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VAN DE REDACTIE
Een van de hoofdartikelen gaat over de advertenties van Maassluise middenstanders die decennialang op muren en gevels in onze stad zijn aangebracht.
In tekst en vooral foto’s krijgt u een uitgebreid overzicht van de verscheidenheid
aan advertenties op de gevels van Maassluis. Muuradvertenties waren soms jaren
nadat de firma’s waren verdwenen nog duidelijk leesbaar op hun prominente
plaatsen. De reclame van een handel in scheepsartikelen op de zijgevel van het
Enkabé-winkeltje op het Hoofd, bestemd voor passerende schepen, was zestig jaar
nadat deze handel het winkeltje had verlaten nog zichtbaar.
Kenmerkend voor dit boekje zijn een viertal artikelen die werden geschreven naar
aanleiding van een (her)ontdekte foto.
De foto van de drie loggers gemeerd voor de voormalige visafslag was aanleiding
om de geschiedenis van de rederij Klinge & Poortman uit de doeken te doen.
Een foto uit de beeldbank van NIMH bracht ons op het spoor van episoden uit het
leven van twee van onze prominente leden en beiden oud-politieman.
Een foto van een tafereel op de Markt van september 1938 bracht ons op het spoor
van de Oranjegarde waarover de HVM niet eerder in de Historische Schetsen
heeft geschreven.
Ten slotte het Maes-Sluysche Lust-Hofje, een liedboekje waarvan wij het bestaan
niet vermoedden ondanks het onderzoek naar Maassluise liedboekjes dat de HVM
heeft gedaan. Een beschrijving van een dozijn van deze liedboekjes is in bewerking. Het is een van de vele redenen waarom we altijd zo blij zijn met foto’s.
Niet eerder is een onderzoek gedaan naar het dialect dat in Maassluis werd gesproken. In dit boekje wordt dieper ingegaan op vooral de woorden en gezegden die
dreigen te verdwijnen. We hopen dat u meer woorden en uitdrukkingen zult aandragen. Het interview met de sluiswachter Jan van den Breevaart is van belang
voor het vastleggen van de geschiedenis, het vult vooral de leemten op.
Op 5 januari ontving de heer C.J. (Cock) Hollaar een koninklijke onderscheiding
omdat hij zich gedurende vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt als vrijwilliger.
Hij is zeer actief voor de muziekvereniging Kunst na Arbeid, maar ook voor de
HVM doet hij veel zoals digitalisering van beeldmateriaal.
Tot besluit spreken wij onze waardering uit voor het feit dat zoveel lezers reageren op onze oproepen waarvan de rubrieken achter in dit boekje ook weer
getuigen.
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GEVELRECLAME IN MAASSLUIS

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het tijdschrift Alledaagse
Dingen van het Centrum voor Volkscultuur nummer 3 uit 1994.
Piet Damsteeg bewerkte het voor dit boekje en zocht de oude Maassluise
gevelreclames bijeen.

Overal reclame
Muurreclames brengen hun dagen tegenwoordig verbleekt en zonder aspiraties
door op oude gebouwen in de stad. Dat was honderd jaar geleden wel anders.
Toen straalden ze van de muren af, in hun poging de aandacht van de voorbijgangers te vangen.
Het aantal reclameschilderingen op muren en gebouwen is de afgelopen jaren
in een razend tempo afgenomen. Slopers beukten op hen in, ze werden verbleekt door zure regen en uitlaatgassen, of ze werden door de huiseigenaren
botweg overgeschilderd. Maar langzamerhand komen ze echter toch weer terug
in de belangstelling.
Verleidelijke gevels
Aan het einde van de negentiende eeuw nam de hoeveelheid reclame in
Nederland steeds maar toe. Die behoefte aan meer en intensieve reclame was
een uitvloeisel van de Industriële Revolutie. Want doordat artikelen centraal in
fabrieken werden vervaardigd, verloor de producent het contact met de consument. Met behulp van reclame probeerde hij die banden weer aan te halen.
Een van de manieren om de consument te bereiken was via geschilderde muurreclames.
Ook café De Zon op de Noorddijk,
een van de invalswegen van
Maassluis, was voorzien van een
reclame op de muur.
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Die muurreclames bevonden zich op gebouwen langs de belangrijkste toegangswegen en doorgaande routes in de steden. Door de drukte met passanten
waren het de gunstigste plekken. De stillere buitenwijken van de steden, waar
weinig of geen bedrijven waren gevestigd, kenden nauwelijks muurreclames.
Ook langs wegen en spoorlijnen buiten de stad werd geverfd en geplakt dat het
een aard had. Op boerenwagens, op transformatorhuisjes, op stations, overal
verschenen reclameboodschappen. Doordat het verkeer steeds sneller werd,
hadden passanten weinig tijd meer om reclames te lezen. Meer en meer werden
daarom sprekende kleuren en pakkende teksten gebruikt.
Muurreclames met alleen tekst, de zogenaamde letterreclames, verdwenen echter niet. Ze kwamen veel voor op de voorgevels van middenstandszaken.
In Maassluis is er sprake van letterreclame. Voor weinig geld zette een gewone
huisschilder de firmanaam op de voorgevel. Op een blinde zijgevel kon hij er
nog wat bijzetten: telefoonnummer, adres, branchenaam, specialiteiten, enz.
Gevelruimte was zelfs handel: particulieren verhuurden graag een muur aan
bedrijven die er muurreclame op aan wilden brengen.
Vilmos Huszar
Reclames voor merkartikelen waren veel mooier dan letterreclames. Ze werden
dan ook professioneel gemaakt. Voor het opbrengen ervan had de fabrikant dure
reclameschilders in dienst. Zo was hij er zeker van dat met zijn mooie ontwerpen reclames ongeschonden en door heel Nederland gelijk op muren en gebouwen aangebracht werden. Voor het ontwerpen van reclames namen fabrikanten
kunstenaars in dienst, die reclame als dé manier
zagen om hun kunst onder het volk te brengen.
De ‘Jugendstil’ was de eerste kunststijl die veel
voor de reclame werkte. Een beroemd voorbeeld
hiervan is Toulouse-Lautrec uit Frankrijk.
Nederlandse kunstenaars die voor fabrikanten
werkten waren: Privat-Livemont en Van Capel
voor Van Houten, Jongert voor Van Nelle en Piert
Zwart voor de PTT. Zon en Toorop ontwierpen
affiches voor de Nederlandsche slaoliefabriek,
waardoor de jugendstil in Nederland de bijnaam
‘slaoliestijl’ verwierf. Vilmos Huszar, lid van de
stijlgroep (ook een kunststroming), gaf in 1926
vorm aan de nieuwe Miss Blanche-sigarettenreclames.
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De combinatie kunst en reclame had echter niet altijd succes. De gewone man
had geen behoefte aan kunst en werd meer aangesproken door eenvoudige
teksten en duidelijke merksymbolen.
Geen rode verf
Hoe ging de reclameschilder te werk? Allereerst maakte hij de gevelwand
schoon en dichtte hij gaten en scheuren met stopverf. Daarna werd de muur
tweemaal gegrond met loodwit en afgelakt met standwit. Daarop werd de eigenlijke schildering aangebracht. Dat ging met olieverf, op lijnolie- of standoliebasis.
Standolie is sterk ingedikte en gekookte lijnolie die wel gebruikt wordt om
de laatste lagen olieverf voor een schilderij mee te vermengen. De standolie
is zeer vet, en kan dus goed op ook wat vette onderlagen worden aangebracht. Door het indikken is de standolie wat gelig van kleur. De standolie
droogt echter bijzonder langzaam, maar laat wel een door velen fraai
gevonden glans op het schilderij achter.

De reclameschilder was niet vrij om de kleuren te gebruiken die hij wilde. Rode
verf bleekte snel, binnen een jaar was er weinig meer van over. Groene verf,
verkregen door koperoxide te vermalen, werd veel gebruikt. Zwarte verf
bestond uit olie met roet, of er zaten vermalen en verbrande wijnstokken in.
Kleurecht geel werd gemaakt uit koeienpis. Koeien kregen mangabladeren te
eten, waarna hun urine werd opgevangen en ingedampt. De knalgele kristallen
die overbleven werden vervolgens vermalen en met olie vermengd.
De reclameschilder kende verschillende technieken om een ontwerp op de
gevel over te brengen. Op egaal gepleisterde gevels kon met krijt worden getekend, waarna de vlakken met verf werden ingekleurd. Was de muur van baksteen, dan werd er gesaust: in een papieren ontwerp werden gaatjes geprikt, het
geperforeerde ontwerp werd tegen de muur gehouden en met een kippenveer
werd houtskoolpoeder door de gaatjes op de muur geveegd. Zo ontstond een
gestippelde afbeelding. Heel goede schilders konden de afbeelding ook uit de
hand op de muur aanbrengen, waarbij ze de voegen tussen de baksteen als
oriëntatiepunten gebruikten.
Een schande
Hoewel wij die oude muurreclames vaak mooi vinden, konden tijdgenoten zich
er flink aan ergeren. Een verontwaardigde burger over reclame op het platte-
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land: It’s a shame, een schande, hoe in sommige gevallen, zonder begrip van
schoonheid en de betekenis van het landschap, de brutale reclame wordt
gemaakt.
En een stedeling over zijn stad: Geheele muurvlakken zijn op de voornaamste
kruispunten en andere wegen herschapen in helle kleurvlakken met bijschriften,
waarbij tevergeefs naar enig verband gezocht moet worden. Straatwanden en
stadsbeelden worden verminkt en in futuristische of impressionistische droombeelden herschapen. Tegen deze wijze van stedenvandalisme is slechts één probaat middel: onbarmhartig opruimen en zonder genade weren, zonder aanzien
des persoons.
Langzamerhand zag de overheid in dat hier een regulerende taak voor haar lag.
Noord-Holland was de eerste provincie die een verordening instelde ‘ter weering van ontsierende buitenreclame’ (1912). Andere provincies volgden, met
Noord-Brabant als laatste (1935). De provinciale verordeningen hadden echter
geen zeggingskracht in de steden, zodat de reclame daar ongebreideld kon
voortwoekeren.
Pas in de jaren dertig verschenen de eerste stedelijke verordeningen. Na WO II
werd de gemeentelijke regelgeving steeds strenger. Direct op de gevel schilderen werd toen al niet meer toegestaan, wat opgelost werd door plaatmateriaal te
beschilderen dat vervolgens op een muur werd bevestigd.
Vergeten kunstvorm
Na WO II werd de muurschildering langzaam vergeten en verdrongen door
andere vormen van reclame maken. Wat thans nog rest zijn verbleekte en
beschadigde muurreclames, nog geen schim van de sprankelende afbeeldingen
van weleer. Dit laatste is ook hier in Maassluis te zien.
Bij een bepaalde lichtval kan men vandaag nog steeds heel vaag de reclameboodschap van kledingmagazijn De Bruijn op de Markt bewonderen.
Deze muurschildering bevindt zich op een blinde muur op de hoek Zuiddijk/
Fenacoliuslaan.
De hierna opgenomen foto’s uit het beeldarchief van de HVM geven een goed
beeld van de gevelreclames die Maassluis rijk was.
Piet Damsteeg
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Links op de foto een muurschildering van J.D. den
Hengst, destijds gevestigd
aan de Veerstraat.
Hij verkoopt ‘hoeden,
petten, heerenmodeartikelen, kleeding naar
maat ...’.

Ansichtkaart van de
Haringkade bij de
Hellinggatbrug, waar
later oliefabriek
De Ploeg gebouwd zou
worden. ‘WH de Meijer
& Co wijnhandelaren.’

Reclame op de
Veerstraat bij de
aanlegplaats van
beurtschipper Van
der Lee ‘J. van der
Lee, Beurtschipper
op Delft en
sGravenhage.’
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Reclame boven de
etalage van de winkel van Van der
Meer op de Markt
‘L.F. van der Meer,
boekhandel,
leesbibliotheek,
electrische handelsdrukkerij’.

Voor 1908
bevond zich op
dezelfde plaats
een reclame voor
‘Tabak, snuif,
sigaren, koffie,
thee, enz.’ op de
hoek van de
Zuidvliet/Markt.

Ook een foto van
dezelfde plaats
anno 2011.
Er bevindt zich
geen reclame
meer op deze
prominente plaats.
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Op de muur hoek
Markt/Veerstraat
ZZ treffen we op
een oude
ansichtkaart een
uitgebreide muurreclame voor een
ziektekostenverzekering aan.

Jongere foto’s tonen
aan dat de hoek zeer
geliefd was en verschillende keren
opnieuw verkocht of
verhuurd werd voor
reclame. Rond 1920
was op Goudsteen 6
de handel in ‘licht
en kracht installatie’
gevestigd van
J. Bergwerff Jzn.
tel. 10.

Aan de Zuidvliet
was de meubelwinkel van Bergwerff.
De schuin geschreven letters van de
vorige reclame zijn
nog zichtbaar door
de tekst heen.
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Een foto van
gevelreclame
anno 2011.
Alweer de hoek
Veerstraat/Markt.
Het blijft een
geliefkoosde
plaats, zo schijnt
het.

Rederij en handel
in scheepsartikelen Bangma
op de Govert van
Wijnkade langs de
buitenhaven.

Een gevelreclame
van recenter
datum van de
timmermanswerkplaats van
Van Balen aan de
Zuidvliet 32.
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Boven: Reclame op de molen aan de Zuiddijk. Kan het opvallender?

In het pand Nieuwstraat 2 was al
sinds 1876 een slijterij gevestigd.
Zij zat daar tot in de jaren zeventig
van de vorige eeuw en tot dat
moment was ook op de muur het
woord SLIJTERIJ te zien.
Schuin aan de overzijde verkoopt
men kleding en modeartikelen
volgens het opschrift.
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Op een oude tekening
zien we hoeveel gevelreclame zich bevond
op de Zuidvliet.

Op de achtergevel
van het pand naast
het Coppelstockhuis
stond aan het einde
van de 19e eeuw
‘wine. spirits.
tobacco. secars.’
als reclameboodschap
(inclusief spelfout
dus). Men had rond
1900 een voorkeur
voor Engelstalige
reclame op de gevels.
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Het Te huis voor Zeelieden op de Wip werd ingesteld in 1902.
In 1908 werd het verbouwd en daarbij het dak verhoogd.
Hier in oude staat, dus tussen 1902 en 1908.

Na de verbouwing in 1908 kwam het opschrift Tehuis voor Zeelieden op de
fronton boven de gevel te staan.

12

Fenacoliuslaan/hoek Zuiddijk. Reclame voor kledingmagazijn De Bruijn
is op een oude foto nog duidelijk te lezen.

Pakhuizen van A.L. Verhagen aan
de Govert van Wijnkade.
Verdwenen is het café op de hoek van de
Haven en de Zure Vischsteeg dat spiritualiën verkoopt voor ‘5 cent per glas’.
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Een prachtige verzameling gevelreclames boven aan de Wip,
op de hoek van de Hoogstraat.
Het verdwenen Enkabéwinkeltje op de Burgemeester
De Jonghkade 26 had op
de zijkant de tekst staan
‘tabacco’s, shipsprovisions’.

Ook verdwenen de loods van
de reddingsboot naast het
Douanehuisje waar
Dirkzwager begon met zijn
Scheepsagentuur.
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DIALECT EN MAASSLUIS
De titel van deze schets is niet ‘Dialect van Maassluis’, maar ‘Dialect en
Maassluis’. Dat is niet omdat er (vroeger) in Maassluis geen dialect werd
gesproken, maar omdat dit meer een streektaal was – met soms plaatselijke
eigenaardigheden – dan dat het een strikt lokaal dialect zou zijn. Hoewel Bert
Hartog in 1998 al kort iets schreef over ‘Maassluis’ dialect’ wordt er in deze
bijdrage uitvoeriger op ingegaan en geven we een overzicht van woorden en
uitdrukkingen die meer specifiek in Maassluis gebruikt werden en worden.
Over taal en dialect
De taal die in de Middeleeuwen in Holland werd gesproken verschilde per
regio, stad en zelfs dorp. Er bestonden dus alleen streektalen. Tijdens de
Renaissance werd naast Latijn steeds vaker de volkstaal, het Diets, gebruikt,
zowel in literaire en wetenschappelijke werken als in Bijbelvertalingen.
De taalverschillen tussen de regio’s bleken hoe langer hoe hinderlijker, vooral
toen teksten door de opkomst van de drukpers veel ruimer verspreid werden.
Daarom schiep men geleidelijk een overkoepelende standaardtaal, waarin de
regionale verschillen in de geschreven taal beperkt werden.
Een mijlpaal was de verschijning van de Statenvertaling van de Bijbel, in 1637.
Vanaf die tijd bestond er een verschil tussen de dialecten, die in een beperkt
gebied en bepaalde streek gesproken werden, en de gestandaardiseerde schrijftaal, die in het hele Nederlandstalige taalgebied min of meer uniform was.
Er mocht dan een eenheidstaal bestaan, voorlopig bestond die alleen in geschreven vorm. De gesproken taal bleef tot eind negentiende eeuw van streek tot
streek verschillen. Halverwege die eeuw ontstond er een soort beschaafde
spreektaal, een gesproken eenheidstaal, die aanvankelijk alleen werd gebruikt
door de gegoede burgers. Deze beschaafde spreektaal breidde zich vanuit de
Randstad steeds verder uit, ten koste van de dialecten, dankzij onderwijs,
grotere mobiliteit, dienstplicht, radio en later televisie. Men ging die standaardtaal Algemeen Beschaafd Nederlands of ABN noemen.
Wat is het verschil tussen een taal en een dialect?
Er bestaat formeel geen verschil tussen een taal en een dialect. Traditioneel
wordt Fries een taal en Gronings een dialect genoemd, maar in taalkundig
opzicht verschillen zij niet: het Fries en het Gronings zijn beide volwaardige
taalsystemen. Hoogstens kan men volhouden dat het verschil tussen het
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Fries en het Standaardnederlands groter is dan dat tussen het Gronings en het
Standaardnederlands.
Het verschil tussen het Standaardnederlands en een Nederlands dialect ligt in
andere, buitentalige zaken: spelling, grammatica en woordkeus van het
Standaardnederlands zijn geüniformeerd, zijn vastgelegd en worden onderwezen, het Standaardnederlands is tot staatstaal verheven.
Dialecten in Nederland
Verschillende onderzoekers
onderkennen meerdere dialectgroepen in Nederland met
daarin meerdere subdialecten.
Deze dialecten verschillen in
mindere of meerdere mate
van de standaardtaal waarbij
opvalt dat dialecten die het
meest daarvan afwijken ook
de dialecten zijn die nog het
meest in gebruik zijn (Fries,
Gronings, Twents, Limburgs).
De groep (3) met de minste
afwijking van de standaardtaal bevat de dialecten die in
gebruik zijn in Noord- en
Zuid-Holland.

Dialectenkaart van
Hoppenbrouwers.

Dialect en Maassluis
Johan Winkler (letterkundige, 1840-1916) schreef er in 1874 over: In het grootste gedeelte van Zuid-Holland, inclusief Vlaardingen en Maassluis, worden
tongvallen gesproken, die samen een tamelijk afgerond geheel vormen, dat ik
het Hollands van de Maas, het Maashollandsch noem. Het onderscheidt zich in
vele opzichten gunstig van de andere Hollandse tongvallen; het is krachtig en
degelijk in hoge mate en heeft niets van het flauwe, laffe, lijmerige en gekunstelde van veel andere Hollandse tongvallen.
Meer recent benoemde taalkundige Cor van Bree onze streektaal als ZuidHollands waarvan het kerngebied de waterschappen Delfland en Schieland
omvat evenals het zuiden van Rijnland. Overigens zijn in dit gebied nog sterke
lokale afwijkingen te bespeuren zoals in kustplaatsen als Katwijk en
Scheveningen.
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In sommige opzichten echter is het Maassluis nog ouderwetser dan het
Vlaardings; zo geeft men er in vele woorden, vooral als de nadruk er niet op
valt, aan de ij een klank tussen de oude, oorspronkelijke lange i en een onvolkomen i in. Bijvoorbeeld (ongeveer) rik voor rijk, dik voor dijk.
Het oude dialect heeft iets ‘bekoorlijks en ongekunstelds en is zeer welluidend’.
Men houdt ervan om de woorden zo kort af te breken, dat de laatste lettergreep,
waarop de klemtoon niet valt, soms in het geheel niet wordt uitgesproken.
Zo zei bijvoorbeeld een medelijdende vissersvrouw tot een arme, hongerige
knaap: joei! wil je ’n stik ‘è’, dan zel ’k je ’n stik gee’
Dit is: ‘Jongen! wil je een boterham hebben, dan zal ik je een boterham geven.’
Invloed visserij
Invloeden van de hoofdactiviteiten van de bevolking, de visserij, maar ook van
de Franse tijd (eind 18e eeuw) zijn terug te vinden in de typische dialectwoorden. Voorbeelden daarvan zijn inbakker en omtoor, functies aan boord van een
vissersschip dat vist met beug of hoekwant, een beuger.
De omtoor is de man die volle aasbakken aanvoert tijdens het uitvaren van de
beug. Hij krijgt het aas van de prikkenbijter die de prikken van hun kop ontdaan
heeft en haakt het aas aan de haken of hoeken die in de aasbakken liggen.
Tijdens het binnenhalen van de vangst snijdt hij de kieuwen uit en voert de koppen van de gevangen kabeljauw en/of schelvis af.
De aasbakken komen van de inbakker.
Deze schiet de ingehaalde beuglijn met haken en
sneuen ordelijk in aasbakken op. Het is belangrijk dat de sneuen en haken keurig naast elkaar
liggen en de beuglijn in bochten ernaast, zodat de
omtoor in staat is om het aas snel aan de haken te
schuiven.
Andere woorden uit de Franse tijd zijn kloen
(kluwen touw), confineren (opsluiten), perikel
(avontuur of gevaar) en request (verzoek).
Eigenschappen van het dialect
Omdat het oude taalgebruik van Maassluis niet
expliciet is beschreven geven we hierbij een aantal karakteristieken van het Vlaardings dialect,
Stadsomroeper Dirk van Nimwegen
(1831-1908) zal ongetwijfeld in het dialect van
Maassluis zijn mededelingen gedaan hebben.
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dat beter is beschreven. Kenmerken die ook van toepassing zijn voor het
Maassluis’.
Zoals gesteld verschillen dialecten van de standaardtaal ABN in het gebruik van
andere klanken, woorden en grammatica, waarbij deze verschillen voor de
Zuid-Hollandse dialecten geringer zijn dan bijvoorbeeld het Twents en
Limburgs: deze zijn vooral merkbaar in klankverschillen.
Klanken en uitspraak
Een aantal voorbeelden van woordklankverschillen bij de uitspraak van woorden in het oud Zuid-Hollands dialect in de omgeving van MaassluisVlaardingen zijn de volgende:
klank
ABN
ee

klank
o Z-H
eu

oe

o

ui

oi

aa

ae

ij

ai

ABN
deze
veel
bloem
genoeg
huisje
tuin
vader
Maassluis
fijn
kijken

o Z-H
deuze
veul
blom
genog
(h)oisie
toin
vaeder
Maessluys
fain
kaike

Andere karakteristieke afwijkingen betreffen het ontbreken van de h, deze
wordt niet uitgesproken wanneer het nodig is en wordt wel gesproken waar dat
niet nodig is. Een zin als: ‘Alie heeft een hulpje’ wordt dan uitgesproken als
‘Halie eb een ulpie.’ Ook het verkleinwoord -je wordt meestal veranderd in ie.
Een andere bijzonderheid is het verbinden (en daarmee uitspreken) van de sluitletter n voor woorden die beginnen met een klinker zoals in nemmer als een
emmer wordt bedoeld en narm voor een arm.
Letters als de t en d kunnen eveneens verdwijnen of verschijnen in bijvoorbeeld
enkelt of dubbeld voor enkel en dubbel, maar ook glije en houwe voor glijden
en houden. De combinatie van de h en t/d voor het (haven)hoofd wordt dan
tooft.
Het gebruik van s voor de meervoudsvorm is eveneens een karakteristiek van
het oude dialect van onze omgeving, klassiek is de uitdrukking ‘de booms’
waarmee de (spoor)bomen worden bedoeld.
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De (Rotterdamse) woorden hullie en zullie voor zij en het gebruik van de t achter de stam van het werkwoord in bijvoorbeeld ‘ik valt’ en ‘ik loopt’ zijn eveneens veelvoorkomende kenmerken.
Oud Zuid-Hollands in Maassluis
‘Ezongen, dat et over den diek dreunde’
is de titel van een Historische Schets
uit 2008. De zin is afkomstig uit het
boek ‘Historie van mejuffrouw Sara
Burgerhart’ van Betje Wolff (17381804) en Aagje Deken (1741-1804) uit
1782. Daarin wordt in de 55e brief door
Mejuffrouw Anna Willis aan Mejuffrouw Sara Burgerhart het verhaal
beschreven van een ontmoeting met
een oude visser uit Maassluis. Het volgende is een deel van die discussie en
geeft een beeld van het Maassluis’ dialect van die tijd, de cursieve tekst is
daarbij de reactie van de visser:
‘Wel Vader, je hadt daar een schone
vragt.’ ‘Jae, men eer, oe meer oe liever;
zukke uizen nimmen wat, en daer ebben
wy schóne nagótie an: want et is tog
alles om den bróden’ ‘Daar heb jy
gelyk in Vader. Kom laat ik u eens een
Betje Wolff (1738-1804) en Aagje
bierglaasje wyn geven, en denk dat het
Deken (1741-1804).
je gegunt is.’ ‘Wel, men eer, zei Klaas,
je bent onverdadige goed! Nou, jou gezontheid, eeren en jofvrouwen.’ ‘Jou ook
zo goeje man,’ zeiden wy. ‘Hoe oud ben je wel,’ vroeg Smit. ‘Wel, ik ben nou in
men vierentagtigste, maer ik geef nog gien krimp. De Zee maekt ard, en ik ben
nog nooit ziek eweest.’
Dialecten veranderen
Een ander fenomeen is dat dialecten in de loop der eeuwen veranderen.
Dit komt goed tot uitdrukking in een vergelijk dat is geschreven voor de
Gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32). Waarvan hieronder een
paar regels voor het dialect van Vlaardingen dat gesproken werd in de 19e en
20e eeuw, en de vergelijking met de standaardtaal.
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19e eeuw
D’r was ereis ’n man, in die ad twee zeune.
In de jongste d’rvan zei teuge z’n væder: væder! geef mij m’n part van ’t goed
dat ik van je mot ebbe. In toen deelden-i ’t.
In kort dæærop, toe de jongste zeun alles bij mekaar ad, reisden-i næ ’n vor
land, in dæær leefden-i zoo overdædig, dat i al z’n goed d’r deur brocht.
In toe-d-i alles verteerd ad, kwam ’r ’n gròëte ongersnòëd in dat land in toe
leed-i gebrek.
In i gong een in vervoegden-em op z’n land om
de varrekes te oeien.
20e eeuw
D’r was ’s een man en die (h)ad twee zoouns.
De jongste zeei tege ze vader: Vader, geef me me
porsie van de erfenis waar ’k recht op (h)eb.
En (h)aai gaf ze allebaai d’r porsie.
En een paar dage daarna verkocht de jongste
zooun alles en ging op raais na een ver land en
daar jaagdediede d’r alles door(h)een.
Toe die d’r alles door(h)eengejaagd (h)ad, kwam
t’r een grooute (h)ongersnooud in dat land en
kreeg-tie gebrek.
En (h)aai ging t’rop uit en drong z’n aaige op an
een man van dat land en die stuurde-n-em na
’t land om ze varrekes te (h)oede.

Rembrandt Harmensz.
van Rijn, terugkeer van
de verloren zoon, 1662.

ABN Brontekst (Lucas 15:11-32)
Iemand had twee zonen.
De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt.
En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis
naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.
Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat
land en hij begon gebrek te lijden.
En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van dat land en die
zond hem naar zijn veld om zijn varkens te hoeden.
Dialectwoorden en uitdrukkingen uit Maassluis
Zoals aangegeven beperkt het gebruik van dialect zich niet tot een ‘afgesloten’
gebied en wordt het in een ruimer gebied gesproken. Zo dus ook het ‘dialect’
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van Maassluis waarvan woorden en uitdrukkingen ook werden gebruikt in
Vlaardingen, Schiedam en delen van het Westland.
Voor zover bekend zijn er geen woordenboeken waarin karakteristieke woorden
specifiek van het Maassluis’ dialect zijn opgenomen, zoals die er wel zijn voor
het Westlands en steden zoals Rotterdam, Katwijk en Leiden. Daarentegen zijn
er wel verschillende romans waarin deze woorden voorkomen, in het bijzonder
in verschillende boeken van Maarten ’t Hart.
Behalve deze bronnen zijn er verschillende HVM-leden geweest die ons dialectwoorden en uitdrukkingen van Maassluis (en omgeving) hebben gemeld
(waarvoor onze dank) en waarvan we hierbij een selectie geven. Sommige van
deze woorden kwamen eveneens ter sprake tijdens de woensdagmiddagbijeenkomsten in het Klaphuys (klappen = praten) aan de Ankerstraat.
De volledige lijst (ongeveer 300) van deze nu bekende woorden en uitdrukkingen die tot halverwege de vorige eeuw in Maassluis zijn gebruikt is beschikbaar
bij de auteur.
Karakteristieke woorden
Beschaarders
Beuling
Bluskoorts
Bonksem
Deemsterig
Dempen
Eentig
Hekelen
Kinnetje
Kloen
Knurft
Knuttels
Kroft
Kuipermaandag
Ongeharst
Opoewasje
Paard z’n bek
Schabelletje
Schaggetje (sgaggetje)
Staretje
Taan
Taddik

gauwdieven
leverworst
hoge koorts
bunzing
nevelig, heiig
wasgoed bevochtigen
eenzaam, in je eentje
landjepik (spel)
inhoudsmaat
kluwen touw
sufferd of domoor
stukjes touw
fijne sneeuw
niet vooruit te branden
onbesuisd
wassen zonder zeep (sprenkelen met water)
St-Aagtenstraat
zitbankje
dun schijfje koek of worst
restje in een fles
sap van gemalen eikenschors (run)
smeerpoets, viezerik
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Uitloopbroek
Veest
Verloop
Wegt
Wurft

nette pantalon
wind, scheet
onweer
Noordvliet N.Z.
erf (of werf)

Karakteristieke uitdrukkingen
Aan afstallen toekomen
uit huis gaan als gevolg van huwelijk
De booms ben dicht of oop
de spoorbomen zijn dicht of open
De steentjes voor
het plaatsje of straatje voor
Een Maaskantje
of Kantje een moetje (ongehuwd zwanger zijn)
Effe naar Sluis
naar het centrum gaan
GAB-(Gap)laan
G.A. Brederolaan
Hervormd op grote wielen
streng hervormd zijn
Hoofie pikken
uitwaaien op het Hoofd
Je bent in de Schans
op het Schanseiland zijn
Je woont op Sluis
in Maassluis wonen
Heeft het dialect toekomst?
Terwijl Maassluis in 1945 een bevolking had van ongeveer 10.000 personen,
bestaande uit een gesloten compacte gemeenschap van grote kinderrijke gezinnen, was deze tegen het eind van de 20e eeuw gegroeid tot ongeveer 33.000 personen, met veelal kleinere gezinnen. De opbouw van deze groep is gevormd uit
de oorspronkelijke bevolking en een groot aantal nieuwkomers uit Nederland
en daarbuiten (Maassluis forenzenstad) met hun eigen taalinbreng.
Door natuurlijke afname van de oude kernbevolking, gebruikers van het dialect
en toename van de niet-dialectgroep is het dialectgebruik in de loop van de
20e eeuw verloren geraakt. Neem daarbij de verdere globalisering, invloed van
media en andere invloeden van buitenaf, dan is het aannemelijk dat het oude
specifieke taalgebruik van Maassluis nu wel verdwenen is.
Daartegenover is er vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw landelijk een
opleving van de dialecten. Er is sprake van een ‘dialectrenaissance’: popgroepen
die in dialect zingen, publicaties in en over het dialect, cabaretiers die stadstalen
gebruiken en de jeugd die een eigen straattaal (turbotaal) ontwikkelt. Maar terwijl de belangstelling voor streektalen toeneemt, blijkt dat tegelijkertijd het
daadwerkelijke gebruik van dialect vrijwel overal gestaag afneemt. Bovendien
veranderen alle dialecten, zowel die van het platteland als die van de stad,
steeds meer in de richting van de standaardtaal.
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Nieuwsgierig geworden?
Over de streektaal van Delfland schreef Henk Tetteroo twee boekjes waarin
veel bijzondere woorden beschreven worden: ‘Kreen en gruizig’ (2000,
Uitg. Deltech) en ‘Wonen in Woorden’ (2004, Uitg. Quantes). Verder is er van
Cor van Bree ‘Zuid-Hollands’ (2004, Sdu Uitg.) met een groot aantal woorden
en uitdrukkingen die in het Westland gebruikt werden en het boekje
‘Dat is Goud’ van Manita Koop (2011, Uitg. J. Hoogendoorn) met een overzicht
van tuinbouwtaal uit het Westland.
Voor aanvulling en verbetering van de dialectwoorden en uitdrukkingen graag
uw reactie naar de redactie of aan schrijver dezes (pdvwasse@caiw.nl).
Dick van Wassenaar

Dialectprobleem
Twee dialectsprekers uit naburige plaatsen praten met elkaar. Beide dialecten
hebben de woorden [man] voor ‘man’ en [man] ‘mandje’ – de klanken van de
twee woorden zijn identiek. Op een moment zegt de spreker van dialect A het
woord [man] en bedoelt ermee een man. De spreker van dialect B denkt echter
dat zijn vriend het over een mandje heeft. Maar in het geval dat de persoon uit
dialect A over een mandje zou spreken zou hij denken dat het over een man
gaat. Dus begrijpen ze elkaar niet altijd.
Het gaat dan zo:
Een man loopt voorbij. De spreker uit A zegt: Ik heb een [man] ‘man’ gezien.
De man uit B verstaat ‘mandje’ en vraagt: Je hebt een [man] ‘mandje’ gezien?
Omdat het een vraag is, begrijpt de man uit A het goed en is verbaasd:
Een [man] ‘mandje’? Nee, ik heb een man ‘man’ gezien. Nu moet de spreker uit
B helemaal in de war raken: in de eerste zin heeft zijn gesprekspartner het over
een mandje, en in de tweede zin over een man …
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DE LOGGERS VAN KLINGE & POORTMAN
Een mooie foto uit 1896 van de visafslag in Maassluis met daarvoor een drietal loggers in de haven inspireerde ons tot de volgende beschouwing over de
afgebeelde schepen.
Een feestelijke aanblik bieden deze drie zichtbaar opgeknapte schepen. Het
betreft de MA 149, MA 155 en MA 156. De drie loggers op de foto zijn van
rederij A. Klinge, een rederij die zojuist was opgericht en dus een reden temeer
om feest te vieren.
De MA 155 ‘Zeemeeuw’ en MA 156 ‘Zeester’ zijn in 1896 net gereed met een
verbouwing. Ze zijn veranderd van een driemastgetuigde logger naar een tweemast loggertuig. De MA 149 is in hetzelfde jaar gekocht van een Engelse reder.

Het uit 1892 daterende gebouw waarin oorspronkelijk de visafslag was
gevestigd is op de foto (1896) in gebruik als pakhuis en magazijn door
de rederij Klinge.
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Haringpakhuis en kuiperij van Klinge en Poortman, Haven 11.
Geschiedenis van de loggers
De MA 155 werd op 25 maart 1869 te water gelaten als MS 25 ‘De Proefneming’ op de werf ‘Hollands Trouw’, voor rekening van reder Sonneveld &
Co.
De MA 156 werd op dezelfde dag te water gelaten als MS 26 ‘Afhankelijkheid’
op de werf ‘Hollands Trouw’.
In 1883 werd hun visserijnummer MS, zoals van de hele Maassluise visserijvloot,
gewijzigd in MA. De familie Sonneveld heeft onder verschillende rederijnamen
met de schepen MS 25 en MS 26 gevist tot 1896.
Het type logger was een ontdekking van A.E. Maas op een wereldscheepvaarttentoonstelling in Boulogne (Fr.). Hij introduceerde de Franse lougre op de werf
Hollands Trouw van G.H. Uitdenbogaardt. Daar werden ze nagebouwd met een
driemast tuigage zoals de lougre. A.E. Maas bouwde op zijn werf De Toekomst
loggers met een tweemast kottertuig, die daarom al snel de naam Maaskotters
kregen. Driemastloggers waren arbeidsintensiever, zowel tijdens het zeilen als
bij het vissen.
In 1896 werden de twee schepen verkocht aan de rederij A. Klinge die de
tuigage verving door een tweemast loggertuig en ze de naam gaf ‘Zeemeeuw’
en ‘Zeester’ met behoud van de visserijnummers. In hetzelfde jaar, 1896, kocht
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rederij A. Klinge de H 167, een in 1878 door Jos Burton te Selby gebouwde
logger. Het schip kreeg visserijnummer MA 149 en de naam ‘Zeevaart’.
Zo kon het gebeuren dat de gehele vloot van drie schepen van A. Klinge
gepavoiseerd (met rijen vlaggen versierd) lag te pronken voor de Visafslag.
Rederij A. Klinge
Hoe verging het A. Klinge, die in 1899 opging in Klinge en Poortman, na deze
feestelijke start?
De nieuwe rederij profiteerde van een gunstige tijd in de visserij. De visserij was
in 1866 aan een bloeiperiode begonnen die zou doorgaan tot omstreeks 1911.
De rederij liet in 1899 één sloeplogger bouwen door G.H. Uitdenbogaardt.
Het schip werd ‘Zeenimf’ gedoopt en kreeg visserijnummer MA 170.
In 1901 nam de rederij Klinge en Poortman met vier loggers deel aan de haringteelt. In 1903 werd de vloot van de rederij uitgebreid met een
vijfde schip, de in 1880 door de werf Frederiksoord in Maassluis als ‘Johanna
Christina’ gebouwde logger. De naam werd gewijzigd in ‘Zeehond’,
het registratienummer MA 51 werd gehandhaafd. In 1910 werden nog twee
schepen aan de rederijvloot toegevoegd. Het waren de door ’s Lands Welvaren
te Vlaardingen gebouwde logger ‘Arie’ met visserijnummer MA 146 en de door
G.H. Uitdenbogaardt gebouwde logger ‘Johanna’ met visserijnummer MA 147.
In 1913 werden weer twee loggers aangeschaft. De door Bonn & Mees te
Rotterdam in 1897 gebouwde stalen sloep PR 2 werd gekocht en als MA 112
genaamd ‘Nelly Johanna’ aan de vloot toegevoegd. De eveneens in 1897
gebouwde stalen logger RO 11 ‘Maria Gertrud’, gebouwd door Rijkee & Co te
Katendrecht werd als MA 175 ‘Noordster’ in de vaart gebracht.
De rederij voer dus in totaal met acht loggers en vestigde zich in het gebouw
van de voormalige visafslag. Omstreeks 1906 verhuisde de rederij naar het
haringpakhuis en kuiperij Haven 11, op de hoek met de Zure Vischsteeg.
Het pand zou in de jaren zeventig van de twintigste eeuw worden gesloopt.
Het lot van de schepen
De MA 155 ‘Zeemeeuw’ en de MA 156 ‘Zeester’, de oudste schepen, werden
in 1910 verkocht, respectievelijk als MA 92 ‘Prinses Juliana’ aan rederij
B. Bangma en als MA 156 ‘Houting’ aan rederij ‘De Hopende Visscher’.
Maar er worden ook weer schepen aangekocht. Op het hoogtepunt van de
haringvisserij vanuit Maassluis wordt in het ‘haringboekje’ van 1913 rederij
Klinge & Poortman vermeld met negen loggers.
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Vanuit Maassluis varen in dat jaar 101 schepen ter haringteelt.
In 1913 omvatte de vloot de volgende schepen:
logger
logger
sloeplogger
sloeplogger
sloeplogger
sloeplogger
logger
sloeplogger
sloeplogger

MA 51
MA 76
MA 78
MA 112
MA 146
MA 147
MA 149
MA 170
MA 175

Zeehond
Poolster
Rust Roest
Nelly Johanna
Arie
Johanna
Zeevaart
Zeenimf
Noordster

De rederij heeft ook te maken gehad met tegenslagen, vooral met verliezen
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Een opsomming.
1914
MA 76 Poolster op een mijn gelopen, bemanning gered.
1915
MA 147 Johanna op een mijn gelopen, zes bemanningsleden
komen om.
1917
MA 146 Arie getorpedeerd, bemanning gered.
1918
MA 170 Zeenimf vermist, op mijn gelopen?
Over de ondergang van de MA 146 Arie in 1917 en de MA 170 Zeenimf in 1918
schreven wij al eerder in het boekje HS 58. In 1915 werd de MA 51 Zeehond
verkocht naar Vlaardingen en nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1916, liet
de rederij twee nieuwe loggers bouwen. De MA 51 ‘Johanna’ op de werf van
Uitdenbogaardt in Maassluis en de MA 58 ‘Corrie’ bij Bodewes in Nijmegen.
De MA 51 Johanna ter vervanging van de in 1915 op een mijn gelopen MA 147
Johanna.
Hoewel de haringvisserij na WO I snel terugliep kocht de rederij in de periode
1919-1923 zeven Pernisser sloepen en sloepen uit Middelharnis. We hebben
niet kunnen achterhalen hoe deze schepen werden ingezet. Het meest voor de
hand ligt de beugvaart (kabeljauw en schelvis). In de periode 1927-1929 werd
één sloep verkocht naar België, de andere zes schepen gingen naar de sloper.
Slot
De neergang van de visserij die zich voor de Eerste Wereldoorlog al aankondigde zette na 1918 door. Van 113 schepen op de top van de bloei in 1908 waren
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nog maar 77 schepen actief. In 1929 voeren nog slechts 5 loggers uit voor de
haringteelt. Klinge en Poortman voer nog met de twee in 1916 gebouwde loggers, de MA 51 Johanna en de MA 58 Corrie, totdat ze in 1927 werden verkocht
naar Frankrijk en Denemarken.
februari 2011
M. van de Ree

MA 146 Arie
In vervolg op hetgeen wij in HS 57 over de
MA 146 Arie schreven het volgende.
Onlangs mocht Jan Steehouwer namens de
HVM een foto maken van een schilderij,
dat omstreeks 1920 is gemaakt door de
bekende zeeschilder A. de Groot en dat het
incident in 1915 voorstelt. Het schilderij is
eigendom van de familie J. Warbout-van
der Pol. De stuurman van de MA 146,
P. Groen, was de grootvader van mevrouw
T. Warbout-van der Pol.
Ook de monsterrol van deze reis is
bewaard gebleven.
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SLUYSPOLDERMOLEN – WIPPERSMOLEN, 1726-2012
De Maassluise schoolmeester Simon Blom (1871-1958), bekend door zijn boek
over de geschiedenis van Maassluis, heeft meer geschreven over de historie van
Maassluis. In 1938 verscheen er een historische publicatie van zijn hand over
de Sluyspoldermolen, ook bekend als de Wippersmolen. Hij deed dit als een
van de initiatiefnemers die ijverden voor het herstel en behoud van de molen als
gevolg van de situatie die was ontstaan in 1937.
In dit verhaal geven we een aantal details uit zijn verhaal aangevuld met
meer recente ontwikkelingen over deze molen aan de Zuidvliet, Wipperskade 1,
voorheen in Maasland en sinds 1941 op het grondgebied van Maassluis.
Initiatief voor de bouw van een nieuwe molen
Op 9 november 1725 vond er een vergadering plaats van de ingelanden van de
Sluispolder (ingeland is Middelnederlands, geland betekent eigenaar van een
stuk land, en als je land binnen in de dijk ligt dan was je ingeland). Dit gebeurde aan het ‘Huis ter Lucht’ gelegen tussen Maasland en Maassluis en ging over
de bouw van een nieuwe stenen watermolen in de polder.
Met algemene stemmen werd besloten om, op de plaats waar op dat moment
nog een oude houten wipwatermolen
stond, een nieuwe molen te bouwen
omdat de oude bouwvallig was. Als commissarissen voor de uitvoering van het
werk werden Adriaan Hoogwerf, Reyer
van der Hoeven en Pieter Bastiaanse
Koster gekozen. Zij richtten zich met een
verzoek om toestemming daarvoor tot de
heren Dijkgraaf en de Hoogheemraden
van Delfland waarin onder meer staat:
Aan de Weledele Heeren Dijckgraaf
en Hogeheemraden van Delfland, reverentelijk te kennen gegeven sijnde bij de
gesamentlijcke ingelanden van het Sluyspoldertje, dat sij supplianten gaarne in
’t selve poldertje soude doen maeken een
nieuwe steene watermolen in de plaetse
van de houte thans aldaar staende en ten
enemaal vervallen.
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De Hoogheemraden gelasten op 6 december 1725 om ter plaatse een inspectie
uit te voeren door de heren Dijkgraaf van Beaumont en Van Voshol om rapport
uit te brengen. Op 7 maart 1726 wordt na de inspectie toestemming verkregen
voor de uitvoering van het voorstel.
Eerder al op 23 november 1725 was door de ingelanden besloten een geldlening
te sluiten met Reyer van der Hoeven uit Maassluis. In de schuldbekentenis van
3 januari 1727, ondertekend door alle ingelanden van de polder, staat onder
meer dat de gezamenlijke ingelanden ten behoeve van Reyer van der Hoeven
wonende te Maassluis een bedrag van twee duizent agt hondert agt en sestig
gulden agtien stuyvers en 14 penningen schuldig zijn. Vermoedelijk is dit het
bedrag dat door Reyer van der Hoeven al in 1726 aan rekeningen was betaald
en vormt ongeveer het gehele bedrag van al deze rekeningen. Op 7 juni 1736 is
de lening in haar geheel door jaarlijkse aflossingen terugbetaald.

Sluyspolder nog met de oude ‘Sluyse Wip Molen’ op de samenkomst van de
Molensloot en de Zuidvliet. Krukius 1712.
Aanbesteding van de bouw van de molen
Het bouwen van de nieuwe molen wordt in twee delen aanbesteed waarvoor
ook twee uitvoerige bestekken worden opgesteld.
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Op beide bestekken vermeldt de titel:
Besteck en conditie waarnaar de heeren Eijgenaars en bruykers
van de Sluyspolder zijn te besteede en laete maken een
nieuwe watermolen in deselve polder in de jare 1726.
Het eerste bestek beschrijft in 16 artikelen de specificaties voor het maken van
een stenen watermolen terwijl het tweede in 45 artikelen de vereisten voor het
houtwerk van de stenen molen beschrijft. In beide bestekken is het eerste artikel hetzelfde: de metingen zullen standaard worden gedaan met de Rijnlandse
voetmaat (31,4 cm), met 12 duim in de voet.
Het eerste werk wordt gegund aan Leendert van den Bosch uit Schipluiden:
het verwerken van duizend steen voor vier en dertig stuyvers blijvende de
leverantie van alle de materialen voor reekening van de Besteeders op den
18 January 1726.
In artikel 14 wordt beschreven dat: de heeren besteeders sullen over dit werk
stelle om te vijsiteren, ordijneeren en opsigt te hebben, die het haar welgevallen sal, die den aannemer sal moete obedijeren (gehoorzamen) alsof den
besteeder self present was.
Met andere woorden, toezichthouders verkozen door de opdrachtgevers moeten
door de aannemer worden gehoorzaamd.
En in artikel 16 staat: Soodra den aannemer zijn werk in ’t geheel heeft opgemaakt, sal hij de heere besteerders waarschouwe om het selve op te neme en
goed bevonden zijnde sal de betaalinge daar ten eerste op volgen zover als in
’t 10 artykel verhaalt staat.
Voor het tweede bestek wordt als aannemer Cornelis Keijzer verkozen,
voor de somma van veertien hondert en vijf en dertig gulden en vijf stuyvers op
den 18 January 1726.
In artikel 39 van dit bestek staat: als mede de oude moole sonder schade wel af
te breeke ent oude hout van de werf naaster plaats te legge en te sorteere. Daar
uijt verwerkt moet zijn, het ijzer wel bij malkander doen en in Maasland te
besorge daar ’t geordyneert zal werde.
Voorts staat er nog in artikel 43: ook offer eenige duijsterheeden in dit bestek
scheene te zijn, soo blijft het uijtlegge daarvan ten genoege van den besteeder
ofte ijmant van hem daartoe gekommijteert waarmee den aanneemer sal moete
tevreede zijn sonder tegen seggen. Ofwel bij onduidelijkheden moet de aannemer zonder bezwaar doen zoals de opdrachtgever zegt.
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Beide bestekken zijn ingezien, onderzocht en goedgekeurd door de
Hoogheemraden van Delflandt en ondertekend op 3 januari 1726 door
mr. P.Q. van Beaumont.
Betalen en bouwen
Meester Blom beschrijft ook een groot aantal rekeningen voor materiaal en
werk die ingediend zijn tijdens de bouw van de molen zoals een rekening
van bijna 1.700 gulden voor Cornelis Keijzer met de volgende specificatie:
Declaaraatie van geleeverd hout en gedaan arbeijd en verschot ten laste van de
Sluijspolder en Moole gedaan op ordere van de Heere Commissarisse van de
voorgenoemde Moole verdiend bij mij Cornelis Keijzer. 1726 den 18 January
aangenoomen volgens bestek en condijtie het houtwerk tot de nieuwe steene
Waatermole met het arbeijdsloon daartoe nodig voor de somma van veertien
hondert en dertig gulde en een duijkaat. Daarbij nog een bedrag voor een vat
8 gulde bier, aan exsijns of vragt ent belijct (biljet), aan toebak op de fooij en
pijpe en aan brood en kaas.

Kaart van de Sluispolder, gemeente Maasland en Maassluis, omstreeks 1871,
gemaakt door P.J. Hofman.
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Een andere rekening luidt: de sluispolder is debit mijn Arent Gerrits Stelman
voor het maken van het nieuwe dak op de nieuwe stene watermeulen van
deselfde polder het welck met mij is aengenomene en gemaeckt voor een som
van 40 gulden, bekennende hier van voldaen en betaelt ter sijn uijt handen van
Reijer van der Hoeve. Actum de 14 july 1726, was getekend Arent Stelman.
Een rekening van Otto Leendert van der Mij bedraagt ruim 175 gulden.
Hiervoor levert hij het nieuwe ijzerwerk en vermaakt een deel oud ijzerwerk.
Ook verricht hij werk aan de bovenas en levert oud ijzer in waarvoor hij geld
ontvangt en het bedrag in mindering brengt op zijn rekening.
Pieter Ridderus ontvangt van Reijer van der Hoeve bijna 20 gulden voor het
maken en vergroten van vier zeilen, hij specificeert daarbij apart de kosten voor
doek, touw en garen en andere benodigdheden.
Er is ook een rekening van Pieter Brasser, als volgt omschreven: De klaerraesij (declaratie) tot lasten aen de jngelanders van Sluyspolder van hetgeen dat
jck Pieter Brasser aen Glasweck Aengenoomen heb vooreest dit naervolgende
den 23 Septemb. vooreerst twee buijte glasz staen jn oost met twee raemglaesz
en drie ruijtjes jn de vensters boven de Moolen voor de som van f 3-0-0, hier
van voldoen. Den 9 desember 1726. Getekend Pieter Brasser.
De totale bouwkosten van de molen bedroegen f 2.868,90 en 14 penningen.
De molen is waarschijnlijk gebouwd naast het scheprad van de oude molen
omdat het scheprad aan de buitenkant geplaatst is. De molen bemaalde in die
jaren een polder van iets meer dan 88 hectare groot. De opvoerhoogte van
het scheprad, het verschil tussen boezempeil en polderpeil, moet ongeveer
1,0 meter zijn geweest.
Het leggen van de fundering van de molen heeft zeker ook nog enige tijd in
beslag genomen, want boven de westelijke deur op de steen in de molen is het
volgende opschrift te lezen:
Den Eersten Steen
Is Geleyt By
Dirck Pieterse Koster
Op Den 20 Mey 1726
Oud 8 Jaar En 35 Dagen
Deze eerste-steenlegging op maandag 20 mei 1726, werd gedaan door Dirck
Pieterse Koster, de zoon van een der betrokken ingelanden en commissarissen
Pieter Bastiaanse Koster.
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De gevelsteen met opschrift
van de eerste-steenlegging
op 20 mei 1726 boven de
westelijke deur.

De Sluyspoldermolen
De Sluyspoldermolen is een ronde stenen molen, type grondzeiler. De kap is
gedekt met riet, de wieken hebben een vlucht (lengte) van 19,45 meter en de
wiekenvorm is oud-Hollands. Het huidige wiekenkruis bestaat uit gelaste roeden afkomstig van de firma Derckx, Beegden (Limburg). De bovenas met een
lengte van 4,32 meter is in 1876 gemaakt van gietijzer door de ijzergieterij
De Prins van Oranje te ’s-Gravenhage.
Behalve de gevelsteen met opschrift is in het bovenwiel (het wiel rond de wiekenas) het jaartal 1788 gehakt wat op een hoge ouderdom van dit wiel wijst.
Op een van de ribben van de bovenas is de tekst MOLENMr. DOELMAN 1876
opgegoten. Dit was zeer waarschijnlijk de voorzitter van de polder, oftewel ‘de
Molenmeester’. Wellicht uit een soort eerbetoon is de naam Doelman op de as
aangebracht. In de vloer van de kapzolder zijn de kokerbalken verwerkt van de
wipmolen, die als voorganger van de huidige molen in 1726 op deze locatie is
afgebroken. Ook vrijwel alle andere vloerbalken zijn ‘gebruikt’.
De molen heeft vroeger mogelijk een vangtrommel gehad. Op oude tekeningen
is de molen zonder vangstok te zien. Hier zijn echter geen fysieke bewijzen
voor: meerdere poldermolens in de omgeving hebben een vangtrommel gehad,
maar dat waren molens met aanmerkelijk grotere kappen dan die van de
Wippersmolen. De huidige kap lijkt in ieder geval te klein om een trommel te
herbergen.
Molens in woord en beeld
Molens zijn altijd dankbare objecten geweest om te gebruiken in spreuken
en gezegdes zoals ‘molens draaien niet met de wind die voorbij is’, ofwel
maak gebruik van de gelegenheid als die zich voordoet. En ‘er zal nog
veel water onder de molen doorlopen’ wat betekent dat het nog lang zal
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duren voordat er iets gebeurt. Ook zijn er gedichten en raadsels met molens:
Vier grote heren
In lange witte kleren
Ze lopen dat ze hijgen
Maar kunnen elkaar niet krijgen.
Zoals veel molens is ook de Sluyspoldermolen menigmaal onderwerp van schilders, tekenaars en fotografen. Ook Maassluise kunstschilders hebben de molen
afgebeeld. Bekend zijn de afbeeldingen van Corstiaan Willem Smith (18611954), van beroep huisschilder, maar daarnaast een verdienstelijk kunstschilder,
en van Johan Barthold Jongkind (1819-1891). Er is ook een pentekening van de
genaturaliseerde Oostenrijker Johann Oberreiter (1905-1964) uit Wenen, die als
joods vluchteling begin jaren dertig van de vorige eeuw naar Maassluis was
gekomen.
Molenaars van de Sluyspoldermolen
In alle jaren sinds de bouw in 1726 zijn er een groot aantal molenaars geweest
die ervoor zorgden dat de molen intact bleef en zijn belangrijke werk kon uitvoeren. De ‘molenmeesters’ van de Sluispolder traden streng op: zo blijkt uit
een brief van 25 september 1829 dat de molenaar Pieter Paalvast werd ontslagen ‘wegens het niet behoorlijk waarnemen van zijn post’. De molenaar moest
‘binnen den tijd van veertien dagen om een ander heenen komen zien’. Dit ontslag werd later ingetrokken vooral met het oog op het grote gezin van de molenaar (die sprak van ‘negen broodelooze kinderen’), doch er werd wel bij gezegd
dat de molenaar zijn pligt zal waarnemen en dat het hem misschien mogelijk is
een ander bestaan voor hem en zijn gezin te zoeken. Uit de lijst van molenaars
blijkt echter niet dat dit ook gebeurd is.
De Sluyspoldermolen door de
Maassluise kunstschilder
Corstiaan Willem Smith
(1861-1954).
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Petrus (Pieter) Paalvast
Molenaar Pieter Paalvast werd geboren op 6 april 1785 in Maasland en
overleed op 72-jarige leeftijd op 17 juni 1857 in Maasland. Hij was op
20 oktober 1810 getrouwd met Catharina van Wijngaarden (1785-1848),
afkomstig uit Delft. Tussen 1813 en 1832 kreeg het paar 12 kinderen.
De oudste zoon, geboren in 1832 was Heinderikus (Hendrik) Paalvast.
Vermoedelijk was hij degene die de taak van molenaar tijdelijk overnam in
1857 toen zijn vader plotseling stierf nadat hij van 1814 tot 1857 molenaar
op de Sluyspoldermolen was geweest.

Tot 1898 woonden de molenaar en zijn gezin in de molen, zijn kinderen sliepen
op de tussenzolder van de molen. In dat jaar werd het witte huisje met één vertrek gebouwd dat een stukje van de molen af staat. Dit was het zogenaamde
‘zomerhuis’ voor verblijf tijdens de zomers. In de winter verbleef men echter in
de molen zelf. Het huisje gaf niet veel meer ruimte, maar wel meer comfort dan
in de molen, maar het toilet was buitenshuis in een klein ‘huusie’. Het zomerhuis werd in 1908 voorzien van
een uitbouw die momenteel
weer verdwenen is. Tot in de
jaren ’60 was er sprake van
bewoning. Momenteel is het
huisje niet bewoonbaar. Het is
te klein en (op elektriciteit na)
ontbreken de noodzakelijke
nutsvoorzieningen. Wel is het
ingericht als verblijf voor de
vrijwillige molenaars die de
molen laten draaien.

De Sluyspoldermolen
boven zoals geëtst door
Jongkind in 1862
(Gemeentemuseum Maassluis),
onder zoals getekend door
Oberreiter.
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Uit de rekeningen en de notulen blijkt dat de volgende personen als molenaar
op de Sluyspoldermolen werkzaam zijn geweest:
Cornelis Boogert
Corns. Dirksz. Van der Eyk
Corns. Arendsz. Stigter
Hendrik Boogert
Cornelis Boogert
Cornelis de Graf
Cornelis Breggeman
Gerrit Korendijk
Klaas Maartense van Santen
Cornelis Dekker
Pieter van der Marel
Pieter Paalvast
Hendrik Paalvast
Gerrit Vermeer
Huibrecht Korpershoek
Jacob de Bruyn
Willem de Bloois
Huibrecht Korpershoek
Marinus de Bruin
Pieter Blanken
Cornelis Poot
Nico Boekestein (vrijwilliger)
Peter v.d. Windt (vrijwilliger)
Rob van Zijll (vrijwilliger)
Tim Dreessen (vrijwilliger)
Rob Pols (vrijwilliger)

1731-1735
1735-1737
1740-1747
1747-1748
1748-1750
1750-1751
1751-1757
1757-1760
1761-1773
1774-1779
1799-1814
1814-1857
1857-1857
1857-1859
1859-1873
1873-1880
1880-1883
1883-1888
1888-1898
1898-1903
1903-1938
1957-1997
jaren ’80/’90
1997-2001
2001-heden
2003-heden

Veranderingen en aanpassingen
In de loop der jaren heeft de molen verschillende aanpassingen ondergaan,
nieuwe zeilen en nieuwe wieken en een ijzeren bovenas. De molen heeft altijd
gemalen met houten roeden (de balken waaraan de vier wieken zijn bevestigd).
Pas na de buiten-bedrijfstelling in 1926 zijn er stalen roeden in de molen gekomen.
De molen had tot 1906 een open houten scheprad met een middellijn van
5,42 meter en een breedte van 0,32 meter. In dat jaar werd dit scheprad vervangen door een gesloten ijzeren scheprad. Dit scheprad draaide aan de buitenzijde van de stenen muur, aan de westzijde. Dat is nog steeds te herkennen aan
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de molen. Op deze plek heeft de (verder conische) romp een zogeheten ‘platte
zij’, een wat meer verticaal lopend gedeelte. Met het nieuwe scheprad heeft de
molen nog tot 1926 gemalen.
In 1926 is het bestaande werk uit de molen gesloopt en werd een A.E.G. 1-cilindermotor met centrifugaalpomp geplaatst. Deze motor heeft tot 1961 dienstgedaan en is toen vervangen door een moderne 3-cilinder Deutzmotor.
Tijdens een storm in de zomer van 1936 is een roede gebroken en verwijderd.
In 1938 wilde de polder de molen verder
onttakelen, maar er
werd onder leiding
van
onder
meer
J. Chardon, voorzitter
van het polderbestuur
van Maasland en
S. Blom, oud-hoofd
der Openbare School
in Maassluis, een
comité opgericht om
de molen te behouden. Een comité van
De heer S. Blom in 1938 bij de gerestaureerde molen. aanbeveling bestond
onder andere uit
W.C.J.J. Baron van Voorst tot Voorst, Dijkgraaf van Delfland en de burgemeesters van Maassluis (mr. P.A. Schwartz) en Maasland (H.L. du Beuff).
Het lukte het comité voldoende geld bijeen te krijgen (benodigd was f 925,-)
op de girorekening van penningmeester T. Mastenbroek.
Molenmaker D. Ottevanger en Zoon uit Moercapelle kon de molen restaureren
die zo als (stilstaand) monument behouden kon worden.
Rond 1940 werd de verhoogde verkeersbrug direct ten noorden van de molen
aangelegd, een eerste ingrijpende aantasting van de molenbiotoop. (Dit is de
‘leefomgeving’ van de molen: om te kunnen functioneren heeft een molen wind
nodig. Bomen en gebouwen die te dichtbij staan verstoren de wind.)
In 1951 brak wederom een roe. Herstel vond in 1956 plaats met gebruikmaking
van een ijzeren roe uit de in 1955 gesloopte korenmolen van Hekelingen.
In 1958 brak echter de andere roede, door geld van onder andere het polderbestuur en een aantal overheidsinstellingen kon molenmaker Van der Loo uit
Kethel (Schiedam) met het herstel beginnen.
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Opknappen en
onderhoud
In 1972 is de molen
eigendom geworden
van de gemeente
Maassluis voor het
symbolische bedrag
van f 1,-. De gemeente heeft de molen in
1974 laten restaureren door molenmaker
Verbij uit Hoogmade.
Uit: Het Vaderland 12 november 1937.
Onder meer een groot
deel van de kap evenals het staartwerk en de roeden werden vernieuwd. Ook het
voegwerk van de romp werd in deze periode grondig aangepakt. De molen bleef
echter verstoken van een binnenwerk en scheprad.
Op 26 oktober 1990 vond in het Gemeenlandshuis te Maassluis de overdracht
plaats van de molen van de gemeente Maassluis naar het Hoogheemraadschap
van Delfland. Deze overdracht ging ook voor f 1,-. Delfland kreeg van de
gemeente een gift om het achterstallig onderhoud weg te werken. Het molenaarshuisje uit 1898 werd ook opgeknapt en als verblijfplaats voor de vrijwillige molenaar geschikt gemaakt.
Na deze restauratie draaide de molen vanaf
1997 geregeld met als vrijwillig molenaar
Rob van Zijll, molenaar op de Groeneveldse
molen te Schipluiden. Hij werd oktober 2001
opgevolgd door de huidige vrijwillige molenaar. Begin 2002 werd een deel van de rollenwagen en van de kruivloer vernieuwd. In 2003
werd het nodige onderhoudswerk verricht,
waarbij onder andere de roeden zijn doorgehaald en de molen geheel werd geschilderd.
Begin 2006 is het nodige aangepast aan het
kruiwerk. Op 1 mei 2006 werd de molen in de

In 2006 stond de molen in de steigers.
Ervoor het witte ‘huusie’ met het gemak.
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steigers gezet vanwege uitgebreid herstel aan het voegwerk. Het metselwerk is
opnieuw gevoegd met kalktras en binnen is de muur op de begane grond van
een stuclaag voorzien. Verder is de molen opnieuw geheel geschilderd. Eind
juni 2006 was de molen weer draaivaardig. In het najaar van 2010 is er onderhoud gepleegd aan kap en staartwerk. Zo werd er het nodige aan het voorkeuvelens (dat is de voorkant van de kap, het gedeelte achter de askop vanaf de
voorkant gezien) vernieuwd, werd de onderstopping onder de as en de keer- en
weerstijl vervangen en werden de korte schoren ‘aangescherfd’. Verder werd
schilderwerk uitgevoerd. Het houtwerk werd opnieuw geschilderd waarbij de
groene delen weer origineel donkergroen werden geverfd.
Windvang en windrecht
Wind is het belangrijkste element voor de aandrijving van de molen. Van oudsher werden molens gewoonlijk in het vrije veld of aan de rand van dorp of stad
gebouwd. Zo waren er geen windbelemmerende elementen aanwezig. Toch is
een goede windvang altijd een punt van zorg geweest. Oprukkende bebouwing
en opgaande beplanting kunnen een belemmering vormen.
De oudst bekende verordeningen die de omgeving van windmolens van hinderlijke beplanting vrijwaren dateren dan ook al van omstreeks 1600, zoals het
Octrooi van de watermolens (1598) van de Staten van Holland en WestFriesland.
Tot het einde van de 18e eeuw waren landheren eigenaar van de wind. Een vergunning om een molen te laten draaien, het zogeheten windrecht, ging gepaard
met de verplichting om jaarlijks windpacht te betalen. Hierbij werd de molenaar
recht van vrije wind verzekerd. Voor poldermolens was een goede windtoetreding geregeld in zogenoemde polderkeuren. In 1798 werden de ‘heerlijke rechten’ afgeschaft.
Voor poldermolens bleef het windrecht uit de polderkeuren bestaan. Een goede
windvang was van levensbelang omdat als de poldermolen minder goed zou
functioneren de bemaling van de polder op het spel kwam te staan. Elektriciteit,
dieselmotoren, enzovoort waren immers nog niet beschikbaar zodat men afhankelijk was van de wind om droge voeten te houden. Vanouds was een kring van
375 meter rond de molen beschermd tegen bebouwing en begroeiing om de
nodige vrije windvang te waarborgen.
In de notulen uit de beginjaren van de Sluyspoldermolen werd regelmatig
gesproken over het windrecht van de molen en werd er op verzoeken van
belanghebbenden om en in de nabijheid van de molen te mogen bouwen, afwijzend beschikt.
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Dat dit een voortdurend probleem is blijkt onder meer in 1905 als de
Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij van Gedeputeerde Staten toestemming krijgt om in de nabijheid van de molen een stoomtrambaan te mogen aanleggen binnen de baan van 375 meter. Het polderbestuur had hieraan belangrijke voorwaarden verbonden om de vrije windvang te garanderen.
De laatste jaren is de leefomgeving van de molen nogal veranderd. Het vlakke
polderlandschap heeft het veld moeten ruimen voor allerhande flats, huizen en
andere bouwwerken. Daarnaast staan er veel te veel hoge bomen tot zeer dicht
bij de molen. De windvang van de molen is begin 2006 verder verslechterd door
de forse verhoging en verbreding van een school 100 meter ten westzuidwesten
van de molen. Zowel Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de gemeente
Maassluis als de voorzieningenrechter te Rotterdam achtten destijds een bouwhoogte van 12 meter aanvaardbaar, onder andere omdat het bestaande schoolgebouw alleen in de lengterichting naar de molen toe uitgebreid zou worden.
Dit is feitelijk onjuist, het schoolgebouw is ook in de breedterichting uitgebreid
en verstoort de veelvoorkomende westzuidwestenwind.

Het vlakke polderlandschap heeft plaatsgemaakt voor flats, huizen, een school
en een park met hoge bomen. Foto 1985.
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Begin 2009 ontstond er weer ophef over twee treurwilgen die de wind voor de
molen zouden beïnvloeden en daarom gekapt zouden moeten worden. Het eindresultaat is vooralsnog dat het steeds moeilijker wordt om de molen goed te
laten draaien. Zeker indien de bomen in het blad staan. Het zicht op de molen
wordt bovendien beperkt. Daardoor weten veel Maassluizers niet van het
bestaan van deze molen, in tegenstelling tot zijn grote broer, molen ‘De Hoop’
op de Zuiddijk die dominant zichtbaar is.
De wip(pers)molen
De wipmolen (of wipwatermolen) is het oudste type poldermolen in Nederland
en ontwikkelde zich begin vijftiende eeuw uit de standerdmolen. De wipmolen
wordt gekenmerkt door het feit dat het hele bovenhuis met staart draaibaar is
om een koker, die in verticale stand wordt gehouden door de piramidevormige
constructie van de ondertoren.
Een wipmolen wordt vrijwel altijd gebruikt als poldermolen, dus om een polder
droog te houden. Hiervoor is de molen van oudsher voorzien van een scheprad
aan de buitenzijde van de ondertoren om polderwater uit te slaan. Pas later (na
1634) kwam de vijzel in gebruik en werden sommige wipmolens omgebouwd
tot vijzelmolen. Voor de oorsprong van de naam wipmolen worden twee verklaringen gegeven:
1e Het schudden van de molen als hij hard draait staat bekend als ‘wippen’.
2e Het scheprad ‘wipt’ het water uit de polder in de hoger gelegen boezem.
De Sluyspoldermolen in 2012
De molen met de huidige naam Wippersmolen, afgeleid van de voorganger, de
wipmolen, wordt nu door vrijwilligers onderhouden en draait regelmatig.
Zowel de molen als de molenaarswoning is Rijksmonument (nrs. 26626 en
521889). De huidige molenaars zijn Tim Dreessen en Rob Pols, zij zorgen
ervoor dat de molen regelmatig draaiend te zien en te bezoeken is. De molen
huisvest nog altijd een elektrisch gemaal voor de bemaling van de Sluispolder.
Het grootste probleem blijft de omgeving van de molen. Om de windvang te
verbeteren c.q. niet te laten verslechteren, moet de omliggende begroeiing
regelmatig worden gesnoeid. Dit geldt ook voor de rooms-katholieke begraafplaats direct grenzend aan het molenterrein en het zogenaamde Vlietland aan de
overkant van het water. Hierop schiet nogal wat wildgroei op dat snel kan uitgroeien tot volwaardige bomen. In goed overleg met de andere partijen proberen de molenaars de windvang stukje bij beetje te verbeteren, ook om de molen
als monument beter zichtbaar te maken.
De molen verkeert wat betreft onderhoud in een uitstekende staat dankzij de
eigenaar, het Hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is de molen zijn oor-
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spronkelijke functie al meer dan vijfentachtig jaar kwijt en van de oorspronkelijke inrichting rest alleen nog het bovenwiel met de vang.
januari 2012
Dick van Wassenaar

Met dank aan: de molenaars Tim Dreessen en Rob Pols.
Bron persoonsgegevens: Genealogische Databank Maassluis.
Literatuur, informatie en afbeeldingen:
- Sluyspoldermolen of Wippersmolen tusschen Maasland en Maassluis,
1726-1938. S. Blom, Historia, Volume 4, pagina 326-331 (1938).
- www.molendatabase.nl
- www.westlandsemolens.nl
BIJLAGE 1
Over Simon Blom
Simon Blom werd geboren omstreeks 1871 in Oude Niedorp (Noord-Holland),
als enig kind van Cornelis Blom (1840-1931) en Grietje Brugman (1842-1932).
Op 11 augustus 1899 trad hij in het huwelijk met Petronella Magdalena den
Baars (1873-1925), afkomstig uit Veur, een voormalige gemeente in ZuidHolland in de omgeving van Stompwijk. Het echtpaar kreeg twee kinderen:
Cornelis (1902-1916) en Grita (1906-?). Begin jaren ’30 kwam het echtpaar
Blom naar Maassluis alwaar hij een betrekking aannam als onderwijzer. In die
jaren woonde het echtpaar aan de Groen van Prinstererkade, eerst op nr. 6 en
later op nr. 51. Uiteindelijk werd Simon Blom hoofd van de Openbare Lagere
School op de Zuidvliet, later in de volksmond ‘de Blomschool’ genoemd.
Deze school bevond zich op de
locatie waar nu dienstencentrum
De Vliet is gevestigd. Voor al zijn
verdiensten op maatschappelijk,
kerkelijk, cultureel-historisch en
sociaal gebied voor de gemeente
Maassluis werd hij benoemd tot
Ridder in de Orde van OranjeNassau. Simon Blom is overleden
op 4 februari 1958 in Maassluis, hij
was toen 87 jaar oud.
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BIJLAGE 2
Over het molenaarshuis
Evenals de molen is het kleine witte molenaarshuisje (dat niet altijd zo wit
is geweest) ernaast ook een Rijksmonument. Het eenvoudige laat negentiendeeeuws molenhuis is deels gelegen op het dijktalud van de Wipperskade. Als historisch-functioneel onderdeel van de achterliggende achttiende-eeuwse molen is
het van algemeen belang vanwege de situationele, cultuurhistorische en ensemblewaarde. Het rechthoekige en wit gepleisterde van baksteen opgetrokken huis
telt een bouwlaag en een zolder onder een met rode pannen gedekt zadeldak.
De voor- en achtergevels hebben een brede bakgoot op geprofileerde houten
gootklossen. De kopse oost- en westgevel hebben langs de dakrand brede gedecoreerde waterborden op houten klampen en in de nok een makelaar.
De kozijnen van de deuren en vensters zijn van hout. De lange voor- en achtergevels zijn behalve een eenvoudige houten deur geheel blind uitgevoerd.
De oostelijke zijgevel is als
uitzondering boven een hoge
gepleisterde plint uitgevoerd
in donkerrode baksteen in
kruisverband en heeft aan de
noordzijde een houten aanbouw van één bouwlaag
onder een lessenaarsdak met
aan de zuidzijde een houten
deur.
De gevel heeft links een hoog
venster met zesledige roedenverdeling en in de nok
een klein rechthoekig blindvenster, beide met rechte
gemetselde rollagen. Tussen
de bouwlagen bevinden zich
twee muurankers. De westelijke zijgevel heeft op de
begane grond een klein tweeledig venster en in de nok een
rondboogvenster met stalen
roedenverdeling. De makelaar wordt bekroond door een
ijzeren windvaantje.
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BRAND OP DE MARKT (GEDICHT)
Naar aanleiding van het gedichtje ‘Brand in de Kalestraat’ uit HS 57 pag. 59
stuurde Piet van Rijn ons het gedichtje ‘Brand op de Markt’. We weten niet wie
het heeft gemaakt, Jan de Lapper? Wij herinneren ons de brand in de apotheek
en het pand aan de andere kant van het Slop is tweemaal afgebrand.
De melodie is ook bekend.

Brand, brand, brand al op de Markt
Alle mensen zijn verward
Ja dat is toch ongehoord
Ieder in zijn rust gestoord
Daar ligt Kroon al op de straat
In zijn brandende gewaad
Twee mensen komen aangelopen
Om hem ras in ’t water te dopen
Piet van Rijn
Tot nu toe zijn twee verzen bij de redactie bekend over de brand in de Kalestraat
en er zijn er wellicht meer:
Brand, brand, brand in de Kalestraat.
Mietje van der Burg die wist geen raad.
Want haar man was in Den Briel
Toen hun huis in stukken viel.
Brand, brand in de Kalestraat
Oude Van Luipen wist geen raad
Hij kwam gelopen met een blik
Liet het vallen van de schrik.
Redactie
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RONDLEIDING DOOR MAASSLUIS (GEDICHT)
In december 2011 kregen 11 nieuwe stadsgidsen hun certificaat nadat ze met
goed gevolg de cursus Sluyswachter hadden afgesloten en alle aanvullende
training hadden doorlopen. Zij weten nu veel over de geschiedenis van
Maassluis, dat Hanneke Volker verwoordde in het volgende gedicht.
Ben ik hier goed?
Is hier de uitreiking van certificaten?
Ja, want ik moet
eens met jullie praten.
Ik hoorde dat Maassluis zo’n mooie stad is
die je moét zien met een stadsgids
die weet namelijk heel veel te vertellen
en kan de Maassluise geschiedenis wel spéllen.
Één uur is veel te kort
dan kom je hooguit tot aan het Stort.
Nee, uren, avonden, zelfs dagen,
maar ja dan gaan de mensen klagen
daarop zijn ze niet voorbereid
en het kost ook veel te veel tijd.
Dus 1,5 tot 2 uur is echt het matje
maar dan weet je ook je datje.
De separatie van Maeslantsluys
maakte Maassluis tot ons thuis.
Fijn, dat die Fenacolius er werk van maakte
en dat Johan van Oldenbarnevelt daarop inhaakte.
Eerder was De Schans al gesloopt
en werden de wallen opgehoopt
zodat de Groote Kerk kon worden gebouwd
men had terecht op Marnix van Sint Aldegonde vertrouwd.
Ja, de Groote Kerk
mens, dat was me toch een werk!
Werd het ook nog stilgelegd
doordat zogezegd
de Duinkerkerkapers onze vissersboten stalen.
Nou daarover gáán verhalen
dat wil je echt niet weten
dus dat moeten we dan maar ‘ff’ gauw vergeten.
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Na 10 jaar was de kerk af,
maar toen kwam de grote straf
omdat men had gedacht een toren te bouwen
op het midden van de kerk, dat zou wel houwen,
maar nee, het dak zakte door
en de toren ging teloor.
Weer 10 jaar later had men de visserijbelasting geteld
en werd een grote toren naast de kerk gesteld.
De kerk was naar voorbeeld van de Noorderkerk in Amsterdam.
De toren daarentegen die n.a.v. de Amsterdamse Westerkerk kwam.
De Kuiperij is een prachtig voorbeeld van noeste arbeid,
menig kuiper, die daar zijn leven slijt.
Droge kuipers wel te verstaan
die aan de bakermat van het kuipenmaken staan.
Natte kuipers vulden de tonnen bij
én repareerden ze, duig voor duig en rij voor rij.
Op naar Haven, moet u eens zien,
er staan pakhuizen, wel een stuk of tien.
Die pakhuizen werden gebruikt voor de visserij,
de netten werden gedroogd, zie de gleuven in de bouwerij.
De KoePaardbrug, enig in zijn soort,
logische naam toch?, niemand die zich eraan stoort.
Dan ziet u ook de vloedpaal,
dat is van de overstromingen het verhaal.
Komen we vanzelf bij de sluizen.
Aan weerszijden van die prachtige huizen
op de Stadhuiskade zoals die nu heet.
Water was er toen bij de vleet.
Hoog water in de polder,
open die sluizen holderdebolder.
De bel werd geluid
zodat er niet werd gestuit
op schepen, die hoog boven water lagen,
want dat konden de meertouwen niet dragen.
De Noord- en Zuidgeer vormden samen een kolk
tot groot vermaak van het Maassluise volk.
Het water stroomde naar de rivier
en men ving menig visje hier.
Coppelstock voer naar Brielle
per veerhengst met de geuzen op zijn hiele.
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Ach ja die sluizen die weten wat
het was in het begin niets meer dan een gat
in de Maasdijk om het water af te laten vloeien,
vandaar die schepen los van de boeien.
Er moest ook worden gelost en geladen
daarover kon men zich in het Zakkendragershuisje beraden.
In de smakbak gooide men met de dobbelstenen
om zich zodanig als zakkendrager uit te lenen.
Je kon daar dan een smak geld verdienen
terwijl een ander liep te grienen.
We komen langs het huis met de zeven hoofden
Waar de dienstbode zeven dieven van het leven beroofde.
Verderop is het Elektrische Rioolgemaal
daar ging de inhoud van de Scheisloot aan de haal,
die kwam uit de plonstoiletten
daarmee maakte het gemaal korte metten.
Aan het einde staat De Hoop, een stellingmolen voor graan.
Er mogen daar in de buurt geen hoge gebouwen staan
want de molen heeft zogezegd
het eeuwig durende windrecht.
Maarten ’t Hart woonde hier in de buurt
we hebben zelfs even naar binnen gegluurd.
We gaan weer terug op onze schreden
en nemen de trap met de brede treden,
daarvan was Govert van Wijn de gulle schenker
alsook van het Garrelsorgel de bedenker.
Abraham Kuyper is geboren in Maassluis,
dr. Kuyperkade nr. 11 was toen zijn thuis.
Ter gelegenheid daarvan is later een plaquette onthuld,
maar daarvoor had men nodig ietwat geduld
want de condoomautomaat hing in de weg.
Wat was dat een paniek zeg.
Nu staat zijn beeld op de Goudsteen
en met hoed, sjaal en tasje lijkt hij soms ver heen.
Ach ja, het Schuurkerkje is ook een godsdienstgebeuren
want de Roomsen moesten niet zo zeuren,
er kwam een kerk met de ingang omgekeerd,
zo heeft de Maassluizer dat geleerd.
Och wat waren zij toch vroom
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nou dat is slechts een droom.
Er waren kerken in overvloed
het ging de godsdienst toen reuze goed.
We gaan weer verder met ons verhaal
ja dit alles gaat verbaal.
Bent u nog niet moe van al dat aanhoren,
heeft u nog geen tuitende oren?
Nee?, dan gaan we nog even door
want daar zijn we hier uiteindelijk voor.
We gaan nog ‘ff’ langs het Delflandhuis
én het oude voormalige Stadhuis.
Hier is heel wat geschreven
over water, trouwen, dood en leven.
Nu komen we bij de Monsterse Sluis.
Er is momenteel gespuis,
dat wil de sluis weer open!,
zodat het water er weer doorheen kan lopen.
En is het geen water, dan is het wel bier
ja, zelfs Monstersche Sluisbier hebben we hier.
Nou we zijn weer bijna bij de Groote Kerk,
hé, hé, dat was me een werk
al die mensen vertellen over Maassluis.
Ze kunnen met een hoofd vol verhalen op weg naar huis
en zeggen: die eerste stad aan de Waterweg
nou, dat was me vroeger een dorp zeg.
Het is niet zo groot, maar ook niet zo klein,
nee het is er gewoon heel erg fijn.
En tijdens 400 jaar Maassluis gaan we mooi
rondleiden in historische tooi.
Zegt het voort, zegt voort,
zodat voor de gidsen weer een nieuwe wandeling gloort!
Het certificaat is het behaalde resultaat,
een mooie wandeling is waar de gids voor staat!
Maassluis, 22 december 2011
Hanneke Volker
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GREBBELINIE MEI 1940 EN DE RODE DRAAD
TUSSEN JAN VAN RIJ EN JAN ZON
In de herfst van 2011 las ik in de krant een bericht over een nieuwe website van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH): ruim honderdvijftigduizend militair-historische foto’s van Defensie staan online op internet.
De liefhebbers van de geschiedenis van de krijgsmacht kunnen hun hart ophalen bij deze website.
Men kan door middel van een eenvoudige zoekopdracht allerlei onderwerpen
raadplegen. Uiteraard alles van de Tweede Wereldoorlog, politionele acties in
Indonesië of vredesoperaties. Was u ooit in uw diensttijd gelegerd in bijvoorbeeld Ede, Nederlandse Antillen of Woensdrecht, dan kan het heel goed zijn dat
er foto’s te voorschijn komen waar uzelf of oude dienstmaten op staan.
De beeldbank van de NIMH wordt dagelijks aangevuld.

Mei 1940, Grebbelinie: zojuist gevangengenomen en ontwapende
Nederlandse soldaten worden ondervraagd door Duitse soldaten.
Derde van links de 22-jarige onderofficier Jan van Rij.
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Bij het bovengenoemde artikel in de krant waren drie foto’s geplaatst:
de opmars van mariniers in 1946 in Soerabaja, een noodlanding van een militair vliegtuig in 1973 op zee bij Wassenaarse Slag en een opname van
Nederlandse krijgsgevangenen bij de Grebbelinie in mei 1940 die zojuist waren
ontwapend en werden ondervraagd door Duitse soldaten.
Jaren ’50: Jan van
Rij – hier nog met
drie ‘strepen’ –
regelt het verkeer
bij een trouwerij op
het stadhuis.

Bij deze laatste foto keek ik nog eens goed en zag tot mijn verbazing en verrassing dat mijn oom Jan van Rij – in 1950 getrouwd met Nel Molenaar (dochter
van kapper P.C. Molenaar van de Zuidvliet) – bij de net gevangengenomen
Nederlandse soldaten stond. Weliswaar was het natuurlijk in de familie bekend
dat Jan van Rij in mei 1940 bij gevechten in de Grebbelinie betrokken was,
maar dat daar ooit een beeld bij zou komen had ik me nooit kunnen voorstellen.
Omdat er eind jaren dertig weinig kans op werk was had Jan van Rij voor zes
jaar getekend bij de landmacht. Bij de Duitse invasie in mei 1940 moest Jan van
Rij – hij was onderofficier – invallen als ‘richter’ bij een mitrailleursnest in de
voorste linies van de Grebbelinie. Al bij de eerste schermutselingen bleek de
Duitse overmacht te groot. Jan van Rij en z’n collega’s moesten zich al vrij snel
overgeven. Vermoedelijk was dit op 11 of 12 mei 1940. Tot 14 mei werd er
gevochten rond de Grebbeberg. Er kwamen 382 Nederlandse en 275 Duitse
soldaten om het leven.
Krijgsgevangen in Duitsland
Met de trein waarmee Duitse soldaten waren aangevoerd voor verdere oorlogvoering in België en Frankrijk gingen de gevangengenomen Nederlandse soldaten naar een krijgsgevangenkamp ver in het oosten van Duitsland, namelijk
bij Neubrandenburg in het gebied Mecklenburg (richting grens met
Denemarken).
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1954. Jan Zon bij de
eerste Maassluise
politieauto, een blauwe Ford F100.
Tot 1954 werd het
Maassluise politiewerk buiten het
bureau lopend
of fietsend verricht.
Voor opsporingswerk
buiten Maassluis
werd Taxi Wijnands
ingeschakeld.

In dit grote krijgsgevangenkamp – met onder andere ook Poolse, Tsjechische
en Engelse soldaten (destijds bij Duinkerken gevangengenomen) – verbleef
Jan van Rij enkele maanden. ‘Gewone’ soldaten moesten op het land bij boeren
en tuinders werken. Omdat Jan van Rij onderofficier was werd hij er niet toe
verplicht, maar hij ging om de tijd te doden bij een aspergetuinder werken.
Aanvankelijk werden de krijgsgevangenen door de SS-bewakers streng behandeld, maar Jan van Rij wist me toch ook te vertellen dat hij later wel werd
uitgenodigd voor de avondmaaltijd door gastvrije Duitse boeren. Het was
namelijk een enorm afgelegen gebied en men wilde wel eens wat meer horen
over wat er zich in ‘het Westen’ afspeelde. Dit lees je toch niet vaak in oorlogsliteratuur.
Als marechaussee naar Maassluis
Teruggekomen in Holland trad Jan van Rij (*1918) in dienst bij de marechaussee en werd gedetacheerd naar Maassluis met als speciale taak bewaking van de
haven. Daar zou hij Jan Zon (*1925) voor het eerst tegenkomen. Samen zouden
ze vele jaren bij de politie in Maassluis werken. Jan Zon kwam in 1944 – ook
als marechaussee gedetacheerd – in Maassluis met als speciale taak bewaking
van het dieselgemaal aan de Vlaardingsedijk en het gebouw Sursum Corda,
waar het distributiekantoor gevestigd was.
Jan van Rij lag aanvankelijk in de kost in het Zeemanshuis en Jan Zon z’n
eerste kosthuis was boerderij de Boonerhoeve, nu restaurant De Ridderhof.
De weilanden rond deze boerderij – thans woongebied Sluispolder-Oost –
waren door de Duitse bezetter onder water gezet om eventuele luchtlandingen
van de geallieerden te verhinderen. Rond de boerderij waren dijkjes aangelegd
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en men kon alleen vanaf de Korte Buurt bij de boerderij komen. Het toeval
wilde dat ze later samen – met ook nog de toenmalige directrice van de
Slavenburgs Bank, mevrouw Brand – op hetzelfde kostadres belandden, namelijk bij kolenboer Boogaart en zijn vrouw op de dr. Kuyperkade, boven de winkel in babyartikelen en lingerie van Pleun van Velden, waar nu een speelgoedzaak gevestigd is.
Politionele acties: Nederlands-Indië
Na de bevrijding werden Jan Zon en Jan van Rij beiden als dienstplichtigen
opgeroepen voor uitzending naar Nederlands-Indië. Collega Groeneveld was
eveneens opgeroepen, maar hem werd vrijstelling van militaire dienst verleend.
Jan Zon vertrok in september 1946 als dienstplichtig marechaussee naar de
Oost. Hij was ingedeeld bij het detachement kwartiermakers van de 7 December
Divisie. Jan van Rij volgde hem in 1947. Hij was als sergeant ingedeeld bij een
infanterieregiment. De verre reis – met een troepentransportschip via de
Middellandse Zee door het Suezkanaal naar de tropen – duurde ongeveer 30
dagen.
Motorongeluk op Java
Tijdens het eerste jaar van zijn diensttijd op Java kreeg Jan van Rij een ernstig
motorongeluk waarbij hij zijn beide enkels en een arm brak. In het ziekenhuis
in Buitenzorg – een buitenstad van Batavia – kreeg hij onder andere bezoek van
zijn Maassluise collega Jan Zon, die ook op West-Java was gelegerd. Door het
ongeluk kreeg Jan van Rij gedurende de rest van zijn verblijf in NederlandsIndië een bureaufunctie.
Verkeersagent Jan van
Rij (met witte manchetten) in 1955 bij de opening van de Havenbrug.
Rechts collega
Groeneveld.
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Java 1948,
Soekabumi:
Indonesische
verzetstrijders
gevangengenomen door
Nederlandse
soldaten.
Tweede van
rechts: Jan Zon.

Jan Zon werd als marechaussee ingedeeld bij het korps Militaire Politie en deed
daar onder meer dienst op diverse buitenposten gelegen aan de toenmalige
demarcatielijn. Daar vonden regelmatig gevechtshandelingen plaats tussen
Nederlandse en Indonesische militairen. Jan Zon heeft ook daadwerkelijk deelgenomen aan beide politionele acties. In 1948 werd hij overgeplaatst naar de
Verkeersdienst in Buitenzorg.
In 1950 keerden de beide collega’s terug naar Maassluis waar zij tot hun pensionering bij de politie in dienst zouden blijven. Jan Zon werd in 1970 rechercheurT.O.D. (Technische Opsporingsdienst) en Jan van Rij werd later adjudant.
Gezamenlijke belangstelling voor de historie van Maassluis
Tot slot nog even terug naar de rode draad tussen Jan van Rij en Jan Zon. Beide
ex-politiemensen hebben altijd een grote belangstelling voor de historie van
Maassluis gehad. Jan van Rij verzamelde altijd al van alles van oud Maassluis,
maar vooral vanaf zijn pensionering werd dat enorm geïntensiveerd: krantenartikelen, allerlei documentatie, foto’s, etc. Ook schreef hij – onder het pseudoniem jeveer – artikeltjes in de Historische Schetsen.
Na het overlijden van zijn vrouw in 2007 verhuisde Jan van Rij naar een verzorgingshuis in Schiedam. Kort daarna werd er een ‘paar kuub’ archief van
Jan van Rij afgeleverd in de Kuiperij, een enorme hoeveelheid waardevol
archiefmateriaal waar de vrijwilligers Aat Weltevreden en Dirk de Lange jaren
mee bezig zijn geweest om dit opnieuw te ordenen en in te passen in het eigen
archief. Het zou me niet verbazen als deze heren ’s nachts wel eens, bij een
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droom over de ‘collectie Van Rij’,
badend in het zweet wakker worden!
Jan Zon is al vanaf 1985 actief lid
van de HVM en nog wekelijks
actief in de Kuiperij. Hij is hoofd
beheer collecties, regelde jarenlang de distributie van de boekjes,
deed veel onderzoek en schreef
verschillende artikelen. Vorig jaar
ontving hij voor zijn vele activiteiten op Koninginnedag een koninklijke onderscheiding uit handen
van burgemeester Karssen.
De rode draad tussen Jan van Rij
en Jan Zon ontstond in de oorlogs- Jan van Rij eind jaren ’70 – pensioen in
jaren, gevolgd door Nederlandszicht – op het ‘nieuwe’ politiebureau.
Indië en het politiewerk in
Maassluis en ging door tijdens hun pensionering. Het mag duidelijk zijn dat
beide heren door hun kennis en bijdragen zich zeer verdienstelijk hebben
gemaakt voor de HVM.
Jan van Gelderen

December 2011, oud-collega’s. Links Jan Zon (86)
op bezoek bij Jan van Rij (93).
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ORANJEGARDE OOK IN MAASSLUIS
Bij de jaren dertig van de vorige eeuw denken we direct aan crisis en werkloosheid. Niet eerder waren er in ons land zo velen zonder werk, ook jongeren.
Wat de politiek betreft waren het stormachtige jaren. In die tijd hoorde men af
en toe een roep om een republiek. Er was zelfs een muiterij op het oorlogsschip
‘De Zeven Provinciën’ in 1933 voor de kust van Sumatra.
Republiek of Oranje?
In een document van die tijd lezen we dat er een zogenaamd fascistisch
‘pseudo nationalisme’ de kop op stak. Ruim tien jaar eerder was het Troelstra
geweest die opriep tot een socialistische revolutie en pleitte voor het afschaffen
van de monarchie.
Als reactie hierop werd in 1933 – bij het 35-jarig regeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina – in Delft het initiatief genomen tot de oprichting van de
(landelijke) Oranjegarde, een protestants-christelijke organisatie voor jonge
mensen. Het doel was, zoals we dat in een oud krantenartikel lezen het opwekken en aanvuren van de liefde voor het Oranjehuis en het versterken van de
band, dien God in de historie tussen Nederland en Oranje heeft gelegd.
Men wilde een daad stellen tegen alles wat tegen onze vaderlandse samenleving
was. Onder de leuze ‘Jong Holland voor Oranje’ werd een landelijke campagne gestart. De Oranjegarde bestond uit jongens en meisjes van 16 tot 26 jaar,
daarnaast waren er aspirant-leden van 13 tot 16 jaar.
In uniform
Vooral in het westen van ons land verwierf de Oranjegarde in korte tijd grote
aanhang. De jongelui werden onderwezen in de geschiedenis van Nederland
met betrekking tot het Oranjehuis. De meeste bekendheid had de Oranjegarde
echter door de marsen – met muziek – die men voornamelijk op
Oranjefeestdagen door de stad maakte. Men liep geüniformeerd achter het

Oranjegarde Maassluis, circa 1938. Voorste rij v.l.n.r. Dirk van Dijk, Jan van
Tongeren, Molendijk, Kees Huisman (voorzitter), Aad Brijs (tambour-maître),
Arie Bregman en Leen Kolenbrander. Tweede rij v.l.n.r. Gerard Kolenbrander,
Huug Visser, Hoek, Strijbos, Hollaar(?), Nieman, Zuidam. Derde rij v.l.n.r. Van
Buuren, Jo van der Veer, Janny Verhoef, Wies Pons, Nel Penning, Vijfwinkel(?),
Van der Steen.Vierde rij v.l.n.r. Nel Sjouw, Marie de Pagter, Brouwer, Ada van
Oord, Leny Verhoef, Wil Steenbergen, Nel Boudesteijn.
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vaandel met een zwarte baret met oranje veer, een kaki blouse en een zwarte rok
of broek. De muziekinstrumenten waren trommel, trompet, hoorn en dwarsfluit.
Oefenen op een zolder op de Noordvliet
Ook in Maassluis was er een afdeling van de Oranjegarde. Vermoedelijk is
de oprichting ervan halverwege de jaren dertig geweest. Er zijn foto’s van
optochten in Maassluis – met Aad Brijs als tambour-maître – in 1938 ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix en het 40-jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina. Men oefende wekelijks boven de garage van
Van Wingerden op de Noordvliet. Voorzitter van de plaatselijke Oranjegarde
was Kees Huisman.
Tijdens de oorlog was de Oranjegarde, net zoals de padvinderij, door de bezetter verboden. Direct na de oorlog werd de draad weer opgepakt. In september
liep men al weer de eerste marsen zowel in Maassluis als daarbuiten.
Leen Valstar en zijn vrouw Lyda Valstar-van de Meeberg leerden elkaar na de
oorlog kennen bij de Oranjegarde en weten er nog veel over te vertellen:
‘Het was een vereniging van gereformeerde en hervormde jongens en meisjes.
Op de wekelijkse oefenavonden
op de Noordvliet werd dan ook
geopend met gebed en schriftlezing. Aan het oefenen met
muziek en de marsen die we liepen – onder leiding van tambourmaître Aad Brijs – hebben we heel
goede herinneringen. Het was
toch ook wel een beetje een gezelligheidsvereniging. We gingen
met de hele club – ongeveer dertig tot veertig jongens en meisjes
– ook wel weekenden weg.’

Oranjegarde op de Haven. Op de
achtergrond de – al weer lang
geleden afgebroken – ‘Witte villa’
en de twee losstaande pakhuizen.
Vooraan lopen Janny Verhoef en
Lambrecht Warnaar, daarachter
Jan de Koeijer.
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Nationale Jeugdhulde
6 september 1938
Op zes september 1938
was er de landelijke dag
van de Nationale Jeugdhulde ter gelegenheid van
het veertigjarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina. Er was een
landelijke manifestatie in
Amsterdam waaraan ook
een Maassluise afvaardiNationale Jeugdhulde 6 september 1938.
De afvaardiging van de Oranjegarde Maassluis ging deelnam. Op de
Markt in Maassluis werd
naar de landelijke manifestatie in Amsterdam
er op die dag bij een feesteneemt de gemeentevlag in ontvangst.
lijke bijeenkomst – onder
Links Cor Tuitel (plaatselijke organisatie
leiding van Cor Tuitel
Nationale Jeugdhulde), daarnaast – op de rug
(Oranjevereniging) – een
gezien – tambour-maître Aad Brijs.
gemeentevlag overhandigd
aan de afvaardiging van de Maassluise Oranjegarde, die daarna naar
Amsterdam ging.
Piet van Rijn, zoon
van bakker Van Rijn
die destijds een winkel op de Noordvliet
had, werd op vijftienjarige leeftijd in
1945 lid van de
Oranjegarde en was
een van de trommelaars. Ook hij weet
zich nog veel te herinneren van de
Oranjegarde.
Bevrijdingsfeest augustus 1945. Op de Noorddijk, met
Piet, inmiddels 81 op de achtergrond de ‘blikken loods’ van de VT zien we
jaar, woonachtig in
de Oranjegarde met v.l.n.r. Annie van Gijzen,
Velsen en nog steeds
Arie van Tielen, Ada van Oort, Karel van der Meer,
vaste bezoeker van
Gerbrand Vennik, Arie Koote, Co Voshol, Janny
de avonden van de
Verhoef, Piet van Rijn en Henk Jordaan.
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Ter gelegenheid van
de geboorte van
prinses Beatrix marcheert de Oranjegarde
over de Markt net
voor het politiebureau
(9 februari 1938).
Vooraan links Jo
Bergwerf, geheel
rechts Jo van der Veer,
daarachter Maartje
van Dijk.
Historische Vereniging: ‘de trommelaars kregen boven bij Van Wingerden les
van Lambrecht Hummelman. Hij was de expert met trommels en kon ook vellen op de trommels maken. Bij de Oranjegarde waren er vier standaardmarsen
‘ingeheid’. We hebben een keer in Maassluis een mars gehad waarbij het
publiek moest raden hoeveel keer er op de grote trom werd geslagen. Dat was
natuurlijk lastig om het juiste aantal vast te stellen. Daarom liep de dirigent
van de Maaslandse muziekvereniging WGUK (Wijdt Gode Uw Kunst), de heer
Wiest, mee: hij was jurylid en stelde het juiste aantal slagen vast. Ook buiten
Maassluis deden we regelmatig mee met marsen ter gelegenheid van
Oranjefeestdagen’.
Het einde van de Oranjegarde
In Maassluis heeft de Oranjegarde nog slechts een paar jaar na de oorlog
bestaan, kennelijk nam de animo af. Landelijk bestond de Oranjegarde veel langer, maar toch niet meer in de massale vorm als bij de oprichting voor de
Tweede Wereldoorlog. In 1964 bestond de landelijke Oranjegarde nog: Maarten
Schakel, de bekende CDA-politicus en burgemeester van Noordeloos, werd in
dat jaar voor het eerst lid van de Tweede Kamer. Hij was landelijk commandant
van de Oranjegarde en moest die functie toen opgeven.
Vele Oranjegardes zijn in de loop der jaren overgegaan in muziekverenigingen
en drumfanfares. Er bestaan nog twee (oorspronkelijke) Oranjegardes, te weten
in Heinenoord en Klundert. Ook hier moeten we echter alleen nog denken aan
muziekkorpsen. Het oorspronkelijke ‘uitdragen van het Oranjegevoel’ op de
manier van vóór en direct na de oorlog is uiteraard al vele jaren verleden tijd.
Jan van Gelderen
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SLUISWACHTER JAN VAN DEN BREEVAART
Een van de laatste ‘echte’ bewoners van het Gemeenlandshuis aan de
Hoogstraat 11 was Jan van den Breevaart. Hij was van 1949 tot 1987 officieel
sluiswachter van de Monsterse Sluis en woonde met zijn gezin in de benedenwoning van het Gemeenlandshuis. Hij vertelt hierbij zijn ervaringen als sluiswachter op en rond de sluis. Bijzonderheid nu, zowel het Gemeenlandshuis als
de Monsterse Sluis, zijn rijksmonument.
De Monsterse Sluis
De Maasdijk is onderdeel van een dijkstelsel dat in 1250 werd voltooid. In 1134
vond een grote overstromingsramp plaats. In vermoedelijk datzelfde jaar
besloot Floris II, graaf van Holland, tot de aanleg van dijken. De Maasdijk is
een resultaat van inspanningen die voornamelijk door kloosterlingen werden
verricht.
Ter hoogte van de Wateringse en Monsterse sluizen, op de Hoogstraat, vestigden zich al vóór 1367 sluiswachters in eenvoudige huisjes. In de 14e eeuw, toen
de Maasdijk werd aangelegd, werden de sluizen als ‘luchten’ gebouwd, afsluitbare gaten in de dijk. Tijdens laagwater werden indien nodig de schuiven opgetrokken om het overtollige water uit de polder te laten stromen, het zogenaamde luchten.
De Monsterse Sluis, die de Noordvliet en Veerstraat met de haven van
Maassluis verbindt, was in 1343 nog een lucht (gat) in de Maasdijk. In de loop
der eeuwen (1559, 1602 en 1889) volgden meerdere verbouwingen waarvan
de gedenkstenen nog altijd te zien zijn. In 1602 is de sluis in opdracht van de
gemeente Monster tot spuisluis verbouwd. Reden was dat de verhouding van
de waterstanden in de boezem en de haven in de tussenliggende tijd sterk
gewijzigd was.
Bij de restauratie van 1889 werd de spuisluis omgebouwd tot schutsluis, vooral om de tuinders van het Westland een vaarroute naar de haven te bieden.
Door de aanleg van de Deltawerken na de watersnood van 1953 steeg de gemiddelde waterstand in de Nieuwe Waterweg. De schutsluis kon daardoor vrijwel
niet meer worden gebruikt. In 1972 verleende Gedeputeerde Staten van ZuidHolland toestemming om de Monsterse Sluis af te sluiten voor de scheepvaart.
Aan de vlietzijde van de sluis werd een kleikist aangebracht om verzilting van
de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen.
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De eerste bewoners bij de nederzetting Maeslantsluys waren vissers en sluiswachters, hun namen
kennen we niet, wel die van de
laatste sluiswachter van de
Monsterse Sluis: Jan van den
Breevaart.
Het Gemeenlandshuis
In de 13e eeuw berustte het
bestuur in Nederland bij de waterschappen en in het jaar 1289 werd
door Floris V, in die tijd landsheer
over het graafschap Holland,
de oorkonde ondertekend die het
allereerste begin van het Hoogheemraadschap Delfland bezegelde. Hierdoor gingen toezicht en
Kaart uit 1590. Tussen de twee sluizen
zorg van dijken en watergangen in
zien we het Dijksmagazijn staan, de
de omgeving van Maassluis ook
voorloper van het Gemeenlandshuis.
tot de verantwoordelijkheden van
de waterschappen behoren. De bestuurders van het hoogheemraadschap
kwamen op verschillende plaatsen bij elkaar om te vergaderen. Zo kwamen ze
in Maassluis bijeen in een houten barak die ook werd gebruikt door de polderbemalers en dijkbewakers. In 1626 werd aan de Hoogstraat (nu nr. 11) ter vervanging van dit oude vervallen ‘dijksmagazijn’ de eerste steen gelegd voor de
bouw van een ‘gemeenlandshuis’, gunstig gelegen aan de Maasdijk. Dit huis
was van het ‘gemeene’ ofwel gehele (Delf)land. Dit huis was bedoeld als vaste
vergaderplaats en het was strategisch geplaatst tussen de Monsterse en de
Wateringse Sluis.
Behalve locatie als vergaderplaats en begin- of eindpunt van de dijkschouw
werd het Gemeenlandshuis ook gebruikt voor de ontvangst van hooggeplaatste
gasten en als sluiswachterswoning van de nabijgelegen uitwateringssluizen.
Bouwen op een dijk als de Hoogstraat heeft als gevolg dat de zijde aan de
Stadhuiskade twee verdiepingen heeft en aan de Hoogstraat slechts één. Aan de
achtergevel vinden we ook een torentje dat aan de gevel is gebouwd. Hierop is
een bel aangebracht die moest waarschuwen voor het spuien van de haven.
De sluiswachter luidde vroeger de bel als waarschuwing dat de sluizen werden
opengezet.
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Het verhaal van Jan van den Breevaart
Het begin
Jan van den Breevaart wordt in 1926 geboren in Hellevoetsluis waar zijn vader
werkzaam is bij het loodswezen. Als het loodswezen dat jaar verhuist naar
Maassluis gaat de familie Van den Breevaart op ’t Stort wonen in de Talmastraat
waar Jan samen met zijn broer en zus opgroeit.
Hij bezoekt de lagere (Blom)school aan de Zuidvliet en is in zijn vrije tijd veel
aan het spelen langs het water van de Vliet. Hij is na schooltijd ook veel te vinden bij de boeren in Maasland zoals bij Chardon en Doelman in de Sluispolder.
Na de lagere school bezoekt hij de Groen van Prinstererschool met meester
Booster en behaalt daar het Mulo A-+B-diploma, dat hij nodig heeft om verder
te kunnen studeren aan de MTS. Jan wil, evenals zijn vader, bij het loodswezen
werken, liefst als machinist, ‘dan ben je een heer’.
Vanwege de oorlogstijd en
zijn jeugdige leeftijd wordt
hij in 1942 nog niet toegelaten aan de MTS aan de G.J. de
Jonghweg in Rotterdam.
Op advies van de directeur
van de school zoekt hij dan
tijdelijk werk bij een machinefabriek. Dat vindt hij bij de
machinefabriek van Boezeman
op het kerkeiland, dat past
dan goed bij zijn toekomstige
opleiding als werktuigbouwkundige. Tijdens het bombardement van 1943 wordt de
machinefabriek getroffen en
moet Jan in een pand aan de
Maassluiseweg langs de
Noordvliet werken.
In 1944 kan Jan eindelijk naar
de MTS waarbij hij in 1947
tijdens het derde (praktijk)
jaar bij de machinefabriek
van De Jong in Vlaardingen
komt te werken.

Sluiswachterswoning aan de achterkant van
het Gemeenlandshuis anno 1900.
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In die periode komt hij in het academische ziekenhuis van Leiden terecht.
Hij heeft veel last van moeheid, zijn bloeddruk is te hoog en hij krijgt een
‘vollemaans’gezicht. De diagnose syndroom van Cushing wordt gesteld, in die
tijd een ongeneeslijke ziekte. De huisarts wordt desgevraagd verteld dat het
meest bijzondere aan de patiënt is dat hij een man is, de ziekte komt namelijk
vooral voor bij vrouwen. Jan blijft negen maanden(!) in het ziekenhuis zonder
veel succes. Als onderdeel van de therapie wordt de hypofyse bestraald
en wordt er een bijnier weggenomen, zonder dat de bloeddruk veel daalt.
De andere verschijnselen zijn gelukkig wel verdwenen. Tijdens een vakantie in
Friesland in 1953 krijgt Jan een hersenbloeding en wordt de tweede bijnier ook
verwijderd. De bloeddruk daalt weer verder en omdat op dat moment medicatie
beschikbaar komt, is de ziekte ten slotte minder problematisch geworden.
Jan wordt sluiswachter
Thuis gaat Jan weer wat werken en komt dan ook op de boerderij van Doelman
in de Sluispolder. In 1948 zit hij bij Doelman koffie te drinken waarbij ook
technisch ambtenaar Jan Kres van het Hoogheemraadschap Delﬂand aanwezig
is. Deze stelt hem de vraag wat hij gaat doen na het ziekenhuis en stelt Jan voor
om als hulpsluisknecht bij hem te komen werken. Die functie is vacant vanwege ziekte van Jan (Johannes Cornelis) van Blitterswijk, de sluiswachter in die
tijd. De dag daarop al gaat Jan zich melden en wordt door sluisknecht Johan
Janson geïnstrueerd. Op de vraag wat Jan moet doen als er een ambtenaar van
Delfland komt is het antwoord ‘dan zorg je er maar voor dat je een bezem in je
hand hebt’.
Als in 1948 Jan van Blitterswijk overlijdt (1884-1948) ontstaat er een vacature.
Omdat sluisknecht Janson er geen heil in ziet om naast het werk rondom de
sluis ook de taak van het bedienen van de (Delfland) telefooncentrale in het
Gemeenlandshuis op zich te nemen, wordt Jan van den Breevaart per 1 januari
1949 aangesteld als de nieuwe sluiswachter. Dit doet hij nadat hij advies had
gevraagd aan zijn behandelend arts die op zijn vraag wat te doen antwoordt:
‘Jan, je moet zeker sluiswachter worden: altijd buitenlucht, best een rustig leven
en niet meer dat heen en weer gereis naar school. En zo gebeurt het.
Als sluiswachter krijgt hij de beschikking over een woning binnen het
Gemeenlandshuis. In eerste instantie neemt hij in 1949 zijn ouders mee naar de
woning, zij kunnen hem behulpzaam zijn met het bedienen van de telefooncentrale wanneer hijzelf bij de sluis is. Bij de beëdiging als sluiswachter wordt hij
ook onbezoldigd rijksveldwachter. In die functie mag hij overtreders bekeuren.
Hij heeft dat echter nooit gedaan, vooral vanwege de administratieve rompslomp dat dit met zich meebrengt!
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Wonen in het Gemeenlandshuis
De benedenwoning was altijd bestemd voor het gezin van de sluiswachter.
Met de voordeur aan de kadekant beschikt Jan over een woning waarin een
grote woonkamer – betegeld met witte Friese tegels – een slaapkamer, een keuken
en een doucheruimte. Na een verbouwing in 1958 krijgen ze de beschikking
over twee kamers in de bovenverdieping.
Op dijkhoogte is ook een kleine laboratoriumruimte die wordt gebruikt voor de
analyse van het water. Regelmatig worden er watermonsters genomen op meerdere plaatsen in de vliet tijdens het spuien en bij de havenmond. Dat is om het
chloor-ionengehalte (maat voor het zoutgehalte) en zuurstofgehalte te bepalen.
Visite meldt zich dikwijls aan de Hoogstraat 11 en de fraaie voordeur daar
ziende gelooft de visite dan niet dat daar de familie Van den Breevaart woont.
Tijdens een zeilvakantie in Heeg (Friesland) ontmoet Jan een leerling-verpleegster uit Groningen. Het klikt tussen beiden en ze blijven elkaar schrijven en ontmoeten. Na enige tijd gaat Jan naar Groningen om de hand te vragen aan haar
ouders. De ouders Vonk zijn akkoord onder één voorwaarde: ‘je mag haar meenemen, maar dan moet je ook Nero, de hond meenemen’. Jan heeft daar geen
enkel probleem mee en zo trekt het toekomstige echtpaar naar Maassluis.
Begin 1953 trouwen ze en zijn dan het allereerste stel dat vanuit het
Gemeenlandshuis in het huwelijk treedt! Jan krijgt met zijn vrouw twee dochters die het prachtig vinden in het grote huis waarmee ze indruk maken op hun
vriendjes en vriendinnetjes. Dat zo’n woning ook andere voordelen heeft blijkt
ook later als mevrouw Van den Breevaart-Vonk, na de aanschaf van schapenvellen en het spinnen van de zelf verkregen wol, een groot vloerkleed maakt in
een van de grote kamers van het Gemeenlandshuis. Het vloerkleed wordt zo
groot en zwaar dat het later haast niet lukt het te verhuizen als het echtpaar in
1987 de woning verlaat wanneer Jan met prepensioen gaat. Het vloerkleed
wordt nog altijd gebruikt in de huidige woning van Jan.
Als op enig moment de huur wordt verdubbeld (van f 12,50 per maand naar
f 25,-) tekent Jan protest aan, uiteindelijk moet hij in Schiedam voor het
gerecht komen vanwege het protest. Zijn argumentatie is als volgt: ‘zo’n kelderwoning is de huur niet waard, je woont tegen de dijk aan en je hebt last van het
hoge water’. De huurverhoging gaat uiteindelijk niet door!
Werken als sluiswachter
‘Ik ben wel sluiswachter, maar geen sluiswerker’
Al doende leert Jan alles over eb en vloed en over het spuien en schutten.
Aan de Veerstraatzijde is de sluis voorzien van een stel ebdeuren en een stel
binnen-vloeddeuren. Aan de havenzijde van de Monsterse Sluis zit half
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onder de Hoogstraat een stel stormdeuren met daarvoor een stel vloeddeuren.
Het schutten kan alleen als het water 40 cm boven NAP (Normaal Amsterdams
Peil) en lager staat. Als de waterstand buiten erg laag is kan er niet geschut worden omdat er geen dubbele ebdeuren zijn, er is enkel een stel ebdeuren aan de
binnenkant van de sluis.
Op order van het Hoogheemraadschap (de technisch ambtenaar de heer Stolk
van het dieselgemaal Mr. Dr. C.P. Zaaijer aan de Vlaardingsedijk) wordt er
gespuid om het overtollige water uit de boezems af te voeren. Ook het inlaten
van zoetwater voor de tuinders wordt regelmatig gedaan. Water wordt er ook
ingelaten bij andere sluizen zoals de Oranje Buitensluis en via de Parksluizen
in Rotterdam.
Voorts worden voor en na de sluis, tijdens het spuien, en ook aan het havenhoofd regelmatig (ook ’s nachts) watermonsters genomen voor analyse van het
zoutgehalte.
Een regelmatige taak is het schoonmaken van de sluisdrempel, want het vuil dat
meekomt tijdens het spuien kan het sluiten van de sluisdeuren blokkeren en
daarbij veel problemen veroorzaken.
Voorspelbaar, maar wel onregelmatig
Het werk is erg onregelmatig, moet ook
’s nachts gebeuren en het spuien kan uren
duren. Geduldig kunnen wachten is dan
ook een belangrijke eigenschap voor de
sluiswachter. Bij veel spuiwater worden
zowel de Monsterse Sluis als de
Wateringse Sluis (aan de Zuidvliet) voor
het spuien gebruikt. Een onregelmatigheidstoeslag wordt echter niet gegeven.
Volgens de hoofdingenieur van Delfland
zijn de eb- en vloedtijden al jaren van
tevoren bekend.
De ervaring leert dat onder normale
omstandigheden ongeveer vijfenhalf uur
na hoogwater de sluis open kan, dan is er
gelijke waterstand binnen en buiten. In de
beginperiode wordt veiligheid nog niet
heel serieus genomen, later wordt het
gebruik van zwemvest en reddingboei
aanbevolen. Maar die worden uit praktische overwegingen zelden gebruikt.
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Het was ‘VERBODEN
zonder SCHUTBEWIJS
in de SLUIS te varen’.

Sluiswachtershuisje
en Havenkom op
1 februari 1953.

Het gebruik van het sluiswachtershuisje aan de buitenhaven beperkt zich voornamelijk tot het bewaren van het bonnenboekje. Elke schipper die geschut
wordt krijgt daaruit een schut- of doorvaarbewijs. Voor grotere schepen dient
daarvoor eerst 2, dan 4 en tot slot 8 cent per ton (scheepsvolume) betaald te
worden. Jachten betalen 80 cent.
In de beginjaren van zijn werkzaamheden als sluiswachter is ‘een jachtje’ een
bijzonderheid. Het merendeel, zo’n tien schepen per dag, bestaat dan uit vrachtvaarders zoals de zandschippers van Oosterlee en beurtschippers uit
Schipluiden. Later is het andersom: zelden een vrachtschip en het merendeel
zijn dan jachten.
Eens per week worden de meetgegevens van de wateranalyse doorgebeld naar
het kantoor van Delfland in Delft. Ook de informatie betreffende de schepen die
zijn binnengekomen wordt doorgegeven, die gegevens worden onder andere
gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Bij slecht weer en hevige storm kan er niet geschut worden, dan komt er te veel
zout water binnen. Tijdens de stormramp van 1953 wordt er een paar dagen niet
geschut. Jan, die dan net getrouwd is, krijgt wateroverlast in de sluiswachterswoning. Het water komt van alle kanten zijn huis binnen, niet door de schotten
voor de deur, maar vanuit het riool en toilet. Als het water later buiten al lang
weer gezakt is heeft hij nog steeds water in het pand.
Bij strenge vorst wordt er niet uitgelaten en ook niet geschut, maar de sluisdeuren moeten wel ijsvrij gehouden worden. Het is dan zaak om met ijsbrekers,
staande op het ijs, het ijs bij de deur weg te hakken. Als het gaat dooien, blijft
het ook opletten: ijsschotsen kunnen vast gaan zitten bij de deuren en die daarbij blokkeren.

67

Uniform en regels
Weinig veranderingen doen zich voor in de loop der jaren. Maar het scheepsaanbod verandert wel: minder vracht- en meer plezierschepen. Het vrachtvervoer wordt steeds meer per auto uitgevoerd. Het opnemen en registreren van de
waterstanden wordt later automatisch geregistreerd met behulp van drijvers in
de vliet.
Met de komst in 1958 van een nieuwe technische ambtenaar, de heer Van der
Haar, wordt er een uniform geïntroduceerd: een dienstpet, regenjas en laarzen.
De dienstpet wordt echter niet veel gedragen. Met laatstgenoemde ambtenaar
kan Jan niet zo goed overweg. Hij wil steeds weten waar Jan is en wat hij doet.
Op een gegeven moment moet Jan ’s nachts om twee uur water uitlaten en belt
de heer Van der Haar (uit bed) en vertelt hem dat hij naar de sluis gaat om de
deuren te openen.
‘Ga je gang’, is de reactie.
Om vijf uur in de morgen belt Jan weer en zegt ‘Ik ben op de sluis en ga de deuren sluiten.’
De telefoon wordt er opgelegd en het gesprek is afgelopen.
De volgende morgen moet Jan op kantoor komen en krijgt de volgende boodschap: ‘Sluiswachter, je doet je werk volgens de voorschriften en je hoeft mij
nooit meer lastig te vallen.’
En dat was precies de bedoeling.
Tijdens zijn sluiswachtersperiode worden er tweemaal nieuwe sluisdeuren ingezet, eerst kort na zijn in dienst treden, daarna in 1959 en later (Jan is dan al uit
functie) weer in 2008. Het vervangen is een klus die meerdere weken in beslag
neemt, de sluis is daarbij al die tijd geblokkeerd.
In 1972 wordt de
Monsterse Sluis buiten
gebruik gesteld en
afgedamd. Door het
uitvoeren van de Deltawerken is de gemiddelde waterstand gestegen
en kan de sluis niet
meer optimaal functioneren. Ook wil het
Hoogheemraadschap
geen zout lekwater
meer op de boezems
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Plaatsen van nieuwe sluisdeuren, 1959.

hebben en zo blijft er voor Jan alleen het onderhoud aan de keersluis en de
Wateringse Sluis over evenals de bediening en onderhoud van de keersluis in de
buitenhaven.
In 1987 gaat hij met prepensioen en betrekt samen met zijn vrouw een huisje
aan de Geerkade, nog altijd bij het water. Samen maken ze veel en lange wandelingen in binnen- en buitenland. Eind 2004 overlijdt de vrouw van Jan aan de
ijzerstapelingsziekte hemochromatose.
Na zijn vertrek als sluiswachter is er geen stelselmatig toezicht meer bij ‘zijn
sluis’. Dus als Jan tegenwoordig – anno 2011 – de sluis op zijn dagelijkse
wandeling passeert en wat vreemds bemerkt belt hij altijd naar het
Hoogheemraadschap van Delfland.
Jan van den Breevaart, een leven lang sluiswachter!
november 2011
Opgetekend door
Dick van Wassenaar
ANEKDOTE 1
Schipper blijft schipperen
Het was een mooie zomerse dag. De sluis
was net gesloten nadat deze lange tijd had
opengestaan. De watermonsters waren
genomen en onderzocht. Toen meldde zich
een schipper om te schutten, van binnen
naar buiten. Iedereen die een vaartuig
bestuurt noemen we een schipper en vragen
deze dus niet om zijn vaarbewijs.
Het was een klein roeibootje met een
buitenboordmotor. De binnendeuren stonden nog open, dus hij kon zo naar binnen
varen nadat een bewijs van doorvaart was
verkregen. De binnendeuren werden gesloten. Om het water in de kolk gelijk te krijgen aan het buitenwater werden de schuiven in de buitendeuren geopend. Na een
paar minuten was het gelijk water en konden de buitendeuren worden geopend.
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De buitenboordmotor werd gestart, maar dat ging niet zo eenvoudig.
Herhaaldelijk werd het startkoord aangetrokken en aan de choke gedraaid, maar
nee, het wilde niet. Weer trekken en trekken tot opeens de motor aansloeg en
het bootje onder de schipper door naar buiten schoot, echter zonder schipper.
Dat was een nat pak, gelukkig kon de onfortuinlijke schipper wel zwemmen.

ANEKDOTE 2
Illegaal peuren of …
Het was nacht, maar niet echt donker. De Wateringse Sluis stond open en het
water kabbelde naar buiten. De sluiswachter slenterde langs het water en
besloot watermonsters te gaan nemen. Dus twee flesjes gehaald in het
Gemeenlandshuis, een voor de zuurstof- en de ander voor de zoutanalyse.
Aangekomen op de Boelhouwersbrug werd flesje voor flesje in het water
gehouden toen twee surveillerende agenten aan kwamen lopen. Met de visserijwet in het hoofd, die zegt dat peuren (vissen op paling met de peur, een aaneengeregen lijn wormen die daarna tot ringen wordt gebonden) verboden is, meenden zij (waarschijnlijk) een overtreder te hebben betrapt. Een van de agenten zei
‘Heeft u al wat gevangen’, en de ander zei ‘Bijten ze?’ Tergend langzaam werd
het lijntje op en neer gehaald door de sluiswachter, die op de hoogte was van
het verbod. Toen haalde hij de flesjes naar boven. De agenten begonnen te
lachen toen ze de vangst zagen en de sluiswachter maakte zich bekend, de agenten dropen snel af.
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GEBRANDSCHILDERD KERKRAAM UIT 1642
1998
Het is 1998. De streekarchivaris van Voorne-Putten en Rozenburg, de heer Leen
Hordijk, wordt gebeld door zijn collega. Het is de archivaris van het
Hoogheemraadschap van Delfland. Hij vertelt: Ik heb een ontwerptekening van
een gebrandschilderd kerkraam aangetroffen met betrekking tot Brielle uit
1642. Er is een gezicht op de Maas te herkennen.
De heer Hordijk is wild enthousiast. Zo’n aanwinst komt gemiddeld maar één
keer in de tien jaar voor. Maar hoe komt die tekening daar en is het gebrandschilderde raam ook vervaardigd en geplaatst?
Bewijskracht
Het archief van het Hoogheemraadschap was lang geleden opgeborgen in de
Oude Kerk te Delft. Die is te herkennen aan de scheve toren. Verder hoor je
weinig van de kerk, want de Bourdon, de grootste historische klok van
Nederland, wordt alleen geluid bij bijzondere gebeurtenissen zoals de bijzetting
van een lid van het Koninklijk Huis. De reden hiervoor is dat het klokgelui
zulke zware trillingen veroorzaakt dat bij regelmatig luiden schade aan de toren
zou kunnen ontstaan.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is deze kerk gerestaureerd. Vanwege die
restauratie besloot het Hoogheemraadschap de Oude Kerk een gebrandschilderd raam te schenken. Via een begrotingswijziging werd hiervoor budget vrijgemaakt. Maar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waren het hier niet mee
eens. Is het schenken van een raam een taak voor het waterschap? Hoort dat bij
de kerntaken? Ook nu in Maassluis een hot item!
Het bestuur van het waterschap ging in hoger beroep en kreeg gelijk. Goede
contacten onderhouden is voor elke organisatie belangrijk en bovendien was het
cadeau geven van gebrandschilderde ramen een oude traditie. Dat werd al in de
16e eeuw gedaan. En als bewijskracht zat er dus in het dossier een ontwerptekening uit 1642.
Brielle of Maassluis?
Een echte archivaris waardig startte Hordijk een klein onderzoekje. In de resolutieboeken van Brielle vond hij de volgende post:
En den glasschrijver van t’glas in de kercke van Sluijs bij hem van stadtswegen
besteet van dat hij het voorseyde werk loffelickenk heeft voltrocken de somme
van vijftich gulden.
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We hebben hier dus te maken met een gebrandschilderd glas voor de kerk van Maassluis.
Maassluis werd toen vaak met ‘Sluys’ aangeduid.
De stad Brielle heeft meer glazen geschonken.
Aan Zwartewaal, aan Edam, aan Hellevoetsluis
en dus ook aan Maassluis. Dat maakt de vondst
alleen interessanter, want van deze ramen in de
Groote Kerk, zijn zover mij bekend, geen
afbeeldingen bekend. Dus echt een historische
aanwinst!
Een oud gebruik
Het was in de 16e en 17e eeuw een gewoonte
om bij het stichten van een nieuw kerkgebouw
sponsors te zoeken voor de kerkramen. Meestal
Ontwerp van een gebrandging het om de naburige kerken en/of burgerlijschilderd raam in Brielle
ke instanties. Zo lezen we in de jaarrekeningen
uit 1642.
een aantal keren van uitgaven voor dit doel.
Ds. Fenacolius en enkele kerkrentmeesters bezochten onder meer de dijkgraaf
van Delfland, de Staten van Holland en West-Friesland en zelfs de Prins van
Oranje.
Hun ‘bedeltocht’ was niet voor niks. De Gecommitteerden Staten van Holland
hadden er 60 gulden voor over. Geen geweldig bedrag, maar het ‘eerste schaap
was over de dam’. En de stad Brielle volgde. Met een mooi gezicht op de Maas.
Helaas zijn de oorspronkelijke gebrandschilderde ramen niet bewaard gebleven. Wanneer u soortgelijke ramen wilt zien, loopt u dan door de Hoogstraat.
Wanneer de luiken open zijn van het Delflandhuis, ziet u dezelfde soort ramen
als die ooit in de Groote Kerk waren. Ze zijn wel wat kleiner, maar zo zagen ze
er in de kerk ook uit.
Aannemersbeloning
Waar zijn de gebrandschilderde ramen uit de 17e eeuw gebleven? Mastenbroek
heeft de kerkrekeningen erop nagespeurd. In 1733, nog geen honderd jaar na de
inwijding in 1639, gingen de ramen ernstige gebreken vertonen. Al het glaswerk moest worden vernieuwd. Waarschijnlijk geen topkwaliteit, wanneer je
looptijd/leeftijd van de glazen vergelijkt met bijvoorbeeld de Goudse glazen. En
wat lezen we in het bestek van de werkzaamheden?
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Het oude glas en loot sal koomen ten voordeele van de aannemer. Er is volgens
Mastenbroek van die ramen niets bewaard gebleven.
Fysiek niet en niet op papier. Tot het telefoontje tussen de twee archivarissen.
De huidige gebrandschilderde ramen dateren van na de oorlog. Ook daarover is
het een en ander te vertellen, maar dat past niet in deze kroniek.
2011
Op 30 maart 2011 hield de heer Hordijk een lezing voor de Vereniging Vrienden
van de Catharijnekerk te Brielle. De titel van zijn verhaal luidde: ‘Het gebrandschilderde verleden van de Sint Catharijnekerk.’ In zijn verhaal vertelde hij
onder andere over het door de stad Brielle geschonken raam aan het dorp
Maassluis. De lezing is in druk uitgegeven en opgenomen in de bibliotheek van
het Stadsarchief Vlaardingen. In de brochure staat uiteraard een afbeelding van
de ontwerptekening. Zijn verhaal en stukjes uit de kerkhistorie, geschreven
door de heer Mastenbroek, waren de geschreven bronnen voor dit Historisch
Schetsje.
Huib Geuze
Stadsarchief Vlaardingen

Meer informatie: Stadsarchief Vlaardingen/Maassluis, (010) 248 49 99 of
stadsarchief@vlaardingen.nl
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’T MAES-SLUYSCHE LUST-HOFJE
Onlangs was er een primeur te bewonderen in de ‘Verdieping van Nederland’,
de gezamenlijke tentoonstellingsruimte van de Koninklijke Bibliotheek en het
Nationaal Archief in Den Haag. Het betrof een tweetal zeer zeldzame en gave
liedboekjes, waaronder ’t Maes-Sluysche Lust-Hofje, die onlangs werden aangeboden aan de Koninklijke Bibliotheek. Louis Grijp van het Meertens Instituut
en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht zegt hierover: ‘Zeldzaam, juist omdat
ze vrij massaal werden gedrukt. Met elitaire boeken wordt vanaf het begin voorzichtiger omgesprongen.’ Het waren boekjes voor dagelijks gebruik. Het zijn
(anders dan de titel misschien doet vermoeden) geestelijke liederen, maar ze
waren niet voor in de kerk.
Uit ’t Maes-Sluysche Lust-Hofje werd vooral door de jeugd gezongen. Ze
namen zo’n boekje bijvoorbeeld mee naar het strand. Luid zingend zaten ze dan
in een bootje of op een wagen. Het was gewoon vermaak. De geestelijke liederen in het boekje uit Maassluis bevatten voornamelijk teksten (gemaakt op
bestaande melodieën) die in wezen allemaal een opgeheven vingertje herbergen. Grijp: ‘Maassluis was in die tijd al erg gereformeerd, met ook heel veel
wijsvingertjes. Dat zien we in de liederen terug.’ Die gaan over het gevaar van
dronkenschap, bijvoorbeeld.
Ze zijn ontzettend belangrijk voor onze kennis over de 17e eeuw. In het geval
van het Maassluise liedboek zeggen ze iets over onze lokale kennis uit die tijd.
De samensteller van de liederen verontschuldigt zich echter bij voorbaat al en
heeft voorin gezet dat de lezer hem zijn fouten maar moet vergeven ‘omdat het
zijn werk niet is’.

Liedboekje ’t Maes-Sluysche Lust-Hofje tentoongesteld.
Het boekje dat dateert uit 1684, heeft een breedte van ongeveer 8 cm en een
hoogte van 6 cm. Het is samengesteld door de onbekende C.D. de Roy en werd
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gedrukt in Delft. Het past in de traditie van lokale liedboekjes uit die tijd, met
de naam van een stad of dorp in de titel en opgedragen aan de plaatselijke jeugd,
die er dan uit kon zingen. Maassluis was een van de eerste kleine stadjes die
lokale liedboekjes kreeg. Louis Grijp: ‘Dit hangt ongetwijfeld samen met de
sterke groei van de stad in het midden van de zeventiende eeuw’.
’t Maes-Sluysche Lust-Hofje is doordesemd van gereformeerde godsvrucht en
bevat veel toespelingen op de visserij. Hoe belangrijk de gereformeerde zang
voor Maassluise vissers was, blijkt ook uit het psalmenoproer, bijna een eeuw
later (1775-1776).
Het boekje wordt op termijn gedigitaliseerd en komt dan publiekelijk beschikbaar. Hierop vooruitlopend hebben we een klein fragment van de tekst van een
van de liedjes hierbij afgebeeld en getranscribeerd.
Mijn dunckt ick het soet vermaecken
Al van verre sie te moet:
Ick niet rusten sal, maer waecken,
Tot ick Christi Jesu groet,
Sal aenschouwen met mijn oogen
Des geloofs insonderheydt:
Wie en soud niet zijn bewogen
’t Is al te grooten onderscheyt.
In hedendaagse woorden:
Ik denk dat ik me zal vermaken
Zie van verre het te moeten:
Ik zal niet gaan rusten maar waken
Zodat ik Jezus Christus kan groeten,
Zal aanschouwen met eigen ogen
Door geloof in bijzonderheid:
Wie zou er niet door zijn bewogen
Als in het grootse onderscheid.
Dick van Wassenaar
Rien Koene
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REACTIES VAN LEZERS
Maassluis’ dialect
Een kleine correctie op de bijdrage van Klaas ’t Hart in HS 60, pag. 59. In zijn
dialectbijdrage werd achter het woord ‘bonksem’ tussen haakjes vermeld dat
het hier gaat om een wezel. Dat is een dwaling van de redactie, want het gaat
om een bunzing. Klaas: ‘Het moet toch voorkomen worden dat een der lezers
wellicht een elegant schepseltje, wat een Wezel is, zal verslijten voor een onfris
ruikende Bunzing!’
Kinderen naar Engeland
In HS 59 ‘Speurneuzen gezocht’ zochten wij naar de namen van de kinderen die
na WO II naar Engeland
waren geweest. We hebben nu ook de naam van
het lange meisje in het
midden. Dit was Corrie
Teunissen, dochter van
de onderwijzer op de
Minister De Visserschool. Zij leed aan een
nierziekte en overleed
op haar 18e jaar.
Het meisje voor haar is
Corrie van Noord,
dochter van de schoenmaker.
Leuk te vermelden is dat deze foto is geplaatst op de website
www.geschiedenisvanzuidholland.nl met de titel ‘maassluizer-bleekneusjesbedanken-engeland’.
Schippersfamilie Oosterlee
Koos van Hartingsveldt sr. reageert op het artikel ‘Zand en grind voor het
Westland’ in HS 60. Zijn moeder was een dochter van Pieter Oosterlee, die echter niet in het artikel voorkomt. Diens broer Pieter wel. Hoe dat zit? De afgebeelde broers Johannes en Pieter en de op blz. 42 genoemde Jacob, waren
broers van zijn opa Pieter Oosterlee: twee Pieten in één gezin. Want zo sterk
was de vernoemingstraditie in die tijd dat ze zijn vernoemd naar twee afzonderlijke Pieten uit het voorgeslacht!
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Verder waren er nog twee broers Willem en
Nicolaas, die anders hun brood verdienden.
Koos’ grootvader Piet was eigenaar van het
genoemde motorschip ‘Rust Roest’. Hij had dit
schip laten bouwen in de maten die pasten bij de
Monsterse schutsluis, want ook hij voer vaak
door de vlieten en had de Veerstraat als los- en/of
laadplaats. Cees Oosterlee, die genoemd wordt in
verband met die boot was een neef (oomzegger)
van hem. Hij heeft veel voor hem gewerkt en
gevaren.
Koos: ‘Eén keer ben ik met een meerdaagse tocht
mee geweest naar Broek in Waterland waar turf
gehaald moest worden. Toen heb ik zelf gezien
wat een karwei dat was om elke keer een draagPieter Oosterlee
baar pak turf uit een loods te halen en naar de
(1872-1948).
schuit te dragen en dan trap af in het ruim te
brengen. Dat duurt een tijd voordat zo’n schuit vol is. Het terugvaren was dan
wel weer rustgevend, maar in Maassluis moest die turf weer naar boven gehaald
worden om onder andere bij Kolenboer Rinkel aan de Zuidvliet af te leveren.
Ik denk dat het in het oorlogsjaar 1942 was, want ik herinner me daarvan dat,
toen we in de roef zaten te eten (ik was toen 11, 12 jaar) de opmerking werd
gemaakt ‘goed dat zout niet op de bon is’. Het eten smaakte dus lekker. Er werd
hartelijk om gelachen, maar in de latere oorlogstijd ging óók zout op de bon!’
Koos’ opa heeft niet zo lang meer geleefd. Hij is gestorven op 2 april 1948 in
de leeftijd van 75 jaar. En hij heeft in 1943 nog zijn huis in de Wagenstraat
verloren bij het bombardement van Maassluis.
Kalender 2012
Mevrouw L. van der
Stelt-Berkouwer uit
Putten schrijft naar
aanleiding van de foto
van de schietvereniging op het eerste
kalenderblad:
‘Zittend vooraan tweede man van links is
geen Berkouwer. Mijn
broer Cor Berkouwer
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staat helemaal bovenaan, tweede van links, met zijn gezicht half zichtbaar.
De zittende man met snor die midden achter de twee voorste personen te zien
is is de heer L.M. Boudewijn die kleermaker was en een stoffenzaak had op de
Noordvliet. Mijn vader, vertegenwoordiger in meel en tot 1928 eigenaar van
schoenen- en kruidenierszaak De Kleine Winst, liet daar zijn kostuum maken.
De man die aan de rechterzijde achter het statief staat zou de heer Van Damme
kunnen zijn.’
Mevrouw J. ’t Hart-van Rossen kan hieraan toevoegen dat de knielende man
met geweer A. Warnaar is en de man ernaast haar oom H. van Rossen.
Weeshuis
In HS 60 pag. 13 staat een foto van de Vader en Moeder van het weeshuis met
enkele kinderen. Mevrouw J. ’t Hart-van Rossen uit ’s-Gravenzande weet ons
te melden dat de foto niet van 1935 is, maar rond 1910 is genomen en de
familie De Pagter laat zien.
Adres op ’t Stort
Martin van der Hoek uit Burgh-Haamstede reageert op HS 60 pagina 58,
middenstanders op ’t Stort.
Ik ben geboren op ’t Stort en heb daar gewoond tot mijn 15e jaar. Toen ben ik
verhuisd naar de Prins Mauritsstraat. Het huis waarin ik geboren ben was op
adres Piersonstraat 11. In het genoemde stukje wordt Piersonstraat 11 genoemd
als adres van de familie Van Strijen, die daar een melkhandel zou hebben gehad.
Ik heb dit nooit gehoord en ik kan me niet voorstellen dat in onze kleine rijtjeswoning een winkel zou hebben kunnen bestaan. Ik weet van de middenstand op
’t Stort het volgende (en dan spreek ik over de jaren ’60 en ’70): In de A.E.
Maasstraat was de kaas- en melkhandel van de familie Sluijter. In de
Piersonstraat had je de kruidenierswinkel van de familie Mol, in de volksmond
‘Pietje Mol’ genoemd. De winkel lag recht tegenover de Klaas Katerstraat. In
de Heldringstraat was de levensmiddelenwinkel van de familie Braber. Op het
Mackayplein waren twee winkels: in de bocht de groentehandel van de familie
Looij en op de hoek met de Keucheniusstraat de melkhandel van de familie
Altena. Altena heeft in die periode de winkel overgenomen, maar ik kan mij niet
herinneren van wie.’
De heer Van der Hoek heeft gelijk. In het bestand van middenstanders dat de
HVM tot nu heeft kunnen opbouwen op grond van oude advertenties,
foto’s, rekeningen, etc. blijkt de melkhandel van Van Strijen op Piersonstraat 15
gezeten te hebben.
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SPEURNEUZEN GEVONDEN
In het vorige boekje deden we een oproep voor de namen van de zwemkampioenen in 1933 en de burgerwacht in 1935-1940.
Burgerwacht en luchtwacht
Over de burgerwacht in de jaren voor WO II bereikten ons geen gegevens.
Wel zijn er herinneringen aan een burgerwacht in de oorlogsjaren, die echter
niet de hier bedoelde burgerwacht betreffen.
Zo liep wethouder Joost Slagboom eens wacht op de Monsterse Sluis en heeft
toen bijna burgemeester Alberti doodgeschoten omdat hij het wachtwoord niet
wilde zeggen.
In mei 1940 tuurde de wacht vanuit het torentje op het Smitgebouw de omgeving af op zoek naar onraad. In de ochtendschemering werd op enkele honderden meters ten westen van het havenhoofd een drijvend zwart object waargenomen dat maar op zijn plaats bleef liggen. Daar de wacht bewapend was
werd het vuur geopend op dit onheilspellende voorwerp. Het werd geraakt,
maar ontplofte niet. Toen het daglicht echt was aangebroken bleek het de zwarte ton te zijn die al decennia op die plaats de vaargeul markeerde.
Deze laatste anekdote betreft niet de burgerwacht, maar de luchtwacht.
Ook hierover weten we weinig. Naast informatie over de burgerwacht doen we
dan ook een oproep om informatie en foto’s betreffende de luchtbeschermingsdienst die in Maassluis rond 1935-1945 gefunctioneerd heeft. U kunt contact
opnemen met de redactie.
Zwemkampioenen
Op de foto van de Maassluise Zwem
Vereniging is in de tweede van links
Jaap Vilijn herkend die erg goed was
in polo. De derde is Jan Post, zoon
van Bakker Post. De vierde is Lou
Spui, eveneens bakker.
Daarmee zijn alle namen bekend en
zien we van links naar rechts: Jaap
Boer (*1908), Jaap Vilijn (*1914),
Jan Post (*1911), Lou Spui, Jan van Gelderen (*1908), A. Schippers en Manie
(Hermanus) Steehouwer (*1906).
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SPEURNEUZEN GEZOCHT
Reünie MFC M.A.A.S.
In de vorige Historische Schetsen schreef Jan van Gelderen een artikel over de
voetbalvereniging MFC M.A.A.S. Deze voetbalvereniging werd opgericht in
1919 en na een aantal moeilijke jaren in 1939 opgeheven. Bij de liquidatievergadering in de (oude) Moriaan spraken de ruim dertig leden af ooit nog eens
een reünie te houden. Hoewel de kas bijna leeg was werd er toch nog een
bedrag gereserveerd en begin 17 maart 1957 werd de reünie gehouden in het
Zeemanshuis. Bij die gelegenheid werden er verschillende foto’s gemaakt
(schuin vóór de potkachel). Twee foto’s drukken we hierbij af.
Wie herkent gezichten en weet nog namen?
Reacties naar de redactie: tel. 010 592 97 94 of redactie@histvermaassluis.nl.
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