit een verhaal gehoord over
het opgroeien in de oude Burgemeesterswijk, in de flats die nu alweer zijn
afgebroken.

Ook met enige trots vermelden
wij dat onze vrijwilliger Jan Zon
met de laatste Koninginnedag
‘in het zonnetje’ is gezet. Hij ont-
ving een koninklijke onderschei-
ding uit handen van burgemeester
Karssen. Hij is onder anderen
vanaf 1985 al actief lid van de
HVM. De distributie van de
boekjes lag jarenlang in zijn han-
den. Onderzoek, artikelen schrij-
ven, de archiefvorming van de
HVM, deelnemen aan vele activiteiten en een bestuursfunctie hebben hem al
die jaren actief aan de HVM verbonden. Als huidige ‘collectioneur’ (hoofd
beheer collecties) is de HVM heel blij met zijn inzet.

Burgemeester Koos Karssen studeerde dit voorjaar af op een historisch onder-
werp van Maassluis en schreef daar een boeiend boek over. ‘Dan liever met
Groen van Prinsterer alleen’ is de titel van zijn boek waarin hij op onderhou-
dende wijze het ontstaan en de verwikkelingen beschrijft van de kieskring van
de ARP in Maassluis. Al lezende rijst het begrip hoe godsdienst en politiek zo
sterk verweven raakten aan het eind van de 19e eeuw in Maassluis. Een aan-
rader voor historisch geïnteresseerden, bij de boekhandel te koop.

VAN DE REDACTIE
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FRANK METAAL (1640-1700), DICHTER VAN MAASSLUIS

2

Eerder hebben we geschreven over de Maassluise dichters Willem van der
Jagt en Rijkje Bubbeson. Lang voordat deze twee werden geboren was de
dichter Frank Metaal actief in Maassluis. Wat we over hem weten volgt in
dit artikel.
De taalkundige duidingen zijn afkomstig uit het boekwerkje ‘De Maassluise
Meeuweklacht’, een studie geschreven door Ton van den Dungen en Els
Stronks van de Universiteit van Utrecht, die het boekwerkje ook heeft uit-
gegeven in samenwerking met de HVM, het Gemeentemuseum Maassluis
en anderen.
Om de leesbaarheid te vergroten zijn sommige gedichten, voor zover moge-
lijk en verantwoord, in hedendaagse spelling overgezet.

Het leven van Frank Metaal
Frank Metaal leefde van ongeveer 1640 tot
1700, zijn geboortejaar is niet nauwkeurig
vast te stellen. We weten wel dat hij in
1663 trouwde met Leuntje Cornelia
Volgens en dat zij twee kinderen kregen:
Commertje in 1685 en Pieter in 1687.
We weten ook niet welk beroep Frank
Metaal had. De nauwkeurige beschrijvin-
gen in zijn gedichten over het leven en
werken aan boord van vissersschepen doen
vermoeden dat hij visser is geweest of in
ieder geval een aantal keren is mee geweest
op een vissersboot.
Frank en zijn vrouw Leuntje hadden van
1684 tot 1691 als binnenvader en binnen-
moeder de dagelijkse leiding over het
Weeshuis van Maassluis. Binnenvaders en
-moeders werden aangesteld door de
regenten van het Weeshuis. Zij moesten getrouwd zijn en zelf mochten geen
kinderen hebben. Van het laatste werd soms afgeweken. Zo ook voor Frank
en Leuntje, want gedurende hun ambtsperiode werden hun beide kinderen
geboren. Voorts moesten zij lid zijn van de ‘Gereformeerde Kerken’. Het gezin
van Frank Metaal behoorde tot de contraremonstranten.

Frank Metaal en zijn vrouw waren
binnenvader en -moeder in het
Weeshuis, kort nadat het in 1675
gebouwd was. Het Weeshuis op
de foto is gebouwd na een brand

in 1870.



Het werk van Frank Metaal
Als dichter behoorde hij niet tot de grootste. Zijn rijmvondsten zijn soms
gekunsteld of gezocht en het metrum of ritme van de verzen rammelt wel eens.
Maar zijn liederen die verhalen over het leven in Maassluis werden gewaar-
deerd en veel gezongen. Zijn liederen zijn er dan ook vooral op gericht de
Maassluizers te begeleiden in het dagelijks leven. Het geloof moest overal in tot
uitdrukking komen. De gedichten van Frank Metaal eindigen bijna altijd met
een vermaning om op het rechte pad terug te keren.

Zijn gedichten werden gedrukt in twee liedboekjes waarvan de titels luiden:
Het Maassluysche Compas en De Maas-sluysse Meeuwe-klagt. De liederen zijn
bestemd voor zeelui, wezen en andere kerkgangers uit de zeventiende eeuw.
Maar de gedachte dringt zich op dat hij zijn liederen eigenlijk schreef tot lering
ende vermaak van het vissersvolk.
Metaal volgde hiermee ook een ontwikkeling waarbij lieddichters liedbundels
uitbrachten voor de lokale bevolking. Elke stad en elk dorp, maar ook elke
kerkelijke richting, kende een eigen liedboekcultuur. Tot dusver zijn er zeven
Maassluise liedboekjes bekend, waarvan er dus twee door Frank Metaal zijn
geschreven en gedicht.

Het Maassluysche Compas
Deze bundel heeft als ondertitel: ‘Verzien met veele aangename Liedekens als
mede eenige andere schoone Gedigten. Door F. A. Metael’.

Het voorwoord luidt als
volgt:

Gij weet dat een mens,
hobbelende en tobbelende
door de onstuimige zee van
de wereld, ook iets dient te
hebben dat hem strekt tot
een kompas, om zijn handel

en wandel daarnaar te schikken en te reguleren: hoe men zich moet gedragen
in droefheid, en ook in blijdschap. Want alle dingen hebben toch hun tijd, het
treuren en het lachen.
Van het eerste, daar wordt in deze woeste zee van de wereld wel meest occasie
[gelegenheid] gegeven. Doch, als de mens te eniger tijd reden gevoelt om zich
te verheugen: wel, zo gaat het dan, dat men graag iets vermakelijks en stichte-
lijks leest en zingt.
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De liederen in dit liedboekje kenmerken zich door de boodschappen aan de vis-
sers om op God te vertrouwen en vermaningen om niet te versagen. Elk lied
wordt voorafgegaan door een korte uitleg van de inhoud. Bijvoorbeeld de titel
van het lied ‘O Here God van machten groot’wordt gevolgd door de verklaring:
Een nieuw lied voor de zeeman, wanneer hij gaat ter zee met hoeker of boot.
Het tweede couplet van dit uit negen coupletten bestaande lied luidt:

Zie, we gaan nu ter zeewaard in,
Om goede handel te plegen,
Geeft toch Heer voorspoed en gewin,
En leidt ons in bekwame wegen.

Metaal schreef een aantal van dergelijke liederen die de vissers voor hun ver-
trek naar zee konden zingen om zo een goede vangst (voorspoed en gewin) af
te dwingen. Uit overlevering is bekend dat deze liederen ook daadwerkelijk
werden gezongen. Deze gewoonte is gaandeweg verdwenen, maar tot ver in de
twintigste eeuw wensten schipper en stuurman elkaar goede vangst terwijl zij
handen schudden op het moment dat het schip buitengaats was.

Romantiek
Frank Metaal dichtte ook over romantische zaken, zoals in het lied ‘De droeve
eenzaamheid’. We horen een verliefde jongeman die een partner zoekt, want de
eenzaamheid bevalt hem niet. In het gedicht smeekt hij God om hem aan een
vrouw te helpen. We laten het eerste couplet volgen:

De droeve eenzaamheid
Begin ik voor te vrezen
Want ik ben nu bereid,
Om met mijn tweeën te wezen.
Stiert Gij bij mij
Een goed portuur [partij]
Om U, Heer, te dienen blij.

In het gedicht ‘Een bruiloftslied, een blijde zang’ gaat het beter, want dan heb-
ben twee jonge mensen elkaar gevonden. Het tweede couplet van dit lied luidt:

Want onze bruidegom zeer klaar,
Heeft gevonden zijn lief eerbaar,
Dus zingt nu allen, minst en meest,
Al op dit blijde bruiloftfeest.
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Loflied op Maassluis
Zoals de meeste Maassluise liedboeken begint Frank Metaal ook in
Het Maassluysche Compas met een loflied over Maassluis. We laten het hierna
volgen.

Maassluis, Maassluis, uw lof moet ik verklaren,
omdat er van u vele schepen varen,
want geen plaats in ’t ganse Nederland,
dunkt mij die nu de kroon boven u spant.

U ziet men nu in vrolijkheid vermeren,
dies kom ik u nu met een lied vereren,
want mijn gemoed dat strekte daar heel naar,
uwe lof te zingen vroeg ende spa.

Want zie de hoekers varen met z’n alle,
van u, over de honderd in ’t getalle,
en van hiertoe nog menig haringboot,
zodat uw getal van schepen is groot.

Dewelke door Gods heilige gaven
komen uit zee om u, Maassluis, te laven.
En ’s winters hebt gij vis, vers en zout,
door de zeeman die de zee altijd bouwt.

Dus ziet men binnen u zeer vele mensen,
en hebben naar hun lust al wat zij wensen.
Is ’t niet een zegen van de Heer vermaard,
die Hij u nu ten volle openbaart?

Ziet God heeft binnen u laten komen,
leraars bekwaam en herders zeer vromen,
die u in orde houden zeer goed,
en nog hebt gij hier meer regeerders vroed.

Oorloft nu gij Maassluis, hoog van waarde,
geeft God de eer van hemel en van aarde,
en dat hij u mag onderhouden goed.
Dies al te zaam naar Zijne wille doet
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Hij maakte ook gedichten waarin hij stelt dat Maassluis de hele wereld voedt.

’t Lof van Maas-sluys
Want gy spijst aan allen kand,
De menschen zeer veelerhand,
’t Zy wanneer het wezen mag
’s Winters en ook Zomerdag

Jeugd
In het lied ‘Sluise jeugd wilt toch aanmerken’ krijgen de jongeren een goed-
bedoelde raad. Ergernis over het gedrag van de jeugd lijkt van alle tijden. In zijn
geval ergerde Frank Metaal zich aan het feit dat de jeugd zoveel aandacht
schonk aan ‘kleding met koord, kant en zilver’. Ook is hem een doorn in het
oog dat het uiterlijk van de bijbel meer aandacht krijgt dan de inhoud.

De omslag werd versierd met zilverbeslag en de prenten in de bijbel werden
beter bekeken dan Gods Woord gelezen werd.
We laten twee coupletten volgen, het tweede en het voorlaatste:

Vooreerst, o jonkheid, wilt aflaten
van uw pracht en hovaardij
die gij gebruikt al langs de straten
met koorden, kant, zilver opzij
ook hoofdmutsen kostelikke
met binnenwerk ende gestikke.

Daarom, o jonkheid, wilt afkeren
van al uw zware zonden boos
en dient aldus de Heer der Heren
met een hart verslagen altoos.
Het zal God aangenamer wezen
en gij zult eeuwig zijn geprezen.

Maas-sluysse Meeuwe-klagt
De titel van de Maas-sluysse Meeuwe-klagt wordt door de dichter als volgt
aangevuld: ‘Behelzende verscheide Geestelyke Gezangen en Gedichten.
Met noch een korte Aanmerkinge over de tegenwoordigen Liefdeloozen tyd,
waar inne de ware Liefde nauwelyks te vinden is.’ Het boekje is verschenen
tussen 1684 en 1689.
De bundel dankt zijn naam aan de twee openingsgedichten de ‘Voorrede’ en de
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‘Meeuweklacht’. De schrijver wil de Maassluizers duidelijk maken dat hun
levenswijze niet Bijbels is. Meeuwen spelen in deze verzen een belangrijke rol.

Hier is de Meeuweklacht, ’t zijn vogels zonder zang,
Zij zweven op de zee hun meeste leven lang,
Doch komen somtijds wel met koppels op de landen

In het eerste vers ‘Voorrede’wor-
den de vissers aangesproken op
hun misdragingen tegenover de
meeuwen. Bij wijze van tijdver-
drijf worden op zee meeuwen
gedood zonder noodzaak, want
eten kun je meeuwen niet.
Het doden van meeuwen staat
volgens Metaal symbool voor
alle zonden van de vissers.
Het was bovendien niet zo han-
dig van de vissers om de vogels
te doden, want ze gebruikten de
vogels vaak om te bepalen waar
de vis op zee zich bevond.

In het gedicht wordt ook het leven aan boord in kleurrijke taal geschetst, zoals
ruzies, vloeken, roddelen.

Na de ‘Voorrede’ van zes coupletten volgt de ‘Meeuwenklacht’ waarin de
meeuwen aan ’t woord zijn.

Vermaning aan de Meeuwenvangers
Hoor de meeuwen toch eens klagen
over hun bedroefde staat,
omdat zij werden geslagen
of gevangen met een draad.
Met een boog of met een knaakje [haakje],
daar men hen dan mee bedriegt,
wanneer ieder om een smaakje,
naar een stukje lever vliegt.
Hoor met aandacht
de meeuwenklacht.

De meeuwen vliegen
vlak boven het water
en vallen daardoor
bijna niet op in de

houtsnede.
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Na drie coupletten zijn de meeuwen uitgesproken en neemt Frank weer het woord:
De meeuwen zijn nu weggevlogen,
ik [Frank] zal mij in hun plaats gaan vogen

De laatste strofe van het gedicht luidt:
Wanneer die eens verloren is,
zo blijft zij in de duisternis,
dat kostelijk deel [genade Gods] haar onbekend,
[de ziel] lijdt waar het lijden nooit en endt.

Andere onderwerpen
Na de meeuwenklacht wisselen de onderwerpen van de gedichten. Over alles
wat er in Maassluis gebeurt heeft hij een gedicht gemaakt, waaronder weer een
loflied over Maassluis dat in feite een vermaning inhoudt.
Na een bloeiperiode ondanks de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de
Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) gaat het minder goed in Maassluis.
Tijdens welvaart werden de houten huisjes vervangen door echte (stenen)
huizen, bouwde men kerken en bracht de vloot dagelijks schatten van de zee
binnen. De rijkdom werd onder de bevolking verdeeld. Omstreeks 1680 slaat de
voorspoed om in tegenspoed. De visvangst valt tegen en de armoede slaat toe.
Frank Metaal schrijft deze teruggang toe aan hoogmoed. Pronkzucht, gekibbel,
gezuip en gedobbel, het zijn alle zonden die er oorzaak van zijn dat de welvaart
uit Maassluis verdween. Maar er is een weg terug: weer een gelovig en dee-
moedig leven gaan leiden.
In dit mooie gedicht zien we een Frank Metaal die het schrijven in een goed
lopend ritme onder de knie heeft gekregen en veel beter uit zijn rijmwoorden
kan komen dan in Het Maassluysche Compas. We geven enkele coupletten uit
het gedicht, waarin hij spreekt over de beide genoemde oorlogen, hier weer.

Ach, hoe placht Maassluis te bloeien
Een nieuw lied over de bloeiende tijd van Maassluis, waarvan men tegenwoor-
dig weinig vruchten ziet, ’t welk grote klachten komt veroorzaken.

Ach, hoe placht Maassluis te bloeien
en van nering rijk te groeien
door de overvloed aan vis,
die met hoekers en met schuiten,
uit de woeste [zee] werd gebracht
en van veel binnen en buiten,
werd gevent bij dag en nacht.
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Waar men eerst maar zag twee sluizen
met een weinig kleine huizen,
maar als hutkens meest van hout,
daar heeft men in korte jaren
zeer veel grote opgebouwd.
En twee kerken met dienaren,
Die Gods Woord waren vertrouwd.

In de oorelog met Spanje
en ook met die van Brittanje
zijn d’r heel veel schepen geroofd,
die zeer zoet en wel geladen,
kwamen in des vijands land.
Daardoor leed Maassluis veel schaden,
nochtans werd er veel geplant.

Veel haring en schellevissen,
kabeljauw om op te dissen,
makreel, bot, vleet*, leng, rog,
kwam hier dagelijks te landen,
in een grote overvloed,
ieder roerde zijne handen,
om te marten met’er spoed.

Maar men heeft nu op de baren,
Een tijdlang niet wel gevaren.
O, daar is een schaarse vangst,
men hoort veel droeve geruchten,
waardoor dat de zeeman treurt,
Daar rijst veel klagen en zuchten,
dat lang zo niet is gebeurd.

Het kijven en krakelen,
het dobbelen ende het spelen,
is bij ons allang gepleegd.
Het zuipen en het zwelgen
gaat te lande veel in zwang,
God zal ons gewis uitdelgen,
zo wij gaan de oude gang.

Lees verder: �
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Komt dan vissers allegaren,
wilt gij weer met visserswaren,
in de zee worden geladen,
zo moeten de minste zonden,
u van harte wezen leed.
Weest gevoelig, want ’t zijn wonden,
die ten laatste worden heet.

Heet, en dan daarna aan ’t branden,
hierdoor zijn steden en landen
en veel mensen heel verteerd.
God die dreigt een vuur te zenden,
dat ons leggen zal in d’as,
of het water zal ons schenden,
zo wij niet bekeren ras.

Oorloft nu al gelijken
jong en oud, arm ofte rijken,
laat ons toch de zonden vliên,
zo zal de Here tonen
dat Hij nooit geen lust en heeft
om die mens met kwaad te lonen,
die tot waar berouw hem geeft.

* een vleet is een forse rog die 1 meter bij 1,30 meter kan worden.

Gevaren van de zee
Frank Metaal doet meer dan vermanen. Hij bemoedigt vissers door te dichten
over wonderbaarlijke reddingen, zoals ‘In ’t jaar van zestienhonderd drieën-
tachtig’. Op 17 februari 1683 vergingen vier vissersschepen, één uit
Vlaardingen en drie uit Maassluis, in een storm op de Doggersbank.

Zij lieten veel ‘wees en weduwe’ achter. Alleen de 23-jarige Huibrecht Arents
werd gered en overleefde de ramp. Frank Metaal zag in die redding de hand van
God en daarmee beurde hij de vissers op. In het eerste couplet zijn de vissers-
schepen van het type ‘doggerbuis’, doch in een volgend couplet maakt hij
gewag van ‘hoekers’.

Wij laten het 3e, 12e en 21e, tevens laatste, couplet volgen:
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Dit onweer is nog meer en meer ontsteken
en heeft verscheiden schepen zo doen breken,
dat zij tot in de grond
zeer droevig zijn geraakt,
van Sluis en Vlaarding mee,
verdronken vier in zee,
wat wees en weduwe,
veel heeft gemaakt.

Het weer is toen heel bekwaam geworden.
Hij keek, en zag acht schepen, doch zeer vorden [ver]
hier schept hij nieuwe moed,
maar lang en duurt het niet.
Hij raakt er zeven kwijt,
toen naakte hem gekrijt,
maar God hem weer verblijdt,
d’achtste hem ziet.

Oorlof al die uw tweede ziel verliezen,
wilt God de Heer vertrouwen en verkiezen.
Hij zal u zijn een Man,
en Vader van gelijk.
Zijn hulp en is niet vert,
bedeelt Hem al uw smert,
en draagt Hem in uw hert,
elk ogenblik.

Niet alleen stormen, maar
ook zeerovers vormden
een bedreiging. Zo ook de
kans dat de schepen op een
klip of op het strand zou-
den verdagen. In het
gedicht ‘O Heer, wij die nu

Stormdreiging is een
geliefd onderwerp in de
poëzie van Frank Metaal.
(foto Fred Klop)
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’t zeewaard gaan’ laat de dichter de vissers aan het woord die bescherming van
God en Zijn heilige engelen afsmeken. Hier volgen het 1e, 3e en 5e couplet.

O Heer, wij die nu zeewaard gaan
Om and’re kusten te bezeilen,
Neemt onze kalderstok* toch aan.
Wilt nu de rechte streek afpeilen
’t welk onze koers nu wezen zel
Over ’t ontstuimig water fel,
Laat onze gissing toch niet feilen.

Maakt ons van alle rovers vrij,
die stadig op een prooie loeren,
doch als zij al kwamen bij,
geeft dat wij trouw de handen roeren,
om tegenstand weder te biên,
Zo ’t kan geschiên,
bijzonder dat wij tot U vliên,
want Gij kunt best de zaak uitvoeren.

Bewaart ons toch voor klip en strand,
waardoor dat wij u zullen romen.
Laat in ons staand en lopend want,
geen ongemak worden vernomen.
Laat ieder op zijn wacht wel staan,
meest wand’len gaan
rondom bezien waar mocht vandaan
enig onraad ons overkomen.

* kalderstok of kolderstok is een stok die, door een opening in het dek gaande,
dient om een onder het dek aangebrachte roerpen te bewegen

De fondsen
Voor de familie van door zeerovers gekaapte vissers bestond een fonds.
Hieruit werd het losgeld betaald, een bewijs dat de Maassluizers in die tijd voor
elkaar zorgden. Frank Metaal beschrijft in zijn liederen hoe de rijken voor de
armen zorgden. Dankzij deze liefdadigheid werden weduwen met geld en natu-
ra ondersteund. Voor ouderloze kinderen was er het weeshuis.
In 1674 werd een loterij georganiseerd ten behoeve van de bouw van een wees-
huis in Maassluis. Frank Metaal dichtte naar aanleiding hiervan het lied:
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‘Dat’s te weten in de hemel’. Hij stelde in negentien vierregelige coupletten dat
de hoofdprijs winnen mooi was en hij gunde het de winnaar wel, maar een echt
lot uit de loterij is een plaats in de hemel.

’t Beste lot, is bij God
Jaagt dan onbeschroomd,
opdat gij bekoomt
daar men nooit van ’t lot en roomt [roemt].

Dat’s te weten in de hemel
bij dat heilige gewemel,
waar ze blinken in de zon
o! die zo een lootje won.

Werelds goed kan ras verdwijnen,
zij verdwijnen ’t wijl zij schijnen.
Ziet de grootste prijs staat hier,
op een klein stuksken papier.

Opdat wij alzo bekomen:
’t beste lootje met de vromen.
Want dat is het beste lot,
hier gestorven, dan bij God.

Vergunning voor de loterij werd in 1669
verleend. De loten werden ook ver bui-
ten Maassluis aan de man gebracht.
De indruk wordt gewekt dat de rijken er
een eer in stelden om de meeste loten
te kopen. Hoewel een zekere heer
Labistrate de meeste loten kocht ging de
prijs naar ene Pieter Belce. Door allerlei
omstandigheden kon de loterij pas in
1674 worden gehouden. De beschikbare
prijzen werden van tevoren tentoonge-
steld bij het Klaphuys in de Schans.
De loterij was een succes.

Frank maakte ook een gedicht waarin hij een oproep van de weeskinderen tot
liefdadigheid van de burgerij verwoordde.
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‘Eten’ roept het groot gezwier.
Een nieuwe Lied,
Wie het ziet,
Mildheid bied,
Aan ons arme Sluise Wezen,
God zal weer,
Komen neer,
Hebt gij zeer
En u door zijn gunst genezen.

‘Eten’ roept het groot gezwier
Van ons arme Sluise Wezen,
Droefheid is er op gerezen
O weemoedig hert komt hier!
Om te laven,
Door u gaven,
Zo ontsteekt het liefdesvier. [vuur]

Dominee
Het laatste gedicht van Frank Metaal in de bundel bevat een vermaning aan de
nieuwe dominee om te preken zoals zijn voorganger. Predikant Adrianus Hoijer
stond in Maassluis van 31 december1684 tot 27 juli1689. Frank Metaal schreef
een welkomstlied en voegt daar het advies bij om in iedere preek aandacht te
besteden aan ‘dood en hel’. ‘Preek net als uw voorganger ds. Kuyper.’*

* deze ds. Kuyper was niet de vader van Abraham Kuyper

Gelooft zij God de Here
Dat Hoyer wordt verwacht
Om ons, Maassluis, te leren,
Wat nodig wordt geacht,
In Kuipers waarde stee,
Waar wij hem wensen vree,
Tot ziel en zaligheid
Van hem en die hij weidt.

Rinus van de Ree
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Besmettelijke ziektes met een epidemisch karakter zijn van alle tijden. In het
tweede deel van 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 gedetail-
leerd en betreft vooral de periode tussen de jaren 1860 en 1930. De informatie
is verkregen uit de archieven van Maassluis en andere relevante documenten.

Pest in Maassluis
Gegevens over de pest in Maassluis zijn summier. In 1566 ontdekte het Hof van
Holland mennonieten (doopsgezinden) in Maassluis, die bijeenkwamen in het
huis van een zekere Jan de Viskoopman. Ook ten huize van chirurgijn meester
Jacobsz. uit Maassluis werden doperse vergaderingen belegd onder leiding van
vermaner Jan Thielsz. De laatste groep viel in de loop van 1568 uit elkaar als
gevolg van de pest en de toegenomen vervolging, waardoor sommige dopers,
onder wie meester Jacobsz., op de vlucht sloegen.
In de 17e eeuw waren er regelmatig pestepidemieën in Nederland. Tijdens de
grote pestepidemieën in de jaren 1624-1625, 1636 en 1666 overleden in
Zuid-Holland veel kinderen. In Maassluis stierven in 1666 zeker 24 wees-
kinderen. Aan het eind van de 17e eeuw kwam pest als besmettelijke ziekte niet
meer voor in Nederland.

Pokken in Maassluis
In de 17e eeuw kwam pokken veelvuldig voor, ook de kinderen van Rijkje
Bubbezon, bekend dichteres uit Maassluis, werden slachtoffer van deze ziekte.
Rijkje Bubbezon trouwde in 1733 met Scipio Oudkerk, predikant. Uit dit huwe-
lijk werden 6 dochters en 1 zoon geboren. In maart 1755 kreeg het pasgeboren
dochtertje Isabella Benjamina pokken, zo blijkt uit een gedicht van hun oudste
dochter Wytske Neeltje. De ‘benjamin’ herstelde, maar Wytske Neeltje stierf in
1759 aan dezelfde ziekte.
De vader noteerde in het kerkboek dat zijn ‘veel waarde en tedergeliefde
oudste dochter’ op 1 april 1759 was overleden. Dit was nogal opmerkelijk,
omdat in dat boek doorgaans geen plaats was voor privémededelingen.
Hij was echter zo ontdaan door het verlies van zijn oudste dochter dat hij een
jaar later zelf stierf.

Ook in 1761 was er een uitbraak van pokken in Maassluis die veel
kinderslachtoffers eiste. Zo wordt de verdubbeling van het sterftecijfer in

BESMETTELIJKE ZIEKTES IN MAASSLUIS (2)



Maassluis in het jaar 1761 voor rekening van galkoortsen en pokken gehouden.
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat epidemieën zoals die in nabije gemeenten
optraden ook hun effect hadden in Maassluis. Zo was er in Vlaardingen een uit-
braak van pokken in 1784 en in de jaren 1797 en 1818 was er pokkenuitbraak
in Rotterdam. Ook was er de pokkenepidemie die ’s-Gravenzande in 1894 trof
en mogelijk ook van invloed is geweest op het ontstaan van besmettingen in
Maassluis. In een periode van 10 maanden werden in ’s-Gravenzande 400 men-
sen met pokken besmet waarvan er 83 overleden. De zieke die stierf werd
enkele uren later al begraven, wat meestal ’s avonds plaatsvond. De overledene
werd door gemeentewerklieden gekist en begraven in een speciaal massagraf.
Na de begrafenis werden het bed en de onderbekleding weggehaald en op een
plaats ver buiten het dorp verbrand. De verbrande goederen werden door de
gemeente vergoed in geld of in natura.

Mazelen in Maassluis
In 1883 was er in Maassluis een uitbraak
van mazelen die epidemische vormen
aannam en later in datzelfde jaar kwam
daar ook nog de pokken bij. In het huis van
Willem van der Starp, huisarts op de
Noordvliet, kon de bevolking zich op
kosten van de gemeente laten inenten.
De regels die de lijders aan de besmet-
telijke ziekten werden opgelegd doen
denken aan de huidige verboden bij de
varkenspest. Zo was het zieken verboden

naar een andere plaats te gaan, zij mochten niet vervoerd worden, en voor-
werpen die zij hadden aangeraakt mochten niet door anderen gebruikt en door-
gegeven worden. Onvoorzichtig gedrag waardoor anderen mogelijk besmet
zouden kunnen raken werd bestraft. Desondanks waren eind mei van dat jaar
25 mensen besmet geraakt met de mazelen en overleden drie personen aan de
gevolgen ervan.

Een verslag van 23 november 1906 betreffende de mazelenepidemie bij kinde-
ren en vooral leerlingen van de Christelijke Bewaarschool aan de Damstraat
geeft een beeld van het verloop. Rond 5 november 1906 wordt een groot aantal
kinderen besmet met mazelen. Algauw zijn 25 kinderen ziek en besluit men op
7 november de school te sluiten. Nader onderzoek door alle artsen toont aan dat
bij 148 gezinnen en 223 kinderen inmiddels 66 mensen zijn aangetast door de
ziekte en 13 zijn ‘verdacht’. Uiteindelijk worden er 111 gevallen geconstateerd
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waarvan er 98 van de Christelijke Bewaarschool afkomstig zijn. Verder blijkt
dat het sluiten van de school geen effect heeft gehad op het beperken van de
verdere verspreiding. Later blijkt dat het eerste geval van de besmetting met
mazelen heeft plaatsgevonden bij kind W. van Rees van de Noordvliet W.Z. 61,
dat gebeurde al op 23 oktober 1906.

Difterie in Maassluis
Vooral in het begin van de 20e eeuw werd
de bevolking van Maassluis meerdere
malen getroffen door difterie waarvan
dikwijls kinderen het slachtoffer werden.
In 1929 krijgen de ouders van school-
gaande kinderen een brief die aandacht
vraagt voor inenting. De reden was dat er
in 1926 3.629 besmettingen van difterie
waren geweest waarvan 205 met dodelij-
ke afloop. Omdat er nu een middel was
om immunisatie te verkrijgen riepen
Burgemeester Dommisse en de plaatselijke
artsen Thiebout, Koumans, Melchior en
Van Lankeren in deze brief de ouders op
hun kinderen te laten inenten tegen
difterie. Aansluitend werden er in het eer-
ste kwartaal van het jaar 1929 202 kinde-
ren ingeënt tegen deze ziekte.

Registers van besmettelijke ziekten
Al sinds het begin van 1800 werden er registers aangelegd van verrichte vacci-
naties bij kinderen. Echter omdat in 1872 de Wet op de Besmettelijke Ziekten
werd ingevoerd moesten kinderen op school een pokkenbriefje kunnen overleg-
gen en begon men ook registers bij te houden van personen die besmet waren.
Uit het register van 1884 blijkt dat er in dat jaar in Maassluis 21 gevallen van
besmetting door de artsen Versteeg, Van Spanje en Van der Starp zijn vast-
gesteld. Het betrof 18 gevallen van mazelen en 3 gevallen van tyfus.
Van deze personen stierven er uiteindelijk 4, waarvan 2 aan de mazelen en 2 aan
de tyfus. Slachtoffer van de mazelen werden de 6 maanden oude Adriana
Kaptein uit de Sandelijnstraat en de 8 maanden oude Johanna Hendrika de Gast
uit de Olivierstraat. Slachtoffers van de tyfus waren Levie Philip Joseph
Koppels, een koopman van 26 jaar oud aan de Noordvliet en Charles Maas,
koopman en reder, 38 jaar oud en woonachtig aan de Veerstraat.

Brief anno 1929 aan de ouders om
schoolgaande kinderen te laten

inenten tegen difterie



Besmettelijke ziektes in kaart gebracht
In het begin van de 20e eeuw is er een plattegrond gemaakt waarop werd aan-
getekend welke huizen in Maassluis bekend waren als woning van besmette
personen. Waarschijnlijk was dit bedoeld om inzicht te krijgen over de verde-
ling en daarmee samenhangend de mogelijke bron of oorzaak van deze besmet-
tingen. Uit deze tekening blijkt
echter dat besmettingen vrij-
wel ‘overal’ binnen het (toen
nog) kleine woongebied voor-
kwamen, hoewel op sommige
plaatsen wat meer dan op
andere.
Op de afbeelding is een detail
van de kaart weergegeven met
de omgeving van de Patijne-
straat. De verschillende mar-
keringen duiden de verschil-
lende besmettingen aan (tyfus,
difterie, roodvonk en wel of
niet met dodelijke afloop) die
in de periode 1903-1905 zijn
gemeld.

Geen Spaanse griep in Maassluis?
Terwijl overal in de wereld en ook in Nederland de bevolking leed onder de
Spaanse griep lijkt het alsof Maassluis daar niet heel erg veel last van heeft
gehad. De gegevens zoals die beschikbaar zijn geven niet het beeld van een epi-
demisch karakter hiervan in Maassluis. Er is geen expliciete melding van
gevonden in de registers die besmettingen registreerden in de jaren 1918-1919,
wat overigens voor griep niet verplicht was. Evenmin is er met zoveel woorden
berichtgeving van deze griep in de Maassluische Courant (uitgeverij J. v.d. Endt
& Zn) gevonden in die jaren, met uitzondering van een enkele opmerking en
wat advertenties van medicijnen die werkzaam zouden moeten zijn tegen de
ziekte.
Een vergelijking van het aantal doden in dezelfde maanden van de jaren 1917,
1918 en 1919 toont echter aan dat het aantal overledenen in de maand november
van het jaar 1918 (het moment waarop landelijk het hoogtepunt van de epide-
mie lag) duidelijk hoger is dan overeenkomstige maanden in de andere jaren
(20 in 1918 en respectievelijk 9 en 8 in 1917 en 1919). Een dergelijk patroon
werd ook waargenomen bij plaatsen in de omgeving van Maassluis.
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Detail van de kaart met de omgeving van de
Patijnestraat waarop besmettingen werden

aangegeven (1903-1905).
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In de Maassluische Courant van datzelfde jaar
wordt evenmin uitvoerig verslag gedaan van de
Spaanse griep in Maassluis. Er zijn wat ter-
loopse opmerkingen en op 4 december 1918
wordt geschreven dat enige jeugdige personen
aan de griep zijn overleden. Maar dit wordt niet
expliciet gemeld in de jaarlijkse verslaggeving
van de toestand der gemeente.

Dit suggereert dat er dus wel wat meer sterf-
gevallen waren die zeker mede veroorzaakt
werden door de Spaanse griep. Niettemin bleef
het aantal beperkt en had deze ziekte in elk
geval geen groot effect op de sterfte in
Maassluis in deze periode. Opgemerkt moet
worden dat in hetzelfde jaar er wel een groot
aantal gevallen waren van besmetting met tyfus
en roodvonk, maar dat deze niet leidden tot een
verhoging van het sterftecijfer. Deze verhoging
moet dus veroorzaakt zijn door andere factoren, mogelijk mede door de slechte
omstandigheden in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog.
Opmerkelijk is overigens nog dat Abraham Kuyper als redacteur van het gere-
formeerde tijdschrift De Heraut in 1918 schrijft: ‘de Spaanse griep is van God
afkomstig … die komt om te tuchtigen. Na roodvonk en tyfus stuurt Hij een
nieuwe plaag om de mens tot inkeer te brengen.’ Dit geeft nog weer eens aan
dat de oorzaak van deze ziekte op dat moment allesbehalve duidelijk was.

Familiedrama
Als gevolg van de verschillende besmettelijke ziektes werden soms hele gezin-
nen getroffen met vaak grote gevolgen. Zo blijkt uit een aantal kleine berichten
in het Rotterdamsch Nieuwsblad van het jaar 1894 dat een familie uit Maassluis
werd getroffen door de pokken met verschrikkelijke gevolgen. Het betreft het
gezin van de loods Adrianus van der Sluijs en zijn tweede vrouw Cornelia van
Santen uit de Lijnstraat 179.
5 maart. Ten huize van de loods A. Van der Sluis te Maassluis is opnieuw een
geval van pokken geconstateerd. De patiënt is naar de barak vervoerd.
6 maart. In het gezin van den loods A. v. d. Sluis te Maassluis doen zich
opnieuw twee gevallen van pokken voor. Thans zijn de vrouw en het pasgeboren
kind aangetast, de kleine is ter verpleging in de barak opgenomen, de moeder
wordt in haar woning verpleegd.

Advertentie uit de
Maassluische Courant

oktober 1918 voor een middel
tegen de Spaanse griep.



8 maart. Te Maassluis is de schoonzuster en het jongste kind van de loods
A. v. d. Sluis, die als lijdende aan de pokken in de barak daar werden verpleegd,
weer in de eigen woning teruggebracht. Hoewel de schoonzuster nog niet
geheel is hersteld, kan zij toch in het huishouden behulpzaam zijn, daar hier-
voor niemand te vinden is. De vrouw van Van der Sluis, eveneens door de
pokken aangetast, is er zeer slecht aan toe.
9 maart. Het oudste kind van de loods A. v. d. Sluis, te Maassluis, dat aan de
pokken leed, is daaraan overleden.
13 maart. Te Maassluis is de loods A. v. d. Sluis nu ook zelf door de pokken
aangetast. Deze ziekte beperkt zich hier gelukkig nog slechts tot dit huishouden.
14 maart. Te Maassluis is van de loods A. v. d. Sluis weer een kind door de
pokken aangetast.
17 maart. Bij de loods A. van der Sluis aldaar, komt weer een geval van
pokken voor bij zijn vierjarig zoontje.
19 maart. Het vierjarig zoontje van de loodsA. van der Sluis te Maassluis is aan
de pokken overleden.
24 maart. Het jongste kindje van de loods A. v. d. Sluis te Maassluis is thans
ook aan de pokken bezweken. Deze ziekte heeft nu in de tijd van 2 weken 3 kin-
deren uit dit gezin weggenomen. Van der Sluis en zijn echtgenote maken het
naar omstandigheden vrij wel.
2 april. Te Maassluis is de loods A. v. d. Sluis en zijn echtgenote van de
pokken genezen en komt die ziekte daar nu niet meer voor. Van de 6 gevallen
aldaar waren er 4 met dodelijke afloop.
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Jaar 1917 1918 1919
Maand
Jan 10 7 13
Feb 9 8 16
Mrt 12 13 12
Apr 13 8 14
Mei 11 10 9
Jun 5 8 9
Jul 7 7 11
Aug 7 5 6
Sep 8 5 7
Okt 8 12 6
Nov 9 20 8
Dec 6 12 17

Tabel - Het aantal doden per maand in de jaren 1917-1919.



De kinderen die overleden waren Jansje van der Sluijs (1894-1894); Cornelia
van der Sluijs (1892-1894) en Nicolaas Pieter van der Sluijs (1890-1894).
Na dit familiedrama gaat het verhaal nog verder:
13 juli. De huishoudster van een zeeloods te Maassluis, die in het gezin, waar-
in zij verkeerde, gevaar voor besmetting door pokken had doen ontstaan, stond
voor de kantonrechter te Schiedam terecht. Zij had aan haar vriendin, die aan
de pokken lijdende was en wiens man, aan die ziekte overleden, werd begraven,
die dag te Rotterdam een bezoek gebracht, hoewel de huisheer haar had ver-
zocht dit tot later uit te stellen. Zelf ongesteld geworden, keerde zij diezelfde
avond naar Maassluis terug en constateerde de arts ook bij haar na een paar
dagen de pokken. In het gezin van de loods werden 6 personen aangetast en
overleden 3 kinderen aan die ziekte. Wegens het door onvoorzichtigheid doen
ontstaan van gevaar van besmetting voor anderen, eiste het Openbaar
Ministerie tegen haar een hechtenis van 3 dagen.

17 september. Geen gratie!
Door de kantonrechter te Schiedam
werd onlangs Johanna De Bruin
uit Maassluis veroordeeld tot een
hechtenis van 3 dagen, omdat zij
een bezoek bracht aan haar te
Rotterdam aan pokken lijdende
vriendin, en naar alle waarschijn-
lijkheid daardoor ziekte en dood
bracht in het gezin waar zij dienst-
baar was. De veroordeelde richtte
een verzoek om gratie aan H. M. de
Koningin, doch dit verzoek is van
de hand gewezen.

Hoe de overheden de bestrijding van besmettelijke ziektes uiteindelijk met
succes ter hand namen leest u in een volgende en laatste aflevering.

december 2010
Dick van Wassenaar

Geraadpleegde literatuur
Een uitgebreide lijst met referenties is beschikbaar bij de auteur en bij de redactie.

Het veelgeplaagde gezin van Van der
Sluijs woonde in 1894 in de Lijnstraat,
hier op een foto van bijna 70 jaar later.
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Voetbal in Maassluis rond 1920
Het is eigenlijk best verbazingwekkend dat er rond de jaren twintig van de vorige
eeuw in het nog kleine Maassluis zo veel voetbalverenigingen waren.
Met amper tienduizend inwoners is er een heel rijtje namen te noemen:
MFC, DVS, Geel Wit Geel, Transvalia, Blauw Wit, MVV, Hollywood, VDL,
Excelsior en M.A.A.S.
Ongetwijfeld waren hier ook vriendenclubs bij, met andere woorden, zij speelden
niet allemaal in officiële competities.

In dit artikeltje wordt de schijnwerper gericht op Machtig Als Allen
Samenwerken, ofwelMFC M.A.A.S. (waaraan de eerste M later werd toege-
voegd, zoals aan de letters op de foto hiernaast te zien is), of kortweg Maas, een
club die speelde op een terrein waar nu de P.C. Hooftlaan is, ter hoogte van de
garage. Destijds was de ingang aan het eind van de Damstraat en grensde het
ene doel aan de tuinen van de Emmastraat. Aan de zijkant werd het veld gedeel-
telijk omzoomd door huizen van de Tweede Lijnstraat. Dit was tevens de grens
van de noordelijke bebouwing van de Sluispolder, tot aan Maasland was er
alleen weiland. Het veld werd gehuurd van de zogenoemde Damboer. Tot 1892
was dit trouwens Maaslands grondgebied.
Omdat alle jaarverslagen van Maas bewaard zijn, waren er vele details uit het
‘leven’ van de vereniging te achterhalen. Volledigheidshalve moet opgemerkt
worden dat er in Maassluis nóg een FC Maas heeft bestaan – van 1902 tot 1907 –
wat onder meer blijkt uit een jaarboek van de KNVB.

Oprichting
Maas werd een jaar na Excelsior en VDL opgericht. In feite is Maas een samen-
gaan van MFC en MVV. Beide verenigingen hadden ‘noch een terrein noch een
clubgebouw daar hun de noodige gelden ontbraken’ schrijft de secretaris in het
oprichtingsverslag.
Op 7 september 1919 kwam de fusie tot stand. Voorzitter werd Piet van Dijk,
later vele jaren voorzitter van Excelsior. Overige bestuursleden: J. Dubbeld,
L. Hoogenboom, N. van Dijk, H.C. de Koster, J. Visser en Cor Tuitel (collega
van Piet van Dijk op de gasfabriek en bekend van BB, toneel en EHBO: als er
in Maassluis een ongeluk gebeurd was belde je niet de dokter, maar Cor Tuitel).
Bij de oprichting waren er 26 leden. De clubkleuren waren rood, wit en blauw
(verticaal), vanaf 1960 werden dit trouwens de kleuren van Excelsior.
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MACHTIGALS ALLEN SAMENWERKEN
(MFC M.A.A.S. 1919-1939)



Voetbal op zondag in Maassluis
In het in 2011 verschenen boek van burgemeester Koos Karssen ‘Dan liever
met Groen van Prinsterer alleen’ lezen we over het volgende curieuze besluit.
Maas had in 1919 een verzoek aan de gemeenteraad ingediend om een terrein
in gebruik te mogen nemen in de Kapelpolder. Het college adviseerde positief,
maar wel met de beperking dat er niet op zondag gespeeld mocht worden. De
zondagsrust stond in het calvinistische Maassluis hoog in het vaandel! Maas
wilde juist wel op zondag gaan voetballen, misschien ook wel omdat in die tijd
nog niet iedereen op zaterdagmiddag vrij was.

De meningsverschillen in de gemeenteraad over het verzoek van Maas liepen
hoog op. Burgemeester Dommisse had alle moeite de strijdende partijen uit
elkaar te houden. Na meerdere stemmingen in de raad kwam uiteindelijk dit
voorstel van het katholieke raadslid Gribling aan de orde: om de kerkgang niet
te storen zou er alleen tussen 13.00 en 16.00 uur gevoetbald mogen worden.
Bovendien zou het bestuur van Maas het vloeken of het gebruik van ruwe taal
tegengaan. Als dit niet zou gebeuren werd de vergunning ingetrokken.
Het voorstel werd aangenomen. Alleen de antirevolutionairen stemden tegen.
Dit was een doorbraak in Maassluis …
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De junioren van Maas (waarschijnlijk) rond 1930. Achter hen zien we de
kleedkamers, de Sint-Antoniusschool, de schoorsteen van wasserij Smeele

en villa Johanna aan het eind van de Zuidvliet.



Op zoek naar een terrein
We lezen verder in het oprichtingsverslag: ‘Begin 1920 kwam er een veld in de
‘Capellepolder’ beschikbaar (waarschijnlijk ongeveer op de plek waar ooit
kistenfabriek Van Toor gevestigd was). Een tijdelijk clubgebouw werd door de
Maassluise IJsvereeniging belangeloos in bruikleen gegeven.’ Vanwege bouw-
plannen op ’t Stort moest men al snel uitzien naar een ander terrein. Men bena-
derde het bestuur van VDL met het verzoek hun veld bij de Touwfabrieken te
mogen huren. Het VDL-bestuur had hier wel oren naar, maar besloot toch over
het verzoek een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Bij de stemming
bleek het voorgevoel van het VDL-bestuur misplaatst: de leden keurden met
26 tegen 0 stemmen het voorstel af.
In dit verband is het frappant te memoreren dat in 1934 VDL een verzoek
richtte aan Maas om hún veld te mogen huren: de directie van de
Touwfabrieken had vanwege uitbreiding de huur van het terrein – zonder
opzegtermijn – opgezegd. Maas gaf hier wel toestemming zodat VDL enige tijd
op het Maas-terrein kon spelen. Daarna huurde VDL een terrein bij Boonersluis
van de Verenigde Glasfabrieken.
Uiteindelijk ging Maas – tegen een vergoeding van vijftig gulden – op het
terrein van VFC in Vlaardingen spelen. Pas op 1 oktober 1921 werd het
nieuwe veld aan de Damstraat in gebruik genomen.

Piet Boogaart vertelt ...
Als je aan de inmiddels honderd-
jarige Piet Boogaart vraagt wat
Maas voor een vereniging was,
komt hij steevast met de volgen-
de typering: ‘Maas was een elite-
cluppie. Er waren nogal wat
kantoorklerken lid, maar ook
loodsen. In ieder geval geen jon-
gens van de gestampte pot.’
Zo was Hollywood een club
waar het merendeel van de spe-
lers op de Mulo zat, de spelers
van VDL werkten bij de Touw-
fabriek.
Verder vertelt Piet (ooit scheids-
rechter bij Hollywood, nu lid van
verdienste bij Excelsior en bij
elke thuiswedstrijd nog aanwe-
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Het doel van Maas aan de zijde van de
tuinen van de Emmastraat. Links is nog
juist de schutting te zien met de deuren
voor de ingang, aan het eind van de

Damstraat. Geheel links alleen weiland,
er was daar verder nog geen bebouwing.



zig!) over Maas: ‘Er was een schutting achter in de Damstraat bij de ingang van
het terrein. Als kleine jongens maakten we met een mes een gaatje in de schut-
ting om naar het voetballen te kunnen kijken. Rooie Piet Vermeulen en Bart van
Doorn waren de schrik van het Maas-terrein. Je kon er niet voor niks in. Als je
vriendjes had in de Emmastraat – aan de zijde van het veld dan – kon je mooi
vanuit de tuin naar de wedstrijd kijken!’

Eisen van de Rotterdamse Voetbalbond
Om aan de competitie deel te kunnen nemen moest men van de RVB het veld
vergroten en kleedgelegenheden bouwen. Er waren vele nachtelijke vergaderin-
gen en slapeloze nachten voor nodig om de verplichtingen op zich te nemen
voor een kleine tienduizend gulden, aldus voorzitter Piet van Dijk bij het tien-
jarig bestaan.

De twee kleedkamers werden gebouwd achter de katholieke kerk (de Schuur-
kerk), de Sint-Antoniusschool en wasserij Smeele. De leden stelden zich elk
garant voor vijftig gulden en zouden vijfentwintig gulden storten. Dreigend
werd hieraan toegevoegd dat de leden die hier niet aan voldeden zouden wor-
den geschrapt, vertelt het jaarverslag van 1922. Tien leden haakten hierdoor
inderdaad af, maar toch was Maas gegroeid naar 58 leden, inclusief dertien
juniorleden.
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Maas in de jaren twintig. Achter het andere doel alleen weiland,
geen bebouwing. Links zien we de Wippersmolen. Staande tweede van links:
Wim Uleman, daarnaast Joh. van Dijk. Vooraan liggend links Cor Tuitel.



In 1926 zeventien Duitse leden!
Heel merkwaardig is het te lezen dat
er in 1926 ook zeventien ‘Duitsche’
leden waren. Nergens is tot nu toe
terug te vinden waarom deze
Duitsers lid van Maas werden.
Wel speelde er in die jaren bijna
wekelijks een Duits muziekgezel-
schap op de Markt. Ik kan me echter
niet voorstellen dat deze muzikanten
lid werden van Maas. Misschien dat
een van de lezers hier helderheid
over kan verschaffen!
In 1929 trouwens ook een opvallen-
de mededeling: de rooms-katholieke
zustervereniging Geel Wit Geel kan
het financieel niet meer bolwerken
en heft zich op. Het derde elftal van
Maas bestaat daarna compleet uit
ex-Geel Wit Geel spelers!

Het tienjarig bestaan: 1929
De Maassluische Courant schrijft op 11 september 1929: ‘zaterdag heeft voet-
balvereniging Maas haar tienjarig bestaan gevierd met een groot feest op haar
terrein aan de Damstraat.
De muziekvereniging Kunst na Arbeid verleende hiertoe haar medewerking.
’s Middags werd een marsch door de gemeente gemaakt, terwijl voor de woning
van de voorzitter een serenade werd gebracht. Op het terrein waren allerlei
vermakelijkheden van ‘onschuldigen aard’: van een zweefmolen, een lucht-
schommel, een schiettent tot een oliebollenkraam toe. De feestdag werd
’s avonds met vuurwerk afgesloten. Naar schatting waren er vijfduizend perso-
nen aanwezig op het feestterrein.’ Dat betekent dat zeker ‘half Maassluis’ was
uitgelopen voor de festiviteiten. Het waren de crisisjaren: men was blij met een
verzetje.

Bovendien was er op drie oktober nog een feestavond met revue in het
‘Vereenigingsgebouw’ aan de Zuiddijk, schrijft dezelfde krant op vijf oktober.
Men eindigt het verslag met ‘de avond van Maas is natuurlijk weer prima
geslaagd. Men weet het: als Maas net zoo goed kon voetballen als feesten orga-
niseren, dan was ze allang Olympisch kampioen geweest!’
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Ledenlijst junioren van Maas
begin jaren ‘30.



Sportief hoogtepunt, maar ook begin van terugval
Het ledental groeide gestadig naar honderd leden in 1930. VDLwas in die jaren
ongeveer even groot, terwijl Excelsior nog niet de helft van het aantal leden van
Maas had. Maas speelde in 1931 met vijf elftallen, waarvan één juniorelftal dat
op zaterdag speelde. Het eerste en tweede elftal waren inmiddels van de RVB
naar de KNVB gepromoveerd.
Het sportieve hoogtepunt vond plaats in 1931: het eerste elftal promoveerde van
de vierde naar de derde klas van de KNVB. VDL was in die jaren de hoogst
spelende vereniging in Maassluis, men speelde in de tweede klas, de op één na
hoogste klas landelijk. Excelsior speelde toen veel lager, namelijk in RCVB.
De vreugde over het kampioenschap en de promotie waren echter van korte
duur. Door het vertrek van een groot aantal leden nam de kracht van de vereni-
ging af. In het jaarverslag van 1932 wordt melding gemaakt van vele leden die
de contributie niet meer konden betalen. Was de crisis de oorzaak?
De gevolgen bleven niet uit: in 1933 degradeerde men naar de vierde klasse.
In het jaarverslag van 1932 meldt het bestuur, waarin inmiddels ook Piet van
der Snoek toegetreden is, dat het met de financiën zeer slecht gaat. De huur
van het terrein kan nauwelijks meer betaald worden. Het ledenaantal is gezakt
naar 67.
Men besloot uit de KNVB te treden en terug te keren naar de RVB, de finan-
ciële lasten bleken te zwaar.

De geest uit de fles ...
De toon in de jaarverslagen vanaf 1933 wordt steeds somberder. Secretaris
Wim Uleman (slijter aan de
Jokweg) schrijft in 1933:
‘Er zijn nog 63 leden en de
sportieve resultaten zijn be-
droevend. De clubgeest is
eruit.’Hij spoort de leden aan
met: ‘Laat het kankeren
achterwege en laat de vereni-
ging niet de dupe worden van
een paar oproermakers!’
Wat er allemaal gaande was
blijft de vraag, duidelijk is
dat de stemming bij de trico-
lores richting ‘nulpunt’ ging.
Sport verbroedert kennelijk
niet altijd!
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Dit plaatje geeft een goed beeld hoe het veld
gesitueerd was. De zijkant van het veld werd

gedeeltelijk omzoomd door de Tweede
Lijnstraat.



In 1934 zijn er nog vijftig leden en wordt besloten bij het 15-jarig bestaan geen
feest te houden. In 1937 werd er een algemene ledenvergadering uitgeschreven
in De Moriaan, de ‘stamkroeg’ van Maas, waar ook de prijzenkast aan de muur
hing. Op de agenda stond een voorstel van het bestuur om de vereniging te
liquideren. Na uitleg van voorzitter Piet van Dijk – hij had de voorzittershamer
overgenomen van Piet Tuitel – en de nodige discussies werd het voorstel met
zeventien tegen vijf stemmen (vier blanco) niet aangenomen! Er kwam een aan-
gepaste begroting en de leden beloofden ‘hun volle medewerking’ te geven.
De stemming leek om te slaan, het ledenaantal ging in dat jaar van 40 naar 47 ...

Het doek valt voor Maas (1939)
In het laatste jaarverslag (1939) is de toon echter bepaald niet opgewekt en zijn
er nog 42 leden. De secretaris noemt de toestand slecht: de oorzaak is ‘van
financiële en morele aard’. Hij noemt als voorbeeld niet-betaalde contributies
en op zaterdag soms nog vijf of zes afschrijvingen! Hier moet direct aan toege-
voegd worden dat het in die jaren nogal eens gebeurde dat er op het laatste
moment voetballers van andere Maassluise verenigingen ingehuurd werden.
Vanwege de mobilisatie werden ook een aantal Maas-leden onder de wapenen
geroepen en daalde het ledenaantal tot onder de veertig. Ondanks de fraaie
verenigingsnaam Machtig Als Allen Samenwerken was het bestuur genood-
zaakt om in te grijpen: de liquidatie was onvermijdelijk geworden.
Er werd een ‘spoedeischende ledenvergadering’ uitgeschreven door secretaris
Wimmers. Verschillende leden voerden daar het woord, maar lichtpunten om de
vereniging te laten voortbestaan kwamen niet naar voren. De stemming die
volgde besliste over het lot van Maas: dertien stemmen vóór liquidatie,
zes tegen en drie blanco. Aan het eind van het seizoen hield Maas op te bestaan.
De spelers gingen daarna over naar Excelsior of VDL.

Ten slotte restte nog de financiële afwikkeling. Het bestuur besloot zijn batig
kassaldo, na reservering van een bedrag voor een reünie – die inderdaad in de
jaren vijftig in het Zeemanshuis gehouden werd – aan de volgende verenigin-
gen in Maassluis te schenken: Het Groene Kruis, Vereniging tot bestrijding van
T.B.C. en de vereniging voor E.H.B.O. De drie verenigingen kregen ieder vijf
gulden.

Daarmee werd MFC M.A.A.S. geschiedenis, het twintigjarig bestaan werd
nooit gevierd ...

Jan van Gelderen
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Februari 1948
Eindelijk is het dan zover. Na drie maanden wachtdienst op in Rotterdam
binnen liggende schepen van de VNS, de rederij waarbij ik zal gaan varen,
kwam de brief: aanmonsteren voor mijn eerste reis als vierde stuurman op het
ss Lindekerk voor een kustreis en een grote reis naar de Perzische Golf.

15 graden vorst
Eerst dus de kustreis: laden in
Antwerpen, Bremen, Hamburg en
Rotterdam, aansluitend de grote
reis via Marseille en Genua naar
de Perzische Golf.
De kustreis viel nog in de winter
en dat was in die jaren nog echt
winter. Half februari 1948
vertrokken we om in de eerste
drie havens te laden. Met weinig
lading aan boord (de export van-

uit West-Europa was zo kort na de oorlog nog maar nauwelijks op gang)
vertrokken we van Hamburg naar Rotterdam.

Het vroor dat het kraakte. Tussen de ijsschotsen door voeren we de Elbe af naar
open zee. Er stond een straffe noordelijke wind en omdat we weinig lading aan
boord hadden lag het schip zoals dat heet: ‘als een blaas op het water’. De roer-
ganger moest goed bijsturen om in de boeienroute te blijven. De boeienroute
was een door lichtboeien gemarkeerde vaarroute, de enige ‘geveegde’ (mijnen-
vrij gemaakte) route langs de kust.

ZONDER GELUK VAART NIEMANDWEL

Dit artikel van Jacques van der Hidde beschrijft hoe hij twee keer tijdens
zijn nog jonge leven met een schip in een mijnenveld verdaagde.
De eerste keer gebeurde dat in juni 1945 toen hij mocht meevaren op
het Wreck Dispersal Vessel ‘Clyne Castle’ van Maassluis naar IJmuiden.
De Clyne Castle had geassisteerd bij het bevaarbaar maken van de Nieuwe
Waterweg na het einde van WO II.
De tweede maal gebeurde dit toen hij als vierde stuurman aan boord was
van het ss Lindekerk in februari 1948.
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ss Lindekerk in ballast.
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Om 4 uur ’s nachts begon mijn wacht
op de brug als assistent van de Eerste
Stuurman. Steenkoud buiten, maar het
stuurhuis was goed warm. Veel had ik
daar niet aan, want elk kwartier moes-
ten er peilingen genomen worden van
de vuurtorens en lichtschepen en het
peilkompas stond buiten op de brug-
vleugel.
De temperatuur was inmiddels gezakt
tot min 15 graden Celsius. Met die
straffe wind erbij was het een ijzig
gebeuren. Maar het voordeel was: hel-
der zicht en een prachtige sterrenhemel.

Wachten op de loods
We waren dicht bij Hoek van Holland,
de loodsboot kwam in zicht. Met de
seinlamp werd ‘geflapt’ naar de loods-
boot dat we een loods nodig hadden
voor Rotterdam. De loodsboot, nog
bezig met de beloodsing van een ander
schip, seinde: ‘kom dichterbij’.
De kapitein, inmiddels ook op de brug, vond dat niet nodig en liet het schip
drijven, we waren nu toch op het loodsstation?
Eerst werd nog een ander schip beloodst, maar toen daarna nog een ander schip
een loods kreeg, begon de kapitein nijdig te worden. Wij waren toch aan de
beurt? Zeker buitenlandse schepen die hun voorrang afkochten met een paar
sloffen sigaretten! Weer ‘flappen’ naar de loodsboot, weer het antwoord:
‘kom dichterbij’. De woede van de kapitein groeide. Hierover zou hij wel een
felle klacht indienen bij het loodswezen, en hij weigerde richting loodsboot te
varen; loodsstation is loodsstation.
Kort daarna zagen we een naderend lichtje, de loodsjol kwam eraan. Na een half
uur drijven kwamen we dus toch aan de beurt. De nog foeterende kapitein
stuurde mij naar beneden om de loods op te halen wanneer deze via de loods-
ladder aan boord zou belanden.

Tot mijn stomme verbazing verscheen het hoofd van mijn vader boven de ver-
schansing. Hij was dus de loods die ons naar Rotterdam zou brengen. Na onze
begroeting zei ik: ‘De kapitein is razend omdat we niet op onze beurt beloodst

Jacques van der Hidde bij het
peilkompas tijdens beter weer.



zijn, er staat je wat te wachten op de brug.’ Het laconieke antwoord van mijn
vader was: ‘Let maar op dadelijk.’
In het stuurhuis barstte de kapitein los: ‘Schandelijk, dat zijn dan je land-
genoten, buitenlanders voor laten gaan, ploegen staan te wachten in Rotterdam,
kosten voor de rederij, zal protest indienen bij de loodscommissaris.’
Nadat hij uitgeraasd was kwam de reactie van de loods: ‘Kapitein, u had
moeten reageren op het ‘kom dichterbij’ van de loodsboot. Uw schip is name-
lijk afgedreven (door de harde N.W.-wind) in het nog niet geveegde mijnen-
gebied. Omdat mijn zoon hier aan
boord is heb ik mij vrijwillig opgege-
ven toch uw schip te beloodsen, anders
had u voorlopig geen loods gekregen!’
Grote stilte, de woede van de kapitein
was als bij toverslag verdwenen.
Eenmaal uit het mijnengebied viel de
spanning weg. De verdere reis verliep
vlot en plezierig, langs het nog slape-
rige Maassluis naar onze ligplaats in
Rotterdam.
Er is door de kapitein nooit een klacht
ingediend bij het loodswezen.

Twee keer
Dit was de tweede keer dat ik met een
schip in een mijnenveld verdaagde.
In juni 1945, meevarend op het ‘Wreck
Dispersal Vessel’ HMS Clyne Castle
van Maassluis naar IJmuiden liepen
we in dikke mist buiten de geveegde
route op een zandbank voor de kust.

Zo zie je: ‘zonder geluk vaart niemand wel’.
Letterlijk en figuurlijk.

Jacques van der Hidde

32

Loods Jan (J.M.C.) van der Hidde.
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EERDICHT OP DE MAAS-SLUYSSE MEEUWE-KLACHT

Zeeluij, die de Visschers Nering
Van Maassluis gestaag hanteert,
Hier werd tot uwe leering,
’t Lied-boek Meeuwe-Klacht vereert,
Deze man heeft ondervonden
Dat gij Rijm en Sang bemint,
Dees komt hij door Rijm verbonden,
’t Geen min u te harten vind.
Wat dat is dat kunt gij leezen
In dit bundeltje papier,
Waardig is die man gepreezen,
Die dit schreef tot zijn plaijsier.
Laat u door dit boek opwekken,
Tot godzaligheid en Deugd:
Laat u van het quade trekken,
Tot u en u naastens Vreugd,
Gij, die handhaaft d’eijge zaken
Als wel d’Apostels dee’en,
Wilt doch uijt den slaap ontwaken,
Van het quaad:’t werd u gebee’en:
Opdat gij zoo moogt gelijken,
Als Discipels van dien Heer,
Laat dit wel aan ’t visschen blijken,
Maar in deugden noch veel meer.
Dit is ’t oogwit van dees Dichter,
Uwen broeder Frank Metaal,

Die u strekt een Baak en Lichter,
Op dat gij niet zondig dwaalt,
Singt en leest dan deze bladen
Met een dankbaarlijk gemoet,
Want dees Man die komt u raden
Van ’t quade tot het goed:
Dankt hem, maer noch meer dien Heere!
Die hem deze gaven geeft:
’k Wensch dat gij zoo deugt meugt leeren,
Dat gij namaels eeuwig leeft.

Frank Metaal

Ene A.V. liet een eerdicht maken om uitdrukking te geven aan zijn waarde-
ring voor het liedboek Maas-sluysse Meeuwe-klacht. Hij liet zijn loftuitin-
gen op rijm stellen door … ja, Frank Metaal zelf.



Warbout en Mosterd behoren tot het geslacht Oosterlee dat zich sinds het eind
van de 19e eeuw heeft beziggehouden met het transport over het water van zand
en grind. Zonder deze materialen zou het Westland zich niet hebben kunnen
ontwikkelen tot het tuinbouwgebied dat het nu is.

Familie Oosterlee
Jan Mosterd (ook bekend door zijn activiteiten met het bergingsschip de
‘Bruinvisch’) is geboren in 1940 en kleinzoon van Johannes Oosterlee (1887-
1960). Wim Warbout (ook bekend van zijn activiteiten met de rondvaarten van
de Vlietlander) is een kleinzoon van een broer van Johannes Oosterlee,
Piet Oosterlee (1892-1969). Deze broers hadden eind 19e eeuw elk al een schip
waarmee ze zand en grind opbaggerden en via de vlieten bij de boeren en tuin-
ders in het Westland brachten. Wim is
getrouwd met Marian Oosterlee, dochter
van een van de andere kinderen van
Johan Oosterlee.
Johannes en Piet Oosterlee waren zonen
van Klaas Oosterlee (1843-1904) afkoms-
tig uit Rozenburg die al actief was met
baggeren en vervoer van bouwmaterialen.
Ook hun broer Jacob had een westlander,
de ‘Spes Salutis’ en vervoerde daarmee
metselzand, steen en andere bouwmateri-
alen. De opa’s van Jan en Wim waren
rond de vorige eeuwwisseling (1900)
actief als beugelschippers. Later is
kleinzoon Jan Mosterd als zelfstandige
beugelschipper ook bij het baggerwerk
betrokken geraakt.

ZAND EN GRIND VOOR HETWESTLAND
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Vuren ligt links boven de rivier
de Waal en rechts onder aan de
overkant ligt Brakel met pontveer.
Bij Vuren werd grindzand gebag-
gerd en bij Brakel metselzand.

(foto: Google Earth)

In Historische Schetsen 58 schreven we over trekschuiten en de Noordvliet
en besloten het verhaal met de opmerking dat in latere jaren vooral het ver-
voer van groente en fruit de belangrijkste functie van deze schuiten en de
vliet was. Wim Warbout attendeerde ons daarna op nog een andere zeer
belangrijke tak van vervoer over de vlieten. Hij vertelt samen met Jan
Mosterd over hun herinneringen aan en ervaringen met het vervoer van
zand en grind naar de tuinders in het Westland.



Het laden van het schip: beugelen
Voor het verkrijgen van een goede tuinbouwgrond moet de bestaande veen- en
kleigrond gemengd worden met zand. In de 19e eeuw werden in het Westland
de droge geestgronden (strandwallen) afgezand en werd het zand op natte veen-
en kleigronden gevaren. Door die te mengen ontstond er een goede ondergrond
voor tuinbouw.

Toen er in het Westland niet meer vol-
doende zand voorhanden was werd er
zand en grind naartoe gebracht dat in het
Hollands Diep, de Waal en Merwede werd
opgebaggerd. Vergunning voor het bagge-
ren gaf Rijkswaterstaat op advies van de
Dienst der Domeinen, de locatie waar
gegraven mocht worden werd ook aange-
geven door Rijkswaterstaat.
De beste plekken voor het fijnste zand en
grind waren in de rivier de Waal, in de
omgeving van Brakel en Vuren.

Het baggeren gebeurde door zogenoemde beugelschippers. Beugelen is het
opbaggeren van zand en grind vanaf een schip door middel van een bijzonder
schepnet, dat werd opengehouden door een beugel op het eind van een lange
stok van ongeveer tien meter. De oorspronkelijke handbeugel had een diameter
van ongeveer 90 cm. Er kon ongeveer zeventig kilo zand mee opgehaald wor-
den. Er was dus heel wat energie en kracht vereist om een schip te laden met
een vracht van 45 ton zand of grind.

Op het water werd het zand gezocht met een steekboom, een stok met een sta-
len punt. Door daarmee te voelen en te luisteren werd de rivierbodem afgetast
naar de benodigde soort zand of grind, grof of fijn, dat gebruikt kon worden als
metsel-, beton- of grindzand. Als het gezochte zand gevonden was werd het
schip op boeg-, achter- en dwarsankers gelegd en werden mast en giek opge-
draaid.
De beugel werd vanaf het schip het water ingegooid, waarna met kleine rukjes
de beugel over de grond werd getrokken.Was de zak vol zand, dan werd de beu-
gel naar boven getrokken en de zak geleegd in het ruim. Het binnenhalen van
de beugel boven het wateroppervlak was zeer zwaar. Later verliep dit trekwerk
over een soort fietswiel, het omhoog hijsen ging daardoor veel soepeler en lich-
ter, zeker met behulp van een hulpmotor.
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De baggerbeugel werd vast-
gemaakt aan de giek.



Omdat er veel (tot 20%) water met het
zand mee werd opgebaggerd werd dit er
later van onderaf afgepompt door middel
van een kattekoppomp. Dit is een door
een stang op en neer bewogen membraan-
pomp, erg geschikt als slobberpomp en
gemakkelijk in gebruik. Deze pomp werd
evenals de bediening van de lier, die
gebruikt werd voor het ledigen van de bag-
gerbeugel, aangedreven door een aparte
motor.
Onder in de eerste houten vloer van het
schip waren goten die werden afgedekt
met jutelappen. Het water dat daardoor-

heen sijpelde kon worden weggepompt, zodat er relatief weinig water met het
zand vervoerd werd.

Het zandvaren was een zwaar werk en de opbrengst was centenwerk. De prijs
die de zandschippers voor het zand moesten betalen aan de domeinen bedroeg
15 à 20 cent per kubieke meter. Het verschil tussen aan- en verkoopprijs was
het loon. Zes lange dagen in de week bij tij en ontij. Vooral in de winter was het
moeizaam: het water stond hoog waardoor er nauwelijks tot niet met de zand-
beugel gewerkt kon worden, en als er ijs lag was het helemaal moeilijk. Het
betekende voor de zandschipper dat hij moest interen op zijn reserves.
Opmerkelijk genoeg werden er dan in de maanden september en oktober van
het jaar daarop relatief veel kinderen geboren.

De schepen
De schepen waarmee werd gevaren waren westlanders (type praam), specifiek
gebouwde platbodemschepen voor het varen in de wateren in het Westland.
Deze schepen werden onder meer gebouwd op de scheepswerf van Mathijs van
Waveren in Monster. De schepen hadden een lengte variërend van 14 tot 17
meter. De maatvoering werd bepaald door de afmeting van de Monsterse Sluis.
De meeste westlanders hebben een scherpe steven met vlak voor het midden
een valling aan weerskanten. Voor de zandschepen werd ook een type gebruikt
met een rechte steven, omdat daar meer lading in paste.
Johannes Oosterlee had het schip Het Vertrouwen en Piet Oosterlee had het
schip Trouw Doet Blijken. De keuze voor deze naam was bijzonder: Piet wilde
trouwen met een jong meisje uit Schipluiden. Toen hij om haar hand kwam vra-
gen werd hij weggestuurd met de opmerking ‘Kom over een paar jaar nog maar
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eens terug.’ Waarschijnlijk stribbelde hij nog wat tegen, maar er werd bij
gezegd ‘en trouw doet blijken’ en zo heeft hij dus het schip genoemd. Over deze
naam bleek later nog wat te doen. De heer Steehouwer, hoofdonderwijzer van
de Marnixmulo en kerkgenoot van eigenaar Piet, vond namelijk dat het Trouw
Moet Blijken moest zijn. Maar Piet was het daar niet mee eens: ‘trouw dat
DOET wel degelijk blijken’ en daarmee was voor hem de kous af.

Tot ongeveer 1920 waren het zeilschepen en als er verkeerde wind stond moest
er ook wel gejaagd (getrokken) worden. Na 1920 werden de motorschepen in
gebruik genomen, veelal door dieselmotoren (variërend van 12 tot 44 pk) aan-
gedreven. In WO II waren ze genoodzaakt de motor op teerolie te laten lopen,
een zwaar vervuilende brandstof. Om de haverklap was een van de sproeiers
(verstuivers) dichtgeroet en moest de motor stilgelegd worden om schoon te
maken.
Het bruto draagvermogen van deze vrij kleine schepen bedroeg 50 ton zand of
grind, dit was het maximaal toelaatbare om te schutten door de Monsterse Sluis.
In 1922 liet Johannes Oosterlee bij Figee in Vlaardingen het motorschip
‘Het Vertrouwen’ bouwen. Met deze schuit kon hij 50 ton zand of grind laden
en vervoeren. Omdat het schip als het afgeladen was te diep ging om via de
Vliet naar Poeldijk en verder door het Westland te varen, werd er in de
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Vlaardingse Vaart een deel (12 ton) van de lading overgeslagen in een kleinere
westlander en voer men samen naar de eindbestemming.

Het lossen
Het lossen van het schip gebeurde in het begin met handschep en kruiwagen.
De kruiwagen volgeladen met het natte zand en grind (100 kg) moest via plan-
ken van het schip aan de wal worden gebracht of soms nog verder naar de
gewenste plek in het land. Een karwei voor krachtpatsers. Later werd dit zware
werk overgenomen door de zelflossende sleepbak.

Zandschipper Arie Kreuk
uit Nieuwerkerk aan den
IJssel ontwikkelde later
een metalen kiepbak
(inhoud circa 350 liter),
waarmee het zand uit het
ruim geschept kon worden,
die dan vervolgens over
een draad langs de giek
boven de wal gebracht en
daar geleegd kon worden.
De lengte van de giek
bepaalde dus hoever op de
wal gelost kon worden.

Beugelschippers zijn geen beurtschippers
Terwijl beurtschippers beschouwd kunnen worden als de bodedienst te water
met een regelmatige dienstregeling naar vooraf bekende locaties, gingen de
beugelschippers als zelfstandige ondernemers met hun schip op verzoek van
een opdrachtgever zand en grind opbaggeren. De beurtdienst was gereglemen-
teerd, voer op vaste dagen en tijden en was voorbehouden aan enkele schippers,
bijvoorbeeld Dirk v.d. Lee met motorschip ‘Johanna’ die een ligplaats had aan
de Veerstraat. Beugelschippers waren er heel veel en ieder voer voor eigen
rekening. Wanneer er in de winter niet gebaggerd kon worden voer men
andere vracht voor Westlandse tuinders en boeren zoals bieten, pulp en mest.
Opmerkelijk is toch dat schippers in het Westland in een goede harmonie
samenwerkten, er was weinig onderlinge strijd of haat en nijd. Wel was er een
gezonde concurrentie, maar er was zelden sprake van onmin tussen de verschil-
lende schippers, ondanks de grote drukte op alle vaarwegen rondom de dorpen
in het Westland.
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Behalve voor de Westlandse tuinders werkten beide broers ook veel in opdracht
van bedrijven zoals de bouwmaterialenhandel De Zeeuw uit Poeldijk en J. de
Baan uit Maasland en N. Keyzer (later Westland Beton) aan wie ze diverse
soorten zand en grind leverden.

Als jongen mee
Al op jonge leeftijd (10-12 jaar) ging Jan Mosterd met Opa en zijn beide Ooms
Jaap en Piet mee baggeren. Elk vrij moment en zeker in de lange zomervakan-
tie was Jan paraat om te helpen en soms nam hij ook wel (zonder medeweten
van zijn moeder) een ‘snipperdag’ van school om een mooie tocht mee te
maken. Vanzelfsprekend is Jan – later bekend als Mossie – ook in het bagger-
vak terechtgekomen, in 1962 met zijn eerste eigen schip de Jacoba ex Corma
van zijn oom Bram (A. Oosterlee).
Er waren altijd minstens twee mannen nodig op het schip om te beugelen en
meestal werd er een knecht ingehuurd. Dat was niet duur, want met f 12,50 was
die al tevreden. De schepen waren zo doordacht gebouwd dat ze weinig inspan-
ning vroegen voor de bediening. Door precies de goede gewichtsverdeling kon
de mast, door een contragewicht, met een eenvoudige handeling gestreken wor-
den als men onder een van de vele bruggen door moest. Ook het hijsen van het
zeil was eenvoudig en licht en kon bij wijze van spreken zelfs door een kind
gedaan worden.

Een enkele keer een ongeluk
In oktober 1935 loopt het schip Trouw Doet Blijken van schipper Piet
Oosterlee, geladen met zand, in de buurt van Dordrecht op een krib. Op het
moment dat dit gebeurt, is een ander schip, de
Energie van schipper Keijzer uit Maasland,
aan het schip verbonden en probeert hulp te
verlenen. Helaas gaat dat niet goed en schip-
per Keijzer redt het vege lijf door van de boot
af te springen. Hij wordt gered door Piet
Oosterlee. Maar het losgeslagen schip wordt
aangevaren door een andere schuit en zinkt.
De Energie is later gelicht.

Op zeker moment lossen de schippers zand bij
een tuinder die de lading een eindweegs op
zijn land wil hebben. Voor de afvoer van zijn
producten heeft hij een lorrie gebouwd die de
afstand prima overbrugt zonder sjouwwerk.

39

De Zierikzeesche
Nieuwsbode, 29-10-1935,

vermeldt niet de goede naam
van het schip. Het was niet de
Vertrouwen, maar de Trouw

Doet Blijken.



De lorriebaan kan ook voor de zandaanvoer dienen, maar de lading is natuur-
lijk veel zwaarder. De zwaartekracht zou het meeste werk doen van de hoge
walkant naar de zachte laaggelegen veengrond. Om aan het eind van de baan
niet uit de bocht te vliegen bedachten de schippers een remsysteem met een
plank en een touwtje. En zo rijdt de eerste zwaarbeladen lorrie vanaf het talud
bij de boot naar beneden richting de kas. Alles gaat goed tot aan de bocht in de
rails. Dan breekt de ‘rem’ en de lorrie ramt de voorkant van het warenhuis.
Het zand was bezorgd, maar niet op de juiste plek.

De schippers gingen soms baggeren aan de
Grote Brugse Grintweg in Tiel. Dat is in de
buurt van de jamfabriek ‘De Betuwe’, bekend
bij velen vanwege het fruitbaasje Flipje.
Omdat deze firma een deel van het afval
(kersenpitten en zaden van ander fruit) loosde
op het water waar gebaggerd werd, kwam veel
van die verontreiniging terecht in het zand.
Toen dat zand later gebruikt werd door de tuin-
ders in het Westland stonden deze voor een
raadsel. Op onverwachte plekken in hun tuin
kwamen er spontaan jonge scheuten van
vruchtenplanten omhoog uit de grond.
De meegebrachte zaden uit het gebaggerde
zand hadden zich zo goed ontwikkeld in de
grond dat ze spontaan ontkiemden.

Eelt op de handen
Op sommige plaatsen waar veel zand en grind werd opgebaggerd waren er lie-
den die tegen betaling meehielpen om te laden. Omdat dit erg zwaar werk was
en deze mannen dit dagelijks deden waren hun handen bedekt met een dikke
laag eelt. Soms gebeurde het dat deze dikke eeltlaag door uitdroging scheurde.
Wat er dan gebeurde was het volgende. De scheur werd wat groter gemaakt en
met een lepel bruine teerolie bestreken. Vervolgens naaiden de mannen de eelt-
scheuren dicht met sajet (tot garen gesponnen wol, die erg sterk is).
Daarna konden deze mannen weer gewoon aan de slag.

Dagindeling van een zandschipper
Het waren lange dagen voor de beugelschippers. Het was niet ongewoon om
’s nachts al om 2 of 3 uur te vertrekken naar de plaats van bestemming om te
baggeren. De vertrektijd was afhankelijk van het tij, want alleen met laagwater
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kon er geschut worden
in de Monsterse Sluis.
Men voer met het opko-
mende tij, dus met de
stroom mee, naar de
plaats van bestemming
– het was een kwestie
van ervaring waar zij de
soort zand of grind kon-
den vinden die bij hen
besteld was – en gingen
aan het werk.
Na een aantal uren bag-
geren was de schuit vol
en zwaar en vertrok men
’s middags met het afne-

mende tij weer naar huis om ’s avonds opnieuw bij laagwater te schutten en om
8 of 9 uur aan te leggen in de Noordvliet. Vlug naar huis, eten, slapen en de
andere dag weer vroeg op om naar de losplaats te gaan.
Soms, wanneer het werk of andere omstandigheden tegenzaten, waren ze niet
op tijd voor het tij en hadden ze stroom tegen. In dat geval kon het motortje het
zware schip niet voldoende kracht geven en werden ze met de stroom mee ach-
teruit gevoerd. Het kon ook voorkomen, wanneer zij van de kant van Dordrecht
kwamen, dat het vanwege de stroming gunstiger was naar Vlaardingen te varen
en daar te schutten naar de Vlaardingse Vaart.

Het gebeurde dan ook wel dat het meerdaagse tochten werden. Het was dan de
gewoonte om tijdens een tocht in het roefje te overnachten.
De schippers verbleven in een redelijk comfortabele ruimte met een tafeltje en
een tweepersoons opklapbed. Ze gebruikten de warme maaltijden aan boord en
kookten zelf. Zo kon het ook eens gebeuren dat Opa Johannes die het soms niet
al te nauw nam, de sla had aangemaakt met Lodaline, een afwasmiddel uit de
jaren ’50, in plaats van azijn. Het schuim stond de eters op de mond.
De spinazie werd ook niet altijd even goed gewassen. Niet nodig naar het oor-
deel van opa, hij wist alles van zand en het zand zakt toch wel naar beneden.
Zij spraken onder elkaar daarom wel van spizanta.

Ondeugend
Ook de schippers van die tijd waren wel eens ondeugend. Om optimaal gebruik
te maken van het tij (vloed) om op maandagmorgen vroeg de ligplaats te kun-
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nen verlaten, werd er wel eens op zondag, tegen de regels in, geprobeerd de
Monsterse Sluis door te varen. Met medewerking van een sluiswachter werd er
dan stiekem, zonder dat de kerkgangers het konden zien, de sluis doorgegaan en
lag men gereed om de andere dag ’s ochtends vroeg te kunnen afvaren.

Het einde
Midden jaren vijftig kwam er een einde aan het vervoer van zand en grind door
de vaarten naar het Westland. Door de toenemende schaalvergroting konden de
schepen geen pas houden met andere trans-
portmiddelen. Grotere schepen dan de
bestaande konden de Monsterse Sluis niet
passeren en alternatieve vrachten werden
gezocht en gevonden.
De laatste tocht met zand door de Monsterse
Sluis maakte Jan Mosterd in 1957. De sche-
pen werden daarna vooral ingezet voor het
transport van onder meer pulp, bieten en
maïs en bleven nog lang in dienst, echter niet
meer voor het vervoer van zand en grind,
ooit zo belangrijk voor het Westland.
In het tijdsbestek dat nu is beschreven voe-
ren er veel andere westlanders met schippers
uit omliggende dorpen, zoals Aart v.d. Gaag
met ms ‘Hoop op Zegen’, Cees Oosterlee
met ms ‘Rust Roest’ en Jacob Oosterlee met
ms ‘Spes Salutis’. Daarbij ook bekende
families uit Schipluiden zoals de familie
Eikelenboom, Koole en v.d. Wind en nog
vele andere tot in de jaren ’70. Daarnaast
was er een geregelde vaart van Delft naar de
oliefabriek De Ploeg in Maassluis.

De geschiedenis herhaalt zich
Dat het schippersbloed stroomt waar het kan, bewijzen zowel Jan Mosterd als
WimWarbout. Jan Mosterd is sinds zijn pensionering tot heden actief gebleven
als schipper op het bergingsschip de Bruinvisch en ook als vrijwillig schipper
op de RV 29, een rijksvaartuig, eigendom van de Requisieten van Defensie.
Wim Warbout verzorgt samen met zijn zoons rondvaarten op de vlieten rond
Maassluis op hetzelfde soort schepen als weleer. De originele westlanders zijn
aangepast voor gerieflijk personenvervoer.
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De zelfstandige zandhandelaren verenigden zich in 1949 in de Nederlandse
Vereniging van Beugelschippers. Deze vereniging werd mede opgericht door de
beide broers Johan en Piet Oosterlee. Een ander familielid, Jaap Oosterlee
(zoon van Joh. Oosterlee), is jarenlang voorzitter geweest van de vereniging.
De beugelschippers hadden tot halverwege de jaren tachtig allemaal een
vergunning van Rijkswaterstaat, daarna moesten de schippers dat zand kopen
en werden ze de enige groep aannemers waar Rijkswaterstaat geld aan over-
houdt. In november 2001 werd besloten de beugelbond op te heffen. Het vak
van beugelschipper is in Nederland inmiddels lang uitgestorven.

Rest nog te vermelden dat de geschiedenis zich niet alleen herhaalt, maar ook
voortzet en wel door Bram Oosterlee (zoon van Johannes Oosterlee) en zijn
neef Willem Oosterlee (zoon van Piet Oosterlee). Deze beiden hebben na
verkoop van de schepen Corma en Trouw Doet Blijken in 1962 een fabriek
opgericht die met twee beunschepen leveranties van ophoogzand in Maassluis
hebben gedaan ten behoeve van de aanleg van de rijksweg tussen Hoek van
Holland en Vlaardingen. Deze firma is nu in Breskens uitgegroeid tot een rede-
rij met grote zeegaande zandzuigers die leveren aan België en Frankrijk aan
diverse zandsuppletieprojecten.

opgetekend door
Dick van Wassenaar & Ineke Vink
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Ik kwam onlangs in ons archief de gebundelde columns tegen van onze
geschiedschrijver de heer T. Mastenbroek. Begin jaren tachtig schreef hij weke-
lijks een column in wat toen nog de ‘Zondagsbode’ heette, het kerkblad voor
Hervormd Maassluis. Het onderstaande verhaal van en over dominee Johannes
Martinus Hoffman (1698-1774) geeft aan dat hij meer deed dan preken maken
en voorgaan in kerkdiensten. Hij steekt zijn eigen heldenrol in het oproer niet
onder stoelen of banken.

Het gebeurde in 1747
1747 was voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden – en omliggende
landen – een rumoerig jaar. Nederland stond aan de zijde van Engeland en
Oostenrijk, en dat betekende openlijke strijd met Frankrijk. Die strijd kwam tot
een hoogtepunt toen in 1747 Frankrijk de zuidelijke Nederlanden binnenviel.
En wat had dat nu met Maassluis te maken?
En welke rol speelde dominee Hoffman, die als predikant verbonden was aan
de Groote Kerk van september 1737 tot maart 1759?

Dit zal blijken uit het volgende verhaal zoals ds. Hoffman dit zelf heeft verteld
in zijn autobiografie. En we kunnen dat verhaal toevoegen aan de rij van
gebeurtenissen waaruit blijkt dat de Maassluizers van vroeger eeuwen in woord
en daad hun rol meespeelden als er iets bijzonders te doen was.

Herrie in Maassluis
Ds. Fenacolius reisde in 1612 met een
gezelschap stadgenoten naar de regering in
Den Haag toen er moeilijkheden waren
met het zelfstandig worden van Maassluis.
Demonstratie met ds. Fenacolius voorop!
Prins Maurits moest al in 1626 een compagnie
soldaten naar Maassluis sturen toen de
Maassluizers herrie maakten over een kleine
belasting die ze moesten betalen om gevan-
gengenomen visserlui vrij te kopen.

En in 1747 deed Maassluis dapper mee op
plaatselijk terrein, toen de Fransen ons te na
kwamen.

HOFFMAN, DE DAPPERE DOMINEE

ds. Fenacolius.
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Maar nu dan het verhaal zelf van dominee Hoffman. Zijn stijl en verteltrant zijn
interessant genoeg om hem dat verhaal zelf maar te laten vertellen.
Het jaar 1747 was voor ons Gemeenebest een ontzaggelijk en vreeselijk jaar.
Wij stonden op den oever des verderfs, door de overmagt en trouweloosheid der
Franschen die ons door fijn gesponnen konstenarijen hadden in slaap gewiegt.
Ik had daarvan al lang tevoren bij mij(zelf) droevige uitzichten gemaakt.
En zelfs niet nagelaten in plegtige gelegenheden trouwe waarschuwingen te
doen, doch doenmaals bij de meesten zonder vrugt. Doch doen de donkere wol-
ken over onzen staat van alle kanten zaamtrokken, gaf men de waarheid de Eer,
en geloofde (men) dat er een Profeet gesproken had. Dit teekene ik aan wegens
den invloed die het had op een volgende gebeurtenis, die mij meer onmiddellijk
raakt.

Onder de natie openbaarde zig te dezer tijd eene ongemeene gisting van gemoe-
deren. De geneigtheid van het volk tot den Prince van Oranje Nassau,
Stadhouder van Vriesland, begon te luiken. Te Veere en Vlissingen en Zeeland
zag men daartoe de eerste beweging den 25e april. Dit sloeg over na(ar)
Rotterdam den 28e daaraan volgende, en voorts over Vlaardingen na(ar)
Maassluis.
Het was op Zaterdag den 29e April dat er een hoop gemeene (gewone) men-
schen zich bijeen schaarde op de Hoogstraat omtrent het Regthuis (Raadhuis,
tegenwoordig Nationaal Sleepvaart Museum), ontweldigende de Regeering
(stadsbestuurders) de Burgertrom.
Ik hadde van deze gesteltheid geen de minste kennis. Gaande in eenvoudigheit
mijnes herten uit mijn huis na(ar) mijne buytenplaats en dien weg moetende
passeeren, wierd ik door een goed vriend, die veel agting tot mij had, dog onder
die turbulente menigte behoorde, erinnert dat er oproer was. Dit waren zijn
eige woorden: met verzoek dat ik niet verder wilde gaan.
N.B. Dit alles wiert omstandiger verhaalt in een gedrukt boekje genaamt
‘Journaal, opgesteld door een borger alhier’, P. Bergwerf 1747 pag. 5 en 6.

Gistende menigte
De schrik zal dominee Hoffman wel in de benen geslagen zijn, toen hij op die
bewuste zaterdag 29 april 1747 gaande ‘in eenvoudigheid zijns harten’ van zijn
woonhuis naar zijn buitenplaats, op de Hoogstraat bij het stadhuis in een ‘tur-
bulente menigte’ terechtkwam. Een goede vriend waarschuwde hem liever maar
naar huis terug te gaan ‘dat er oproer was’. Ja, geschrokken zal hij wel zijn,
want hij had, zoals hijzelf zegt, ‘van deze gesteltheid geen de minste kennis’.
Hij voelde er niet voor de raad van zijn goede vriend op te volgen, zoals blijkt
uit zijn eigen verhaal, dat we hem nu zelf verder laten vertellen:
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Ik antwoordde op die schielijke en onver-
wagte boodschap met: ‘Wat, oproer?’
en ging mijn weg vervolgen, rakende
ongevoelig onder het gedrang van die
menschen.
Ik erkenne dat ik in deze door eene verbor-
gen voorzienigheid geleid wierd, zonder
dat ik mij kan herinneren dat eenige
bedaarde redeneering mij bestierde.
Dog gerust zijnde op mijn Patriottisch
hart en op de bewustheid van de preuven
(proeven) die men had van mijnen ijver en
atachement (verknochtheid) aan den gods-
dienst en vaderland, wierp ik mij met meer
kloekmoedigheid dan beleid onder de
gistende menigte. Ik overreede haar de
trom mij over te geven, prijzende hunnne
ijver voor het vaderland, maar afkeurende
alle oproerige beweegingen, als die maar
ons verderf zouden verhaasten.

N.B. Ik was alleen in mijn nagtrok en
op mijn muiltjes.

Men had voor mij die eerbied, dat men na een kleine tegenstribbeling de trom
gewillig overgaf. Ik bragt dezelve op het dorpshuis, gevolgt van (door) die woe-
dende menigte, dog zeer tegen mijn zin. En ik zag nu in, wat swarigheit ik was
ingewikkeld. Dog mijn moed rees en de tegenwoordigheid van geest verwakker-
de onder de hand.
Daar waren enkele luiden die knersetanden van kwaadheid dat men zich de
trom had laten ontfutzelen. Maar de grote hoop kleefde mij aan, zeggende:
‘Laat ons hooren wat onzen oudsten waarde dominee ons zeggen zal op het
Dorpshuis’.
Daar zijnde deed ik in ’t bijzijn van Schout en Regenten een hartige en wel-
bereide aanspraak met het gevolg dat, de gemoederen bedaard zijnde, men zig
vergenoegde met de Oranjevlag (die) op den toren van de Grote Kerk wierd
uitgestoken.

Den volgende dag (dat was dus zondag 30 april 1747) deed ik een zeer nadruk-
kelijke en beweeglijke predikatie over Psalm 4 vers 8 (er kan in het handschrift
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ook vers 5 staan; dat lijkt wel toepasse-
lijker).Welke onder Gods zegen goede uit-
werking had en zelfs de goedkeuring van
het woelzieke volk weggedragen heeft.
Dog die kalmte duurde niet lang, want
’s maandags op den eersten mei raakte
men opnieuw aan het hollen. Ik zal niet
verhalen wat byzondere ontmoetingen ik
ten mijnen huise ’s voormiddags en op
straat gehad heb, die mij deeden vreezen
dat de smeulende geest van oproer eerlang
stond uit te bersten. Voornamelijk wanneer
ik aanmerking nam wat slag van luiden in
het verschiet zig op het toneel begonden te
vertonen.
’s Namiddags wierd er door een persoon te
paard, die zig onmiddellijk daerna weg-
pakte, een valsche tijding met een onbe-
grijpelijk snelheid verspreid: dat de vijand
bij het dorp de Heij omtrent den Hoek
van Holland eene landing gedaan had.
Welk gerucht, hoezeer ontbloot van alle
waarschijnelijkheid, echter zulke diepe
wortelen schoot onder het gemeen, dat
ieder op de been raakte om door eene averegtze dapperheid den vijand het
hoofd te bieden.
In deze gevaarlijke omstandigheit wierd ik wederom ongelukkig en zeer tegen
mijn zin en als met geweld ingewikkelt. Men haalde mij van mijn buitenplaats,
alwaar ik mij, om lastige ontmoetingen te ontgaan, geretireerd (teruggetrokken)
had, onder een beweeglijk gekerm van wijven. En men wilde mij plaatsen aan
het hoofd des volks dat gereed stond om met een dollen ijver den aannaderen-
den vijand het hoofd te bieden. Onder voorgeven (voorwendsel) dat, dewijl het
land vol franschgezinde verraders was, men op mijn couragie (moed) en trouw
alleenlijk staat maakte.
Ik was met die complimenten niet zeer gehonoreert, dog moest wat geeven en
neemen, hen afleidende van een schijnbaar voornemen om in een nabuurige
stad een bloedige rol te helpen speelen. En (ik) bragt ze met behendigheid op
een ander spoor, na(ar) den Noorddijk toe.
In deze gelegenheid heb ik nu en dan ogenblikken gehad die niet zeer helder
waren. Dog hoezeer deze of gene, welkers verborgen boos voornemen ik mer-
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kende daaraan niet wilde dienstbaar zijn, mij ook nu en dan verwijtingen dede,
zo bleef het hart van het gros van de onstuimige gemeinte mij aanhangen.

Waardering aan het hof
Dat was dus het verhaal van de ‘verwikkelin-
gen’ waarin dominee Hoffman verzeild raakte,
en door hemzelf opgetekend. Een rumoerige
tijd, en de ontevredenheid die in het hele land
zo plotseling en zo algemeen tot uitbarsting
kwam zette de regentenregering onder zo’n
sterke druk dat binnen enkele weken de Prins
van Oranje in alle gewesten tot stadhouder
werd verheven. Hij werd tegelijk ook bekleed
met de functie van Kapitein-Generaal en
Admiraal van de Unie der Verenigde
Nederlanden. Hiermee kreeg hij de hoogste
macht in zowel het leger als de vloot.
De gebeurtenissen waarin dominee Hoffman
plaatselijk toch een grote rol had gespeeld
hadden blijkbaar ook aan het prinselijk hof de
aandacht getrokken en dominee Hoffman
besluit zijn relaas met het volgende:

Op den 3den Augustus dezes jaars (1747) heb ik de eer gehad van aan het hoofd
van mijn colegaas in ’s Hage te arrangeren, Zijne Hoogheit den Heere Prince
van Oranje Nassau enz. over zijn aanstelling tot stadhouder te complimenteren.
De Receptie en het antwoord was zeer gracieus. Denzelve dage ook gehoor
gehad bij haar Koninklijke Hoogheit.

Als we kijken naar het portret van dominee Hoffman (hij was toen 76 jaar) geeft
hij ons een indruk van een forse figuur. In 1747 was hij bijna 50. In gedachten
zien we hem daar op de Hoogstraat in het rumoer lopen ‘in zijn nagtrok en op
zijn muiltjes’. Maar hij heeft toch maar kans gezien, de rumoerige Maassluizers
tot kalmte te brengen en de situatie in de hand te houden.
Waarmee hij een plaatsje verdient in onze stadsgeschiedenis.

Piet Damsteeg
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Sleephulp werd berging
Op vrijdag 18 januari 1952 probeerden de zeesleepboot Witte Zee, onder kapi-
tein Petrus J. van der Snoek, en de kustsleepboot Blankenburg, kapitein Dirk
Strijbos, het op de Noorderpier, nabij Hoek van Holland, gestrande ss Merope
vlot te trekken, wat gelukte. Vermeld moet wel worden dat een eerder aanbod
van sleephulp door de Blankenburg niet werd aangenomen. Men bracht na het
vlot komen de Panamees naar een veiliger positie verder weg van de kust.
Het weer verslechterde echter en de gereed liggende stoomsleepboot Ganges
voer uit ter assistentie en zou achter vastmaken. Ze bleef voorlopig stand-by,
want op de Merope maakte de bemanning geen aanstalten achterop de sleep-
verbinding tot stand te brengen. Ze zagen vermoedelijk de bui al hangen:
dit was geen assistentie meer, maar zou een volledige berging worden!

Machinist Adriaan van der Hidde
Op de Ganges was onder anderen aan boord mijn vaders tweelingbroer
Adriaan (A.K.A.) van der Hidde uit Maassluis. Machinist van beroep, oud
49 jaar, gehuwd en vader van twee dochters en een zoon. Uit de monsterrol
blijkt dat hij op een laatste moment aan boord kwam om de 3e machinist te ver-
vangen. Zijn loopbaan overziende kon je stel-
len dat hij door zijn beroep in de branding had
verkeerd.
Wat volgt is het verhaal van zijn schip, maar
ook zijn verhaal. Voor de overige bemannings-
leden, blootgesteld aan dezelfde gevaren,
gold hetzelfde. Zie de achteraan bijgevoegde
bemanningslijst voor de persoonsnamen.

Sleepdraad in de schroef
Er liep die dag al een hoge zee en de Witte Zee
meldde dat hun sleepdraad was gebroken.
DeMerope ging daarop in het slechte weer, op
aanwijzing, westelijk en vrij van de pieren,
voor anker. Er kwamen zware buien opzetten
met sneeuw en hagel waarop de Witte Zee en
de Merope, gezien vanaf de Ganges, uit het
zicht verdwenen. Kustverlichting en boeien
werden niet meer waargenomen.

ONDERGANGVAN DE GANGES
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De Ganges probeerde andermaal achterop de sleep vast te maken, maar de
opgetrommelde bemanning van de Merope liet de voorloper van de sleeptros
slippen toen deze bijna binnenboord gehaald was. Er zal daarover wel een
woordje in klare zeemanstaal gevallen zijn, denk ik zo.
De Witte Zee die ’s morgens om 10 uur wederom voor had vastgemaakt seinde
om 12 uur 30 dat haar sleepdraad opnieuw was gebroken en – erger kon niet –
dat ze de draad in de schroef had gekregen. Ze raakte op drift, ramde de Ganges
op het achterschip en ging direct voor anker. Hun dringend verzoek aan de
Ganges was ‘Breng ons binnen.’

Op drift
Een ongeluk komt zelden alleen en ook de Ganges moest daarop melden dat ze
ter hoogte van het Noorderhoofd de voorloper van de 16-duims sleeptros in de
schroef had gekregen toen ze de Merope voorop wilde vastmaken. Dit voorval
staat boeiend beschreven in het journaal. De machine bleef eenvoudigweg
stilstaan.
Van hulp verlenen was geen
sprake. De beide sleepboten, elk
niet meer manoeuvreerbaar,
lagen op 150 vaam afstand van
elkaar. De een voor anker, de
ander op drift. Wind en zee had-
den nu vrij spel. De aanrollende
golven brachten de machteloze
schepen snel in elkaars onmid-
dellijke nabijheid. Wat men
vreesde gebeurde. De ene sleep-
boot ramde de ander nog drie-
maal, voordat ze vrijkwamen
van elkaar. De Ganges liep hierbij ernstige schade op aan de bakverschansing,
de huid van het voorschip, aan de voorkuil, het voordek en aan de reling; alles
aan BB-zijde.

Aan SB werd de eigen reddingboot uit de klampen gesmeten en de achtertele-
graaf, zoals u weet opgesteld op het open dek, afgebroken. Alles door een
geweldige grondzee die massief water aan dek smeet.
Alle lengtes ketting van beide ankers werden gestoken (uitgevierd), doch het
schip bleef maar driften richting Maasvlakte en de kust van Voorne, totdat ze in
slechts tweeënhalve vaam water kwam. Met als gevolg dat verscheidene malen
de grond werd geraakt. Zware grondzeeën braken over hen heen. De nood werd
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groot en besloten werd de reddingmaatschappij te laten komen, daar men zelf
onder deze omstandigheden niets meer kon uitrichten.
De wind had nu een sterkte tot Bft NW 10 en er was veel zeegang. Ondertussen
waren er al wel drie uren verstreken sinds ze arriveerden op wat geworden was
‘de plaats des onheils’.

Vreselijk ongeluk
De eerder die middag uitgevaren
reddingsboot van Hoek van
Holland, de President Jan Lels,
was tot in de nabijheid van
Ganges, Witte Zee en Merope
gekomen, toen daar een vreselijk
ongeluk gebeurde. De kleine
boot werd op haar zij geworpen
door weer een grondzee en
schipper Brinkman was ver-
dwenen uit de stuurstand toen de
boot zich weer oprichtte.
Op de Witte Zee realiseerde men
zich de situatie. Men zag de man voorbij drijven. Ze wierpen nog een reddings-
lijn toe, maar tevergeefs. Hulp kon door niemand worden geboden bij dit
orkaangeweld. Hij werd als vermist opgegeven, maar al spoedig bleek dat hij
was verdronken.
Deze reddingsboot keerde terug naar de thuishaven zonder dat ze haar opdracht
– de bemanning van de Ganges afhalen – had kunnen uitvoeren. Er verliepen
nu uren, waarin de spanning opliep.

De Stellendamse reddingsboot Koningin Wilhelmina, onder schipper W. de Jager,
kwam op vrijdag 18-01-1952 om 15 uur 30 aan SB langszij van de Ganges.
Kapitein Ben (B.C.) Weltevreden, de oorlogsveteraan alias Ome Ben of Uncle
Ben, gaf order aan de bemanning, niet één uitgezonderd, over te gaan op de
reddingsboot. Dit nu vond plaats onder zeer moeilijke omstandigheden.
Achttien van de twintig man werden overgenomen.
Meester Willem ’t Hart, de 1e machinist, oud 55 jaar, weigerde pertinent het
schip te verlaten. Hij wist maar al te goed wat er met de eerste reddingsboot en
haar schipper was gebeurd. Het gevolg was dat de kapitein en de ‘meester’ aan
boord achterbleven toen de redders terugkeerden naar hun thuishaven. Je laat je
makker niet alleen. De reddingsboot had stevige averij opgelopen. Stuurman
J. Fillekes (oud 39 jaar) sprong als een der laatsten over en werd danig gewond
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aan het bovenlijf doordat hij op en tegen een relingscepter belandde. Hij kneus-
de enige ribben. Vervolgens werd nog wel een deel van de bemanning (9 man)
van de Witte Zee gehaald, die nog steeds voor anker lag. Vol beladen voer de
boot terug naar Stellendam.
Tot zover de feiten zoals na aankomst op het rederijkantoor te Maassluis in het
veiliggestelde journaal werden vastgelegd door de stuurman.

Ganges in problemen
In het handschrift van kapitein Ben Weltevreden werden na zijn redding de
journaalaantekeningen, aangevangen door 1e stuurman Jacobus Fillekes,
vervolgd. Hij schrijft over de uren dat zij met z’n tweeën aan boord waren:
‘De Ganges stootte steeds zwaar op de zeebodem. Grondzeeën liepen over het
lage achterschip, de brugruiten (men leze: stuurhuisruiten) werden ingeslagen.
De beide achtergebleven mannen die het schip ook wel spoedig zouden moeten
verlaten, hielden eerst nog een inspectie.
De voorpiek, de stookplaat, de machinekamer bleven wonderlijk genoeg droog,
maar er was lichte lekkage in het verdere voorschip, terwijl het achterlogies
zwaar lekte. Het water stond binnen even hoog als buitenboord. Meester ’t Hart
bleef lenzen op de overige compartimenten. Om 15 uur 15 op deze 18e januari
brak de BB-ankerketting, hetgeen gemeld werd aan de Seinpost aan de Hoek,
waar men als coördinator optrad.’ ‘Wij bleven gedurende de nacht bij elkaar’,
schreef Ben Weltevreden en hij vervolgt:
‘Op zaterdag 19-01-1952 om 05 uur 55 brak ook onze SB-ankerketting met als
gevolg dat ons schip, dwars voor wind en golven verlijerend, omhoog liep op
de Maasvlakte.
De strandingplaats was twee mijl NNO van Goeree (daar waar zich nu onge-
veer de Slufter bevindt). Om 08 uur 00 maakten we verbinding met deWitte Zee
d.m.v. de Aldislamp. Zij seinden dat de directie verlangde dat ook kapitein
Weltevreden en meester ’t Hart het schip zouden verlaten. Behoud van het schip
werd opgegeven. Intussen was de reddingsboot President Wiersma al langszij
gekomen.’
Men deelde ons mede ‘Wij komen u beiden er af halen’. ‘Gaven daaraan
gehoor’, schreef de kapitein tot slot in het veiliggestelde journaal, dat op het
rederijkantoor te Maassluis lag.

De Ganges zat vast aan de grond in 6 voet voor en achter 8 voet water. Langszij
komen was moeilijk, maar het lukte schipper Slis na drie pogingen. Daarbij liep
de reddingsboot averij op aan de berghouten en de spiegel. Ook deze boot
keerde, zaterdag de 19e om 11 uur 55, behouden terug naar haar thuishaven
Stellendam.
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De ontvangst van de schipbreukelingen te Stellendam door de bevolking was
beide keren overweldigend. Er waren droge kleren, warm eten en vervoer naar
hun thuishaven Maassluis. In tijden van nood is Nederland vaak op zijn best.
(In HS 55, pagina 60, publiceerden wij een gedicht over deze gebeurtenis, waar-
in de geredde Maassluizers blijk geven van hun diepe dank aan de bevolking
van Stellendam, red.)

De aanleiding tot de ramp en de afloop
De Merope was op 17-01-1952 bij het aanlopen van de Nieuwe Rotterdamse
Waterweg, met de loods aan boord, uit het roer gelopen en nabij de Noorderpier
aan de grond geraakt. Het Panamese stoomschip, groot 7.588 brt en met een
machinevermogen van 2.600 HP, had een volle lading kolen in.
De kustsleepboot Blankenburg bood de eerste hulp aan, maar die werd niet aan-
genomen. Het weer gaf er toen nog geen aanleiding toe, concludeerde later ook
de Raad voor de Scheepvaart. De kapitein van de Merope hoopte dat zijn
machinisten het euvel aan het stuurgerei zelf konden verhelpen. Hij zou dan op
eigen kracht vlot kunnen komen. Als dat plan lukte zouden er veel complimen-
ten komen. Als hij direct sleepboothulp aanvaardde zou daar later kritiek op
gegeven worden, dat was zeker. Wat te doen? Een kapitein staat er alleen voor
bij belangrijke beslissingen. De omstandigheden verslechterden bij het ver-
strijken van de tijd.
Van de als eerste uitgevaren reddingsboot President Jan Lels van Hoek van
Holland kwam schipper Arie Brinkman op een noodlottige manier om het
leven. Hij sloeg overboord. Hun reddingsactie werd stopgezet. De verslagen-
heid was groot.
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Twee reddingsboten van Stellendam, de Koningin Wilhelmina met schipper
W. de Jager en de President Wiersmamet schipper Slis, namen na elkaar de taak
over. Er waren respectievelijk 27 en 2 geredden. Dat gaf na al het voorafgaan-
de even een goed gevoel.
Door het aanhoudende slechte weer van zaterdag 19-01-1952 braken de anker-
kettingen van de Merope, die voor anker had moeten gaan.
Ze werd die middag door de sleepboten Hudson, onder kapitein Leendert
Wesdijk, en de Holland naar veilige haven gesleept. Ook de Witte Zee kon naar
binnen gebracht worden. Het was daar buiten de pieren een drukte van belang
geworden.

De Ganges (PEFO), 1.000 pk
sterk, was van 1921. Ze werd voor
Bureau Wijsmuller bij werf
Jonker & Stans te Hendrik-Ido-
Ambacht gebouwd als Willem
Barendsz. en werd in 1927 aange-
kocht en aan de vloot van L. Smit
toegevoegd. Ze werd na de stran-
ding, later in januari 1952, door
W.A. van den Tak, het eigen ber-
gingsbedrijf, vlot gebracht en
spoedig daarna in maart van het-
zelfde jaar te Krimpen aan den
IJssel gesloopt door de firma
H. Heuvelman.

Het thuisfront
De gezinnen aan de wal, de rederij en ook ikzelf konden die bewuste vrijdag-
middag de onderlinge radiogesprekken afluisteren en kennisnemen van het lot
van de mannen. Bij slecht weer stond bij ons thuis het radiotoestel op de juiste
kortegolflengte afgestemd. Want geloof me, in het stadje Maassluis was de
stemming gedrukt. In die dagen kon men de radiotelefonie-gesprekken van de
kustvaart nog volgen op gewone ontvangers die met een zogenoemde visserij-
band waren uitgerust. Bezat men die mogelijkheid niet, dan hielpen buren of
bekenden. Uit een oogpunt van privacy bouwde men die mogelijkheid bij de
nieuwere radio-ontvangers niet meer in.
Het gezin van Adriaan (A.K.A.) van der Hidde werd op de hoogte gehouden
door zijn oudste broer Jan (J.M.C.) van der Hidde, de zeeloods, die toevallig
thuis was. De noodsituatie duurde uren. Nooit zal ik de angst in de stem van de
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telegrafist/telefonist aan boord van de Ganges vergeten toen hij over de nood-
situatie aan boord mededelingen deed en ze in hun onhoudbare situatie uitke-
ken naar de komst van de vervangende reddingsboot. Soms zagen ze die nade-
ren, maar ook soms was ze verscholen in een golfdal en enige tijd niet zicht-
baar.

Uit de branding
Een van de omstandigheden die van de
schipbreukelingen overlevenden maakte
was het feit dat op de Ganges steeds
stoom beschikbaar was. Er kon gelensd
worden, er was verwarming en warm
eten. Levensreddend in deze barre
omstandigheden hartje winter.

Adriaan van der Hidde (1902-1983)
had bijna zijn gehele leven voor rederij
L. Smit en Co gevaren en werd van stoker
en olieman de in de praktijk gevormde
3e machinist. Gedurende de oorlogsjaren
van ’40-’45 voer hij in deze laatste
functie op de moderne motorsleepboot
Thames voor de geallieerden. Hij was
evenals kapitein Weltevreden van de
Hudson daardoor oorlogsveteraan en
werd daarvoor onderscheiden. Ze borgen
schepen in de Ierse Zee, de Atlantic en
Middellandse Zee en namen deel aan de
invasie in Normandië.

Het was bij de rederij niet ongebruikelijk om personeel over te plaatsen van de
ene sleepboot naar de andere als dat nodig was. Kennelijk nam Van der Hidde
de plaats in van C. Bijmolen, die in de monsterrol van 01-11-1951 vermeld
werd. Nu voer hij dus op de oudere stoomsleepboot Ganges. Daar overkwam
hem dit. Zo ook Ben Weltevreden, Hollands hoogst onderscheiden sleepboot-
gezagvoerder. Ook hij had al eerder voor hete vuren gestaan, die gelukkig te
boek gesteld zijn.
Na afloop van de gebeurtenissen haalde Maassluis opgelucht adem. Anders dan
te Hoek van Holland, waar de stemming gedrukt was door het dodelijk ongeval
van de schipper van de reddingsboot.
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Door dit voorval, in een tijdsbestek van drie dagen, leren we meer over ons
familielid en zijn werk dan over zijn gehele oorlogstijd. Hij was een zwijgzaam
zeeman met een ijzersterk gestel en een goed gevoel voor humor dat hij
gebruikte als hij vond dat het aan jou besteed was. Zo niet, dan niet. Na zijn
pensionering, na 53 jaar van hard werken, ontberingen en gevaar, bouwde hij in
een Zuid-Hollands dorpje een bungalow die hij de naam gaf Uit de Branding.
Met de nadruk op het eerste woord.
En u en ik weten nu waarom.

december 2006
Willem A. van der Hidde

Bijlage Monsterrol
Lijst met namen vermeld in de Monsterrol van de Ganges van 01-11-1951.
De meesten van hen zullen aan boord geweest zijn op 18 en 19 januari 1952.
Het merendeel van de schepelingen woonde te Maassluis.

Kapitein : Benjamin Christiaan Weltevreden, Maassluis
1e Stuurman : Jacobus Fillekes, Maassluis
Marconist : Antonius Tol, IJmuiden
Kok : Jacob van der Meer, Maassluis
Matroos : Cornelis Jacobus Paalvast, Maassluis
Matroos : Cornelis de Waal, Maassluis
Matroos : Eliazer Bravenboer, Maassluis
Matroos o.g. : Teunis Pasterkamp, Maassluis
Matroos o.g. : Jacobus Zeegers, Maassluis
Koksmaat : Arie de Lange, Maassluis
1e Machinist : Willem ’t Hart, Maassluis
2e Machinist : Willem Schilder, Maassluis
3e Machinist : Cornelis Bijmolen, Den Haag, vervangen door:
3e wtk : Adriaan K.A.van der Hidde, Maassluis
Stoker : Jan van den Boogaart, Maassluis
Stoker : Cornelis H. van Wijk, Schiedam
Stoker : Cornelis Paardekooper, Schiedam
Stoker : Cornelis Judocus Mahu, Rotterdam
Tremmer : Jan van der Stelt, Maassluis
Tremmer : Bouwe van der Burg, Maassluis

Tevens vermeld in deze monsterrol van 01-11-1951 zijn vier runners. Zij zullen
niet aan boord geweest zijn op 18-01-1952.
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Bijlage, verklaring van enige termen:
aldislamp : seinlamp. Het bijzondere is dat de morsesignalen

(punten en strepen) worden overgebracht door het
bewegen van een achter de lichtbron geplaatste holle
spiegel waardoor de lichtbundel beurtelings op de
waarnemer gericht en onder hem gericht wordt.

BB : bakboord (links)
brt : brutoregisterton = 100 kubieke voet = 2,83 m3

grondzee : steile, hoge, onberekenbare zee in ondiep water
HP : horsepower = pk = paardenkracht
klamp : hier: ondersteuning van de sloepen aan dek
kuil : de open ruimte tussen bak en brugdek bij oudere

scheepstypen
lenzen : leegmaken
matroos o.g. : matroos onder de gage
Meester : oude aanspreektitel van machinisten, later

scheepswerktuigkundige of wtk
PEFO : deze letters achter de naam van het schip Ganges zijn

de roepletters
reddingboot (zonder s) : de sloep aan boord van een schip
reddingsboot (met s) : het schip dat vanaf de wal uitvaart ter redding
SB : stuurboord (rechts)
vaam : vadem = oude maat van 6 voet = 1,83 m
voorloper : hier: handzame (werp)lijn voorafgaand aan de zware

sleeptros bij het tot stand brengen van de sleep-
verbinding

voorpiek : hoge tank van voorsteven tot voorpiekschot.

Foto’s
De foto’s met vermelding NSM zijn beschikbaar gesteld door het Nationaal
Sleepvaart Museum. Overige afbeeldingen uit het archief van de schrijver.
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Noordvliet 6
In HS 59, blz. 62, schrijft J. van Eck dat
er nooit een huisarts of politiearts in
het pand Noordvliet 6 heeft gewoond.
Ook in de lijst met vrije beroepen,
zelfstandigen en winkeliers die Piet
Damsteeg heeft aangelegd komt hij geen
artsen tegen op dit adres. Maar op het
adres Noordvliet 4 woonden volgens
diezelfde lijst wel een tweetal artsen,
te weten tot 1929 dr. Van Lankeren
(voorletter(s) onbekend) en dr. J. Janzen.

Het omslaan van de MA 14 ‘De Jonge Jan’
Naar aanleiding van de aanvulling in HS 59 op het eerdere verhaal over het
omslaan van de botter MA 14 ‘De Jonge Jan’ in HS 57, ontving de redactie een
reactie van Kees van Schie, waarvoor onze dank. Hij informeert ons over de uit-
spraak van de Raad voor de Scheepvaart betreffende deze aanvaring tussen de
MA 14 en het motorvaartuig Petronella. In deze uitspraak werd gesteld dat
beide partijen voor een deel schuldig waren. De bemanning van de MA 14
had door het vieren van de lijnen wellicht omslaan kunnen voorkomen en de
schipper van de Petronella had zijn vlot beter moeten bevestigen zodat manoeu-
vreren gemakkelijker zou zijn geweest. Een eindschuldige werd niet benoemd,
de behandeling van de zaak was vooral bedoeld om er lering uit te trekken en
zo in voorkomende gevallen beter te kunnen handelen om soortgelijke situaties
te voorkomen.

Middenstand op ’t Stort
Aad Sluijter geeft enkele aanvullingen op het hoofdartikel over ’t Stort in
HS 59. Zo heeft het Mackayplein een even nummering. Kruidenier Valkenburg
woonde dus op nr. 2.
In de A.E. Maasstraat woonde de familie Sluijter die daar ook een melkhandel
had, maar niet voorkomt in het lijstje middenstanders. De familie bestond uit de
twee broers Bram en Arend en zus Trijntje.
In de Piersonstraat nr. 11 was nog een melkhandel, van de familie Van Strijen.
Na het overlijden van de heer Valkenburg verhuisde die handel naar
Mackayplein 2.

REACTIES VAN LEZERS
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IJs van Kleiss
In HS 58 verscheen de geschiedenis van
het ‘pand met de zalm’ op de Wip en hoe
de familie Spijker zich in het pand heeft
gevestigd. We kregen een reactie van
mevrouw De Vries die zich herinnerde in
datzelfde pand in de jaren ’50 of ’60 ijs
gekocht te hebben. En inderdaad stuitten
we bij het nazoeken van onze beeldbank
op een foto met het uithangbord van de
ijswinkel en een advertentie uit 1947 van
de cafetaria van Kleiss. Kleiss is daar dus
gevestigd geweest voordat de beide pan-
den door Spijker op de Wip samenge-
voegd zijn. IJs van Kleiss was een begrip
onder de schooljeugd van Maassluis.

Gezocht: Maassluis’ dialect
Gelukkig ontvingen wij dit keer diverse
reacties op onze herhaalde vraag naar
dialect van Maassluis.
Er is alles bij elkaar toch een hele schakering aan dialectwoorden bij de redac-
tie binnengekomen, waarbij de uitdrukking ‘urft op de wurft’ aangeeft dat veel
ervan toch ook in omliggende gemeentes zoals in het Westland in gebruik was.
Maar wat te denken van de ‘stinkende bonksem’ uit de volgende bijdrage van
Klaas ’t Hart:
Ik sting (stond) op me beurt te wachte bij de kruienier toen me vader binne
kwam. Hij zee: ‘’k Heb net een stinkende bonksem (wezel) naar de andere
wereld gehollepe, hij wouw een kip snaaie toen ik tie beeste op te wurft (erf) an
’t voere was. Maar ’k was ’m te vlug af. Maarre, wat anders, die kleine salle-
manders (onderkruipers) van een mosse (mussen) benne blikskaterse gauwdie-
ve. Vóór de kippe door hebbe daddik voer strooit benne die schobbejakke
(schurken) d’r al mee vandoor. Maarre ... kommie da’lijk nog effe langs, een
bakkie doen, je broer kom ook.’ ‘Nou’, zee ik, ‘’k môd (moet) effe gauw naar
huis, voor ’t ete zorrege.’ ‘Dâ’s een rede van likmevessie (niks), je kom maar
effe, meschien kei je g’lijk wel mee ete, we hebbe nog een ressie nero (restje
schorseneren) over van gistere en ’k heb net een maal glip (maaltje spinazie)
gesneeje.’ ‘Ja maar ...’, begon ik. Maar hij onderbrak me: ‘Ach joh, gaat toch
door mê je zije sokke, je heb niks te doen, je kom maar.’ ‘’t Môs nie magge’,
mompelde ik nog en g’lijk t’r achteran: ‘Hoe is ’t eigelijk mê tie broer vamme,
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hij zuip se eige nog is ’t leplazerus (dood).’ Fijn, om kort te gaan, ik gíng, wat
môs ’k anders? Onderweg liep ’k een kluppie kwajonges tege ’t lijf die op te
schobberdebonk (aan het klaplopen, schooieren) ware. Maar ik kwam d’r zon-
der kleerscheure langs. Thuis gekomme sting de deur op een harretje (kier).
Me moeder zag me ankomme en riep: ‘Doe te deur achter je dicht, ’t trekt hier’,
en g’lijk t’r achteran (ze weet daddik gek ben op rooie besse): ‘In de keuke
legge ’n paar tissies alebesse (trosjes aalbessen) op een schutteltje (schoteltje),
die ken je op ete.’ Nou, en zo haddik ’t eigelijk toch best aardig naar me zin bij
die ouwetjes.

Zouden we nog (oude) Maassluizers hebben die een dergelijk verhaal met de
juiste kenmerkende Maassluise tongval kunnen vertellen? We horen het nog
wel om ons heen, die zangerige en een tikje lijzige manier van spreken,
die vroeger met het Maassluise dialect gepaard ging en ons waarschijnlijk de
bijnaam ‘slakken’ heeft bezorgd.

Kinderen naar Zwitserland
Naar aanleiding van de oproep in
HS 59, Speurneuzen gezocht, over
kinderen die naar Engeland gingen om
daar na de oorlog ‘aan te sterken’
ontving de redactie de volgende
reactie van mevrouw Bep (Bertha)
Boudesteijn-Paalvast. In 1946 ging zij
op negenjarige leeftijd met een aantal
andere kinderen uit Maassluis en
omstreken naar Zwitserland.
In september ging zij met de trein
samen met onder meer Jo van Noord-
van Putten met de trein naar Bazel.
Daar werden zij opgewacht door de
familie waar ze werden ondergebracht
gedurende de zes weken van hun ver-
blijf daar. Bep ging met ‘tante
Margriet’ van de familie Leu-Christen
naar Seeberg, een plaatsje 35 km ten
noordoosten van Bern. Het huis waar
ze verbleef was een hotel-restaurant
(Wirtschaft Regenhalden) met naast-
gelegen boerderij die werden beheerd
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door twee zussen en vier
broers. Er waren daar ook kin-
deren afkomstig uit Italië waar
ze veel mee optrok.
Later in 1947 is ze daar nog
eens drie maanden terug
geweest en ging er ook naar
school in het naastgelegen
dorpje Grasswill. Daarvoor
moest zij eerst een visum aan-
vragen bij het Zwitserse con-
sulaat in Rotterdam. Dat die
verblijven haar goed hebben
gedaan en de band tussen haar en de familie goed was blijkt ook uit het feit dat
ze er later in 1954 naartoe is geweest voor een vakantie. Nog weer later in 1973
is ze met haar man en hun twee zonen weer teruggeweest en hebben ze er een
paar dagen gelogeerd. Ook in 1985 en in 1995 is ze er nog eens geweest, er
waren inmiddels verschillende mensen overleden. Een van de broers van inmid-
dels 90 jaar oud leefde toen nog.

Kinderen naar Engeland
Ook naar aanleiding van HS 59, Speurneuzen gezocht, schrijft de heer A. van
der Lee ons het volgende:
Zelf werd ik ook uitgezonden naar Engeland voor een verblijf van drie
maanden. Eerst werd ik ondergebracht in de plaats Doncaster waar we ver-
bleven in nissenhutten. Na een maand werden we overgeplaatst naar
High Wycombe (bij Londen) waar ik en een Schiedamse jongen werden afge-
haald door onze tijdelijke pleegouders. Het waren heel lieve mensen; zij woon-
den in een grote villa en hadden een auto wat voor ons natuurlijk als uiterst luxe
overkwam.
Deze mensen hadden twee kinderen die studeerden en op een kostschool zaten.
Toen deze kinderen na een maand met de vakantie thuiskwamen moesten wij
helaas een ander kosthuis zoeken. Dit hoefden wij natuurlijk niet zelf te rege-
len. Wij kwamen toen voor een maand bij andere pleegouders terecht die ons
niet de luxe konden geven die wij bij de anderen gekregen hadden. Maar wij
waren door de oorlog helemaal niets gewend, dus ook dit was een prima kost-
huis. Toen deze maand erop zat moesten we helaas toch weer naar huis en wer-
den we met de Harwichboot naar Hoek van Holland gebracht en met de trein
naar respectievelijk Maassluis en Schiedam.
Al met al was het een bijzondere ervaring.
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We kregen meerdere reacties op de foto. Toch zijn nog niet alle kinderen
geïdentificeerd. De namen die genoemd werden zijn v.l.n.r. de volgende:
Jan Wasbeek die aan de Govert van Wijnkade woonde. Karel Voorbach uit de
President Steynstraat. De twee meisjes zijn onbekend en het grootste meisje is
waarschijnlijk een begeleidster geweest. De grote jongen met het mooie colbert
dat hij waarschijnlijk in Engeland heeft gekregen is Henk Pijn die later bij De
Schakel is gaan werken. Voor het meisje en de jongen rechts hebben we ver-
schillende namen gehoord. Meerdere mensen herkenden Truus Warnaar en haar
broertje, maar ook broer en zus Brouwer is geopperd en de jongen zou ook nog
Arend van der Lee kunnen zijn.

SPEURNEUZEN GEVONDEN
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Deze foto’s stellen de Maassluise burgerwacht voor in de periode 1935-1940.
We weten er vrijwel niets van af. Herinnert iemand zich iets over de burger-
wacht en kan hij of zij er iets meer over vertellen? Reacties gaarne naar de
redactie, 010 592 97 94 of redactie@histvermaassluis.nl.

SPEURNEUZEN GEZOCHT – BURGERWACHT
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In het vorige boekje (HS 59) plaatsten we een artikel van Ger Boer over zijn
broer Jaap die onder anderen zwemkampioen is geweest. Een van de foto’s die
toen niet geplaatst kon worden is de bijgaande. Een stoere foto van gespierde
jongemannen van de Maassluise Zwem Vereniging (MZV). Zij staan op een
springplank van het oude zwembad. De foto dateert uit juli 1933.

Inmiddels hebben Jan van Gelderen en Jan Steehouwer tot hun verrassing hun
vaders herkend. Jaap Boer staat links, Manie Steehouwer geheel rechts en Jan
van Gelderen is de derde van rechts.
(Her)kent u een van de andere heren?
Reacties naar de redactie: 010 592 97 94 of redactie@histvermaassluis.nl.

SPEURNEUZEN GEZOCHT – ZWEMKAMPIOENEN
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