




Wanneer u dit boekje ontvangt zijn de feestelijkheden ter ere van het 400 jarig 
zelfstandig bestaan van Maassluis waarschijnlijk in volle gang. Bij dit boekje 
ontvangt u dan ook een toepasselijk cadeautje: het jubileumboekje ‘Akte van 
Separatie’. Wat er allemaal vooraf ging aan de datum 16 mei 1614 laat zich 
lezen als een toneelstuk. Wij raden u aan het boekje na lezing goed te bewaren, 
want het is een eenmalige uitgave, mogelijk gemaakt door de Stichting 400 jaar 
Maassluis.

Natuurlijk besteden we ook in deze Historische Schetsen aandacht aan de vie-
ring van 400 jaar onafhankelijk Maassluis. We kijken onder meer terug naar de 
overeenkomstige gebeurtenissen van zowel 50 jaar als van 100 jaar geleden. 
In 1964 en 1914 werden ook festiviteiten georganiseerd en boekjes, liederen 
en toneelstukken geschreven en de onafhankelijkheid op geheel eigen manier 
gevierd. 
Maar er is meer te vieren. Zo schenken we ook uitgebreid aandacht aan het feit 
dat het 40 jaar geleden is dat het carillon in de Groote Kerk werd geplaatst en 
in gebruik is genomen. 
Herinneringen aan een recenter verleden mogen derhalve niet ontbreken en 
daarom treft u ook het verhaal van het Maassluise orkest Mondiola aan. En wat 
dacht u van de herinneringen van nog relatief jonge Maassluizers aan de eerste 
skatebaan in de Burgemeesterswijk.

Terugkijkend naar 2013 memoreren we het feestelijke 30-jarig jubileum van de 
HVM en de publicatie van het boek ‘Historische Schakelingen’ dat we cadeau 
mochten doen aan onze leden. Een andere belangrijke gebeurtenis was de 
lancering van de nieuwe website van de HVM en de Collectiebank, waarmee 
thuis onder andere foto’s kunt opzoeken van oud Maassluis. Ook onze acti-
viteiten op de sociale media Facebook en Twitter mogen zich verheugen in een 
groeiend publiek. 

Ook voor dit jaar staat de HVM veel te wachten. Als gevolg van het wegval-
len van subsidie is de Stichting Kuiperij Ankerstraat niet meer in staat om 
de Kuiperij, het onderkomen van onze Vereniging, te huren van de eigenaar 
Vereniging Hendrick de Keyser. Daarom is besloten medio dit jaar te verhuizen 
en alle HVM-activiteiten te verplaatsen naar een locatie binnen het vernieuwde 
pand van het Museum Maassluis aan de Zuiddijk.
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Tegelijkertijd zal het Museum zich sterker gaan richten op de geschiedenis van 
Maassluis en zullen de HVM en het Museum elkaar helpen, versterken en een 
waarborg zijn voor het behoud van de historie van onze stad. 

Aan het eind van de festiviteiten 400 jaar Maassluis (die eindigen met de 
Furieade) zal de HVM het prachtig geïllustreerde boek ‘Atlas van Maasluis’ 
presenteren. De uitgiftedatum is gepland op 19 september 2014. Het is een boek 
waar elke historisch geïnteresseerde Maassluizer naar uit kan zien. Het boek heeft 
de uitstraling van de Kroniek van Maassluis, maar vertelt op een geheel andere 
wijze, aan de hand van kaarten en plattegronden, de geschiedenis van Maassluis.

Verder in de toekomst liggen meer taken en mogelijkheden voor de HVM, 
zoals het digitaliseren en doorzoekbaar maken van de Maassluise Courant 
De Schakel. Ook zullen we meer gaan samenwerken met andere cultuurdra-
gers en ons concentreren op het vergaren en beschikbaar maken van nog meer 
historisch feitenmateriaal. Ergo: er zijn nog legio mogelijkheden voor vrijwil-
ligerswerk, daarom besluiten we met een variant op de historische spreuk van 
J.F. Kennedy: 

De Redactie
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‘Satellietkaart’ van het jaar nul. 
Middenboven de monding van de Rijn, 

linksonder de monding van de Maas.
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Kaart uit 1712. Middenlinks de bocht 
in de Maasdijk waar ooit Lobberdorp 
lag. Maasland werd landinwaarts op 

een oudere dijk gebouwd. Waar de 
beide vlieten deze doorsneden was 

het Huis ter Lucht. Daar mondde een 
natuurlijke kreek uit en was er een 

lucht in de Kerkdijk.
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Landmeter Potter legde in 1590 de 
contouren van de Schans en het dorp 

Maaslandsluis nauwkeurig vast.
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Circa 1860. Tekening van Jan 
Fabius van de Groote Kerk, 

gebouwd in 1639.



12

Stadhuiskade.  
Midden: Delflandhuis, rechts: Raadhuis.
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Winkelcentrum Koningshoek in 1975.
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De toren van de Groote Kerk,  
hier gezien vanuit de Olivierstraat,  

was de beste plaats voor een carillon.
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Een rijdend carillon.
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Plaquette met alle schenkers van de klokken.
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Wethouder Van der Knaap bij het gieten 
van een van de klokken.



35

De klokken staan gereed in de gieterij  
en zijn van de namen van hun schenkers 

voorzien.
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De klokken voor het carillon worden  
afgeleverd bij de Groote Kerk.
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De genodigden krijgen tijdens de toespraak een fikse regenbui te verduren.
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Op zaterdag 5 oktober 1974 werd na een lange periode van discussie en over-
leg de beiaard in de Groote Kerk van Maassluis in gebruik genomen. Elders in 
dit boekje beschreef oud wethouder van der Knaap de aanzet daartoe. Hij sluit 
daarbij af met de opmerking dat ‘twee jongelui uit Maassluis in staat werden 
gesteld een opleiding tot beiaardier te volgen’. Een van die jongelui toen was 
Gerard de Waardt die nu, 40 jaar later en nog steeds actief als beiaardier, in deze 
bijdrage zijn verhaal vertelt.

Ik ben in 1942 geboren in Delft en kreeg op zevenjarige leeftijd mijn eerste 
muzieklessen van mijn vader. Daar ontwikkelde zich de liefde voor de muziek. 
Vanaf mijn twaalfde jaar begeleidde ik kerkdiensten op het orgel in Delft, in de 
Bethelkerk, Zuiderkerk of Westerkerk. 
Leen ’t Hart, stadsbeiaardier van Rotterdam, heeft mij het beiaardambacht 
geleerd. Hij was een soort vaderfiguur voor me, hij kon de liefde voor de 
muziek zo goed overbrengen. ’t Hart nam me als jongeman van 16 jaar veel 
mee in de toren, en als hij het te druk had speelde ik voor diverse huwelijken 
de Bruidsmars. Vanuit de toren moest dan het stadhuis aan overzijde van het 
stadsplein goed in de gaten gehouden worden. Zodra de bode op het bordes 
verscheen en hij zijn hand opstak moest ik gaan spelen, meestal de Bruidsmars, 
of iets toepasselijks. 
Ik heb al van alles gespeeld op het carillon. Het begon met volksliedjes en 
bewerkingen daarvan, maar zo af en toe werd ik gevraagd om bij huwelijken 
te spelen. Ik herinner mij dat ik in Schiedam bij een huwelijk door het galmgat 
hoog boven in de toren naar beneden keek en te vroeg de Bruidsmars inzette. 
De moeder van de bruid was ook in een prachtige witte jurk met een schitte-
rend design, zij zette mij met haar opvallende kleding op het verkeerde been. 
Gelukkig had ik het op tijd in de gaten en speelde toen de echte bruid kwam 
wederom de Bruidsmars. 
In die tijd studeerde ik aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort voor 
beiaard en behaalde er in 1970 mijn praktijk- en einddiploma met onderwijsbe-
voegdheid. Daarna studeerde ik daar nog een jaar improvisatie.

Na mijn afstuderen woonde ik Spijkenisse, in 1974 las ik bij toeval een adver-
tentie van de gemeente Maassluis die op zoek was naar een stadsbeiaardier, als 
ambtenaar in dienst van de gemeente. Er waren zeven kandidaten, twee ervan 
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zouden worden benoemd. Iedere kandidaat mocht een (markt)bespeling van een 
uur geven op zaterdagmiddag, van 15 tot 16 uur met een van tevoren ingestuurd 
speelprogramma aan de jury, bestaande uit leden van de klokkenspelvereniging 
(NKV). Onder het motto ‘iedere zaterdagmiddag een beiaardbespeling’, werd 
het een spannende strijd welke twee beiaardiers zouden winnen. Tijdens de 
zaterdagmiddagbespeling stond de jury verdekt opgesteld op een voor de kan-
didaat geheime luisterplaats. Dus wel een spannend avontuur. Na zeven weken 
kwam het bericht dat op de heren Gerard de Waardt en Jan van der Zwart de 
keuze was gevallen.

Inmiddels bijna 40 jaar lang ben ik, samen met Jan van der Zwart, stadsbei-
aardier in Maassluis en nemen we ongeveer 33 bespelingen per jaar voor 
onze rekening. Eens in de 14 dagen zet ik op zaterdagmiddag mijn muzikale 
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stempel en strooi de zilverachtige beiaardklanken uit over Maassluis. Behalve 
in Maassluis bespeel ik het carillon in Tholen, Sint Maartensdijk, Rotterdam 
en Schiedam. Daarnaast geef ik regelmatig gastbeiaardconcerten in Europa, 
Canada, USA, Australië, Nieuw Zeeland en Brazilië. 

Het beiaardklavier is te vergelijken met een piano. Want het klavier is eigenlijk 
een grote piano en we noemen het ook wel een stokkenklavier. De bovenste 
korte stokken zijn de zwarte toetsen en de onderste stokken zijn de witte toetsen. 
Onderin bevinden zich de toetsen voor de voeten, die pedalen worden genoemd. 
De pedalen worden bespeeld met de voetspitsen en het manuaal (stokkenkla-
vier) met een licht gebalde hand (een toets) of gespreide vingers (twee toetsen). 
De pedalen worden met de voeten bespeeld omdat daar hele grote klokken aan 
hangen, die te zwaar zijn om met de handen te bespelen. Wat de pedalen betreft 
lijkt het instrument ook wel wat op het orgel, maar qua aanslag is het het meest 
vergelijkbaar met een piano. Aan elke toets zit een draadje en deze draadjes 
gaan naar de klepels van de klok. Aan iedere toets zit een andere klok. 
In Maassluis hangen boven ons hoofd 45 klokken. Hoe lager de toon hoe zwaar-
der de klok. Links hangen de zware klokken, oplopend naar rechts de aller-
kleinsten. De toetsen zijn op normale wijze gegroepeerd. Je ziet steeds groepen 
van twee en drie boventoetsen (de zwarte toetsen). De standaard maten van het 
klavier zijn over de gehele wereld veelal verschillend. Het legato- en staccato-
spel is op een beiaard niet zo te verwezenlijken. De klokken blijven doorklin-
ken en worden niet gedempt. Het loslaten van de toets verandert niets aan de 
uitklinking. Je kunt wel het begin van de toon aangeven, maar niet het einde. 
Het spelen van de beiaard is een totaal andere manier van spelen dan bij een 
toetsinstrument zoals een orgel. Het vergt ook veel fysieke kracht en souplesse, 
en het moet gepaard gaan met een veerkrachtige beweging, waaraan alle stijf-
heid vreemd moet zijn. 
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Vanaf 1987 heb ik me beziggehouden met het maken van ponsbanden voor het 
automatisch speelwerk. Een carillon kan met de handen worden bespeeld, maar 
ook automatisch voor de tijdsaanwijzing worden gebruikt en wel voor het hele 
uur, kwart over, half en kwart voor. Maassluis heeft een automatisch speelwerk 
van 37 klokken. Er zijn in Nederland maar enkele torens met deze omvang. 
Het handspel van Maassluis heeft 47 klokken, 4 octaven dus. Het concertbei-
aard Maassluis heeft sinds 1985 een computerspeelwerk. Het automatisch 
speelwerk kan nooit het handspel vervangen, de beiaardier heeft ritme, melodie 
en harmonie in zijn spel en speelt vanuit zijn hart, met dynamiek, inleving en 
intentie; vrolijk, droevig, dromend, etc. Dat kan alleen de mens, door zijn emo-
tionele kant. 
Op dit moment heb ik 104 melodieën ingespeeld voor het Maassluise carillon: 
religieuze, Sint Nicolaas-, kerst- en volksliederen, eigentijdse luisterliederen en 
klassieke werken. Deze melodieën heb ik thuis ingespeeld in een muziekpro-
gramma en daarna ingevoerd in de muziekcomputer van de toren. 

Het begon in 
1985 toen ik werd 
gebeld door de 
heer Verver, musi-
cus in Schagen. Hij 
was de enige in de 
wereld die zich had 
gespecialiseerd in 
het vervaardigen 
van ponsbanden 
voor automati-
sche speelwerken 
in alle mogelijke 
landen. De heer 
Verver werd echter 
een dagje ouder en 
zocht iemand die 
zijn bedrijf over wilde nemen. Er waren echter geen mensen te vinden die zich 
zo intensief bezighielden met het maken van ponsbanden. Een aantal beiaar-
diers deed het wel, maar dan alleen voor het eigen carillon. Er was niemand 
die dit werk voor andere carillons deed, omdat het heel gecompliceerd is. Ieder 
klokwerk heeft een eigen karakter en eigenschappen waaraan je de banden moet 
aanpassen. Er gaat daarom veel tijd en vooral denk- en rekenwerk inzitten.  
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Ik ben daarop een aantal weken in Schagen geweest om de fijne kneepjes van 
het vak te leren. Omdat het werk me erg boeide heb ik het bedrijf overgeno-
men. De twee klokkengieterijen, de Royal Eijsbouts en de Koninklijke Petit & 
Fritsen, sturen me inmiddels opdrachten toe voor speelwerken in verschillende 
landen, eigenlijk vanuit de hele wereld. Ik maakte bijvoorbeeld voor Korea 
ongeveer 500 melodieën voor de Universiteit van Seoul.

In de Groote Kerk bevinden zich drie luidklokken. In het verleden vervulden 
de klokken een signaalfunctie binnen de gemeenschap. Ze werden geluid bij 
brand en begrafenissen. Tevens kondigden zij de kerkdiensten en werktijden 
aan. De twee kleinste luidklokken zijn door de Firma van Bergen uit Heiligerlee 
gegoten in 1947 en wegen ongeveer 1000 kg per stuk. De grootste klok (2400 
kg) dateert uit 1650 en dient behalve als luidklok ook als slagklok voor de hele 
uren. Deze klok is door Francois Symon en Jean Paris te Amsterdam gegoten. 
Ze vormen samen een driegelui. 
Als de klokken gaan luiden beweegt de hele klok, eigenlijk gaat het zo: de 
klepel hangt in het midden, eerst beweegt de klok, vervolgens gaat de klepel 
meebewegen, dit geeft een enorm geluid. Het zwelt aan en het ebt weg als de 
klokkenluider stopt met luiden. Vroeger gebeurde het luiden met een touw, nu 
met een motor. Als je er te dicht bij staat kun je doof worden van het geluid. Om 
ervoor te zorgen dat het geluid goed over de stad door kan klinken zijn er in de 
toren galmgaten gemaakt. Als je naar boven kijkt en je loopt om de toren heen 
dan kun je zo zeggen waar de luidklokken hangen, omdat je van die schuine 
galmborden in de galmgaten (een soort ramen) ziet. Dit heet een gesloten toren. 
Het carillon hangt hoger in een open lantaarn (dit heet open toren). 

Het materiaal waarvan een klok is gemaakt is brons, een legering van koper 
en tin met verontreinigingen. Dit brons is heel duur, hoe groter de kok is hoe 
zwaarder hij wordt en hoe lager hij klinkt. Een rijke stad had veel zware klok-
ken. Kleine klokken hebben iets meer tingehalte. Zo wordt de klank ervan 
helderder. Hoe meer verontreinigd de klokspijs (het gesmolten brons) is met 
een ander metaal, hoe mooier het geluid van de luidklok wordt; dan krijgt de 
luidklok karakter. Door luchtverontreiniging worden klokken aangetast, grote 
klokken meer dan kleine klokken. Daarom kan je op den duur een melodie niet 
meer herkennen. De klokken zelf zijn nog wel mooi, maar de toonladder klopt 
niet meer. In Maassluis zijn nog geen klokken vervangen, klokken gaan name-
lijk honderden jaren mee. De vorm van de klok is typisch, dat zorgt ook voor 
de speciale klokkenklank. Op een klok staat de naam van de gieter, het jaar van 
gieting en de stad waarvoor de klok gegoten is. 
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Gedurende de bijna 40 jaar spelen op de beiaard op de Groote Kerk is het aantal 
trappen dat ik totaal heb afgelegd enorm. Het aantal treden in de Groote Kerk 
naar het klavier van de beiaard is ongeveer 200 en de toren is ongeveer 64 
meter. Ruw geschat 264.000 traptreden heb ik gelopen alleen al in Maassluis. 
Naast de reguliere bespeling, zoals de marktbespeling en de koopavondbespe-
ling, zijn er bespelingen op de beiaard waarbij rekening wordt gehouden met de 
actualiteit. Dus bij kerkelijke feestdagen, wereldlijke feestdagen, het weer en de 
vier seizoenen. Er zijn automatische fragmenten die gespeeld worden tijdens de 
kerst, met pasen en St. Nicolaas op de speelcomputer. Ook het weer speelt een 
rol, bij regen de traditionele regenliedjes. 
Ik heb diverse keren meegemaakt dat iemand mij opwachtte, omdat ik ‘onder 
moeders paraplu’ speelde, om mij te zeggen: Ik kreeg een glimlach tijdens dit 
sombere weer. Ik vond het niet eens meer erg dat het regende. Ik heb een vaste 
luisteraar, die zodra ik het Sparta clublied speel mij met een lofrede bedankt. 
Ook als er een bekende musical in de stad speelt, speel ik daar op in. Het is 
een echt democratisch instrument. Met Geert Bierling en Richard de Waardt 
heb ik meerdere duetten gespeeld tijdens zomeravondconcerten. Dat was vaak 
als inloop, dus vooraf, bij de jaarlijkse manifestatie van de smartlappenkoren, 
waarop de beiaard de smartlappen over de stad uitstrooit. Denk daarbij aan 
‘ketelbinkie’, of ‘als de klok van Arnemuiden’ etc. etc. 
En dan niet te vergeten alle andere gelegenheden zoals samenwerking met bla-
zerskwartetten, harmonie- of fanfareorkesten, vanaf de trans met trompetten, 
met koren, bij huwelijk, voetbalevenementen, klank en lichtspel, vooraf bij eve-
nementen of zoals laatst, een verzoek bij de blijde geboorte van een dochtertje.
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Tenslotte nog een persoonlijke blik op de toekomst beginnend bij de laatste tien 
jaar die een nieuw tijdperk inluidden voor de toekomst van dit muziekinstru-
ment. De taken voor de beiaardier zijn inmiddels verveelvoudigd. Het carillon 
wordt steeds meer betrokken in het dagelijkse leven en in het stadsbeeld. De 
gegeven voorbeelden geven daar blijk van. In ieder geval is het belangrijk om 
dit instrument te laten zien en horen in een tijd waarin veel tradities met een 
snelle vaart veranderen of verdwijnen. Beiaardiers zijn niet alleen ambtenaren 
in de juridische zin, maar vooral bijzondere ambtenaren. Wij behoren tot een 
klein gilde. Bij schoolexcursies zeg ik wel eens dat ik de hoogste ambtenaar 
ben, dit in verband met onze plaats hoog in de toren. Klokken en beiaarden 
horen onlosmakelijk bij onze cultuur, het geeft ons een identiteit. 
De beiaard als muziekinstrument leeft bovendien als nooit tevoren. De beiaard-
scholen floreren, nieuwe beiaarden worden nog steeds gebouwd, er zijn interna-
tionale beiaardwedstrijden van hoog niveau. Er wordt veel gecomponeerd voor 
het instrument en er worden jaarlijks talloze concerten gegeven in binnen- en 
buitenland. Ikzelf heb over de wereld gezworven om beiaardconcerten te geven 
en dat zal ik gaan missen, maar ik heb weer nieuwe plannen. Welke rol speelde 
de beiaard in mijn leven? Als je zolang speelt als ik ben je haast getrouwd met 
dit grootste en mooiste instrument van de wereld en het was een goed huwelijk.

februari 2014
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Noot van de redactie
Op 3 mei 2013 ontving Gerard de Waardt uit handen van burgemeester Koos 
Karssen een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de bei-
aardmuziek in Nederland. Als beiaardier, maar vooral als arrangeur van muziek 
voor klokkenspelen. De uitreiking vond plaats na een orgelconcert dat hij had 
gegeven in de Immanuelkerk. Hij werd daarbij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau.
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Omdat er in een grote klok veel brons zit kan een vijand dat in oorlogs-
tijd goed gebruiken om er kogels en wapentuig van te maken. Ook in de 
Tweede Wereldoorlog vorderde de vijand de klokken die in de Nederlandse 
torens hingen. Het Nederlandse volk is erg gehecht aan zijn klokken en op 
de oude Zuiderzee – nu het IJsselmeer – lieten de Nederlanders een boot 
vol met klokken expres zinken op een nauwkeurig uitgekiende plek. Na de 
oorlog hebben ze die klokken natuurlijk weer opgevist. Dan is het natuur-
lijk wel handig dat er op iedere klok al gegevens stonden.
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Een beiaard, carillon of klokkenspel is een met een klavier bespeel-
baar muziekinstrument, bestaande uit één of meerdere series klokken. 
Gewoonlijk bevindt het instrument zich in een toren. Het woord beiaard is 
ontstaan uit ‘bareh’, ‘beren’, = klankgeven, waaruit ontstaan zijn: beyeren 
en beyaarden in oud-Nederlands. 
Het woord carillon is ontstaan uit het oud-Franse ‘quadrillonner’: drie klok-
jes als voorslag plus de uurslagklok zijn samen vier (quatre) klokken. Later 
werd dit ‘carillonner’. 
Waarschijnlijk zijn klokkenluiders de eerste bespelers van de klokken 
geweest. Bij feestelijke gelegenheden maakten zij een levendig gebruik van 
de klokken door met een houten hamer op de buitenzijde van de klokken 
te slaan of door middel van een aan de klepel gebonden touw de klokken 
afwisselend te doen klinken. Uit het eerste is de mechanische bespeling 
van de klokken gegroeid, uit het tweede het persoonlijke spel door middel 
van een klavier. In Zwitserland en Italië kan men nog de laatste manier van 
‘spelen’ vinden: met de handen worden twee klokken bediend door middel 
van een soort pedaal vanaf waar twee touwen naar de klepels gaan. 
Het eerste klavier was waarschijnlijk dat van Oudenaarde in België in 1510, 
andere steden volgden later zoals Mechelen in 1556. In 1583 werd daar ook 
een pedaal aangebracht. De eerste speeltonnen of speeltrommels waren nog 
van hout. Eén van de eerste koperen (messing) speeltrommels was die van 
de Nieuwe Kerk te Delft. Hij werd in 1663 door Jan van Call uit Nijmegen 
vervaardigd en is nog steeds in bedrijf. 
Vooral toen de Franse gebroeders Hemony, belangrijke klokkengieters, 
zich in 1642 te Zutphen vestigden en goed gestemde klokken konden 
leveren, lieten veel steden hun voorslag vervangen. De rijkste steden had-
den zelfs meer dan één beiaard. Enkhuizen, Haarlem, Rotterdam en Veere 
hadden er twee; Middelburg, Zierikzee en Alkmaar elk drie; Utrecht en 
Amsterdam zelfs vijf. De Hemony’s leverden, vergoten en veranderden in 
de laatste helft van de 17e eeuw meer dan 50 beiaarden, waarvan meer dan 
30 in de Noordelijke Nederlanden. 
Veel carillons krijgen een klokkenwijding, dit is een ritueel dat al vanaf 
de middeleeuwen in gebruik is. Volgens de ritus worden de klokken eerst 
gewassen met wijwater, daarna gezalfd met olie en bewierookt. De gebeur-
tenis wordt met een aantal gebeden en gezangen feestelijk omlijst. Doel 
was om het brons te reinigen van kwade krachten en vervolgens te wijden 
voor de dienst van God.



Onlangs kocht ik op een boe-
kenmarkt een aardig boekje 
over Maassluis, geschre-
ven door Ton Hydra en geti-
teld ‘Parels in een Kroon’. 
Openluchtspel van heden en 
verleden. Maassluis 1614-
1964, gedrukt te Vlaardingen. 
Het gaat om de tekst van een 
toneelstuk dat Hydra in 1964 
schreef ter herdenking van 350 
jaar zelfstandig Maassluis en 
dat op het Kerkplein voor de 
Groote Kerk is opgevoerd met 
medewerking van de burgerij 
en onder regie van Willem van 
der Loos.

De komende maanden wordt veel aandacht besteed aan het feit dat Maassluis 
zich 400 jaar geleden van Maasland afsplitste. Vijftig jaar geleden in de zomer 
van 1964 werd dit eveneens op grootse wijze herdacht. De grote stimulator 
achter alle festiviteiten toen was de Stichting ‘Maassluise Gemeenschap’. Deze 
stichting was na de Tweede Wereldoorlog opgericht en stelde zich ten doel 
de burgerzin van de bevolking van Maassluis te versterken en haar sociale en 
culturele belangen te bevorderen. Daarnaast wilde de stichting een centrale 
organisatie zijn die de samenwerking in de ruimste zin trachtte te bevorderen 
tussen het Maassluise gemeentebestuur en verenigingen en tussen deze vereni-
gingen onderling. 
Enkele bestuursleden bezochten op 18 oktober 1962 het College van 
Burgemeesters en Wethouders van Maassluis om de eerste ideeën te bespre-
ken. In het voorjaar van 1963 kreeg een en ander al meer vorm. Bovenaan 
de lijst met suggesties stond de opvoering van een historisch spel in de open-
lucht. Daarnaast werden een fotowedstrijd, tentoonstellingen, een reünie voor 
oud-Maassluizers, jeugdvoorstellingen, waaronder een circusvoorstelling, 
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een optreden van de ‘Maassluise dilettanten’, sportevenementen, een kermis, 
muziek en zang, een prijsvraag voor een stadslied en vuurwerk genoemd. Naar 
diverse instanties gingen brieven uit om de haalbaarheid van bepaalde voorstel-
len te onderzoeken. Uiteindelijk zouden de meeste van de geopperde voorstel-
len worden gerealiseerd. Een enorme prestatie. 

Op 28 november 1963 schreef het stichtingsbestuur van de Maassluise 
Gemeenschap aan B en W van Maassluis dat zij eindelijk een auteur voor het 
historische openluchtspel hadden gevonden. Het ging om A. (Ton) Hydra, 
kunstcriticus van het dagblad De Rotterdammer. In zeer korte tijd had Hydra 
kans gezien een uitgewerkt en haalbaar idee aan de stichting voor te leggen. 
Zijn opzet was zodanig dat veel Maassluise verenigingen op het gebied van 
zang, toneel, muziek en sport hun medewerking aan het openluchtspel zouden 
kunnen verlenen.

Wel stelde Hydra één belang-
rijke voorwaarde. Bij zijn ori- 
ënterend bezoek aan Maasluis 
had hij gezien dat alleen het 
Kerkplein met het plantsoen bij 
de Groote Kerk als speellocatie 
voor hem acceptabel was. Het 
Kerkplein vormde namelijk een 
afgesloten hoek waardoor een 
zekere intimiteit kon worden 
bereikt, terwijl het geheel voor 
buitenstaanders goed was af te 
sluiten. Op het plein kon ook 
makkelijk een podium worden 
gebouwd dat schuin naar achte-
ren opliep, waardoor elk onder-
deel van het openluchtspel voor 
iedereen zichtbaar zou zijn. 
Opzienbarend: deze methode 
van podiumbouw was nog 
nooit in Nederland toegepast. 
Naast het podium zou het hele 
plein bij het openluchtspel worden betrokken. Bovendien zouden de kerk en de 
toren een belangrijke functie in het spel krijgen. Met deze argumenten op zak 
hoopte het bestuur dat de gemeente Maassluis toestemming wilde geven om 
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het Kerkplein te mogen gebruiken voor de opvoering en voor het bouwen van 
tribunes. Wel moest het anker dat op het Kerkplein lag, worden verplaatst. Voor 
dit doel moest ook het plantsoen wijken, maar het bestuur veronderstelde dat de 
gemeentelijke plantsoenendienst na afloop van de feestelijkheden er wel weer 
iets moois van zou kunnen maken. Binnen een week ontving de ‘Maassluise 
Gemeenschap’ bericht dat de gemeente instemde met de plannen.
Ook de toenmalige Hervormde Gemeente Maassluis werkte volledig mee. Zij 
gaf toestemming tot het gebruik van de consistoriekamer. Vanuit deze locatie 
– direct aan het Kerkplein gelegen – zou een aantal toneelspelers opkomen. In 
enkele andere ruimtes konden medewerkers zich verkleden. Organist Willem 
Oranje mocht het Garrels-orgel als onderdeel van een van de scènes bespelen. 

Ton Hydra was intussen begonnen met het schrijven van een op historische 
feiten gebaseerd openluchtspel. Waarschijnlijk maakte hij hierbij gebruik van 
het onovertroffen boek van meester S. Blom ‘Geschiedenis van Maassluis’. 
De ruim dertig historische personages die Hydra ten tonele voerde figureerden 
grotendeels in Bloms boek. 
In totaal was er voor circa zeshonderd personen een rol weggelegd, variërend 
van schildknaap, ruiterij en oorlogsmonsters tot drumbands. Verder verleende 
organist Willem Oranje zijn medewerking. 
De titel ‘Parels in een Kroon’ ontleende Hydra aan het wapen van Maassluis 
dat in de kroon twee parels heeft. In de heraldiek heeft een parel de betekenis 
van een traan, in het oosten is de parel echter een symbool voor vreugde. Beide 
elementen – feest en verdriet – komen in het 
spel terug.
Het spel voltrok zich op een glooiend podium 
en op het plein voor de Groote Kerk. Zowel de 
toren als het kerkgebouw hadden een functie in 
het geheel. ‘Parels in een Kroon’ moest zon-
der pauze worden gespeeld. De toeschouwers 
zouden tien taferelen te zien krijgen waarvan 
sommige direct te herleiden waren tot gebeurte-
nissen uit het Maassluise verleden.
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De eerste historische scène speelde zich af in 1614, het jaar van de afscheiding. 
Hydra liet de ambachtsheer Jacob van Egmond, heer van Keenenburg zeggen:

Daarnaast kwamen jonkheer Otto van Sevender die namens de ambachtsheer 
de afscheiding regelde, de eerste schout van Maassluis Adriaen van Waes en 
schepen Adriaen Willemsz. van Moordrecht (die Hydra foutief ook als schout 
neerzette) even op, evenals dominee Johannes Fenacolius. De laatste sprak zijn 
gehoor toe met:

Daarna volgde ter overbrugging naar de Franse tijd een stuk waarin Jan 
Coppelstock als ‘vadertje tijd’ optrad. Coppelstock woonde volgens de over-
levering op de Hoogstraat in het huis naast de Monsterse Sluis. Hij had de 
Watergeuzen op 1 april 1572 bij de inname van Den Briel geholpen. In de 
‘toekomst’ ontmoette hij vier historische personages. De eerste was Govert 
van Wijn, een rijke reder die het Garrels-orgel aan de Groote Kerk schonk en 
zorgde voor de stenen trappen bij de Monsterse Sluis. Daarna volgde dichter en 
bestuurder Hendrik Schim. De derde persoon was Jan van der Drift, een katho-
lieke reder die Hydra het volgende liet zeggen:
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Velen protesteerden hiertegen. 
Om relletjes te voorkomen liet 
de plaatsvervanger van de schout 
de vlag verwijderen. 
De laatste persoon die 
Coppelstock ontmoette was 
de ambachtsvrouwe Anna 
Arnoldina, baronesse van 
Boetzelaer. Zij speelde een 
bemiddelende rol bij het beken-
de Psalmenoproer in de jaren 
1775-1776. 

De langste historische scène in 
het spel betrof een gebeurtenis 
die Hydra aan het einde van 
de Franse overheersing in juli 
1813 situeerde. De Franse troe-
pen waren in april 1813 tijde-
lijk uit Maassluis weggetrokken 
en bovendien deed toen het gerucht de ronde dat de Prins van Oranje in 
Scheveningen was geland. In werkelijkheid en in het spel plaatsten daarop 
twee Oranjegezinde Maassluizers, Adrianus van Heel en zijn zoon Matthijs, 
een Prinsenvlag op de toren van de Groote Kerk. Een opstootje ontstond waar 
anderen, zoals Hendrik Schoonbrood, Ary Krijgsman, Pieter Rodenburg, Jan 
Boudestein, Jan Stoorvogel en Antje van Teylingen, zich bij aansloten op het 
podium. Helaas keerden de Fransen terug en namen de ‘oproerkraaiers’ gevan-
gen. Schoonbrood, Van Heel en Krijgsman werden ter dood veroordeeld. 
Een stem met op de achtergrond treurmuziek vertelde:

Met klokgelui en saluutschoten verscheen daarna koning Willem I te paard op 
het Kerkplein. Hij stak de Maassluizers een hart onder de riem: 



Heel kort stond Hydra stil bij de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 25 man in 
zwarte kleding, als oorlogsmonsters verkleed, liet hij zeggen:

Daarna volgde de bevrijding, waarbij het podium in oranje licht zou worden 
gezet.

Als afsluiting kwamen alle 
spelers nog een keer op, twee 
drumbands marcheerden langs 
de tribunes en gezamenlijk 
zong men:

Burgemeester W.J. van Dijk 
zou als laatste iedereen bedan-
ken, waarna alle deelnemers 
afmarcheerden.

Voor het zover was moesten nog wel enkele hobbels worden genomen. Op 
5 maart 1964 besprak het dagelijks bestuur van de Stichting Maassluise 
Gemeenschap met de wethouders P. van der Snoek en J. van Gelderen en de 
directeur van Gemeentewerken, J.H. Kloet nogmaals de plannen rond de inrich-
ting van het Kerkplein. Kloet begrootte het totale kostenplaatje op maar liefst  
f 6.700. Na het schrappen van enkele posten werden zij het uiteindelijk eens. 
Het idee van een première voor uitsluitend autoriteiten en genodigden liet het 
stichtingsbestuur varen. Op 8 mei startte de bouw van het podium en de tribunes.
De première vond op vrijdag 15 mei 1964 om 20.45 uur plaats. En op  woensdag 
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20 mei en zaterdag 23 mei 
volgden nog twee speelavon-
den. Een kaartje voor de hoofd-
tribune in vak A kostte f 2,50, 
in vak B f 2,00 en voor de zij-
tribunes f 1,50.

Het hoofd van de Koningin Wilhelminaschool, F.P. van Westenbrugge, 
beschreef als een volleerd recensent op 22 mei 1964 in de Maassluise Courant 
met lovende woorden de eerste uitvoering:
‘Hulde voor de opvoering van ‘Parels in een Kroon’. Gewapend met plaids en 
winterjassen bestegen vele Maassluizers vrijdag 15 mei j.l. de tribunes achter 
de Groote Kerk om de première mee te maken van de opvoering van het open-
luchtspel ‘Parels in een Kroon’ ter gelegenheid van de 350-jarige zelfstandig-
heid van Maassluis.
Zo’n openluchtspel is altijd een waagstuk. Alles is immers afhankelijk van de 
weersomstandigheden en om in de kille avonduren te zitten kleumen op harde 
houten banken is voor velen doorgaans verre van aantrekkelijk. Vandaar de 
winterjassen en plaids als voorzorgsmaatregelen. Maar het scheen alsof de 
natuur zelf wilde meehelpen om de ‘parels’ op ongekende wijze te doen schit-
teren en flonkeren. Zonovergoten lag het Kerkplein de hele dag te stoven en 
wachtte de grote avondgebeurtenis met spanning af. De zonneactiviteit was zo 
groot dat de opvoering van het stuk pas een half uur later kon beginnen dan 
aangekondigd was. 
Direct daarna werd het spel ingezet met een korte openingsfanfare en kwam 
de marmergroep op, die terstond onze belangstelling en aandacht boeide. De 
stille aandacht waarmee velen dit schouwspel gadesloegen was het bewijs dat 
er intens werd genoten. Buitengewoon goed vloeiden de diverse taferelen in 
elkaar over zodat er geen sprake was van hinderlijke hiaten of storende leemten. 
Het schouwspel werd door alle spelers, zonder uitzondering, zo goed vertolkt 
dat we als toehoorders ons in de eeuwen waanden van Coppelstock, Govert van 
Wijn, de Van Heels enz. Tot het laatste moment toe hielden de spelers onze 
aandacht vast en …. velen vergaten aan winterjassen en plaids te denken.



De lof die de eerste burger van 
het 350-jarig Maassluis aan het 
einde van het spel de schrijver, 
regisseur, medewerkers en spe-
lers toezwaaide was dan ook 
ten volle verdiend. Het schouw-
spel ‘Parels in een Kroon’ zal 
lang in ons geheugen blijven 
voortleven als een onverganke-
lijke herinnering aan ons 350-
jarig stedefeest.
Ten slotte wil ik eindigen 
met ook het bestuur van de 
Maassluise Gemeenschap in 
mijn lof te betrekken voor het 
vele dat het in zijn vrije tijds-
besteding heeft gedaan ten 
behoeve van dit feest en gaarne 
spreek ik de wens uit dat de 
Maassluise burgerij dit bestuur 
zal steunen in de verwezenlijking van zijn wens de kerktoren van de Groote 
Kerk te kunnen voorzien van een vrolijk beierend carillon.’

21 december 2013
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In de toren van de Groote Kerk hangen 3 luidklokken en 45 kleine klokken.
Zij hebben hun eigen geschiedenis, die is beschreven door de voormalige kos-
ter van de Groote Kerk, Ab Wassink. Hij schreef dit stukje voor zijn afscheid 
als koster in september 2007.

In 1639 was de kerk klaar en het geld op. Pas in 1642 konden er twee luidklok-
ken worden gekocht, die in het kleine torentje op het kruis van het dak werden 
gehangen. Dit torentje bleek echter te zwaar en werd vervangen door de bouw 
van de grote westtoren.
Toen de nieuwe toren in 1649 klaar was, bleek dat deze klokken te licht waren. 
In 1655 kocht men een grote nieuwe klok, maar hiervoor werd wel een van de 
kleinere klokken omgesmolten. In 1656 vonden de kerkmeesters dat er, om een 
betere verhouding tussen de grote en kleine klok te krijgen, toch nog een derde 
klok bij moest komen. 

Deze drie klokken hebben er bijna drie eeuwen gehangen. Nu hangen er nog 
steeds drie klokken, maar alleen de grootste is nog de originele klok uit 1655. 
De twee kleine klokken zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers mee-
genomen en na de Tweede Wereldoorlog vervangen.

Tegelijkertijd met de aanschaf van de eerste klokken werd voor 565 gulden en 
12 stuivers een uurwerk gekocht. Nadat de nieuwe toren was gebouwd, bleek 
ook het nieuwe uurwerk niet meer te voldoen.
Zo werd in 1650 ook een nieuw uurwerk aangeschaft. Dit uurwerk heeft het 
drie eeuwen uitgehouden. 
In 1950 besloot de gemeente een nieuw elektronisch uurwerk in de toren aan 
te brengen en werden de wijzers verlicht. Het oude, gerestaureerde uurwerk is 
nog te bewonderen in het portaal onder de toren. 

Het bovenste gedeelte van de toren is helemaal van hout dat met lood is 
bekleed. In dit gedeelte bevinden zich 45 kleine klokken. Dit is de beiaard, het 
carillon of het klokkenspel.
Sinds september 1974 hangen deze klokken in de toren. In 1964 bestond 
Maassluis 350 jaar en ter ere daarvan was een inzameling gehouden onder de 



burgers van deze gemeente, voor een toren en een beiaard bij winkelcentrum 
Koningshoek. Er was echter te weinig geld bijeengebracht en het plan lag enige 
tijd stil. 
Smit internationale (zeesleep- en bergingsbedrijf) verhuisde in de jaren zeven-
tig naar Rotterdam en blies het plan nieuw leven in door een schenking te geven 
voor de nieuwe beiaard. Dit was de aanzet tot het oprichten van een werkgroep 
die zich bezighield met de haalbaarheid van dit plan. 
Deskundigen adviseerden de werkgroep om de beiaard in de kerktoren te 
plaatsen. Er was nog niet genoeg geld bijeengebracht en in 1973 werd nog een 
inzameling gehouden onder de bedrijven van Maassluis. Begin 1974 werd er 
opdracht gegeven tot het gieten van de klokken.
Op 5 oktober 1974 werd de beiaard in gebruik genomen.

September 2007
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Het is anno 2014 moeilijk voor te stellen dat er een wereld zou kunnen zijn 
zonder elektriciteit. Toch is het nog maar 100 jaar geleden dat hierover in 
Maassluis een referendum onder de bevolking werd gehouden. 

Onlangs (12 november 2013) eindigde de inwerkingtreding van een 
Referendumverordening die in 1992 was ingesteld door de gemeenteraad na 
het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis op 9 september 
1991. Of er veel referenda gehouden zijn in Maassluis is onduidelijk. Wat wel 
duidelijk is, is dat nu precies 100 jaar geleden, vooral op initiatief van de toen-
malige burgermeester C.P.I. Dommisse, er begin februari 1914 een referendum 
werd gehouden waarbij de bewoners van onze gemeente konden aangeven 
hoe ze dachten over de wenselijkheid van beschikbaarheid van elektriciteit in 
Maassluis. 
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Al sinds 1910 waren er door leden van de gemeenteraad discussies geweest 
over het betrekken van elektriciteit uit Rotterdam, maar deze hadden niet tot 
resultaat geleid. In 1912 vond er een conferentie plaats tussen de burgemeesters 
van Maasland, Schipluiden, de Lier en Maassluis om te trachten als gezamen-
lijke gemeentes elektriciteit te betrekken van de elektriciteitscentrale van Delft. 
Aansluitend daarop (juli 1912) werd besloten gezamenlijk een verzoek daartoe 
te sturen naar burgemeester en wethouders van Delft. Als reactie hierop kwam 
in oktober 1912 bericht van ir. F.P.G. van Loenen Martinet, directeur van het 
Elektriciteitsbedrijf te Delft, waarin hij aangaf onder welke condities stroomle-
vering mogelijk zou kunnen worden. 
Op 7 maart 1913 echter, na gezamenlijk overleg van de betrokken burgemees-
ters, besloten zij dat het beter was dat elke gemeente afzonderlijk met de Delftse 
maatschappij een contract zou aangaan. 

Op 21 april 1913 bood de directeur van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf 
van Delft aan burgemeester en wethouders van Maassluis een conceptover-
eenkomst aan tot levering van stroom. Aansluitend vroeg gemeente Maassluis 
professor G.J. van Swaay uit Delft de voorstellen in het concept te beoordelen. 
Hij stelde na bestudering van de voorstellen voor nog niet akkoord te gaan en 
bij het bedrijf in Delft een nieuw voorstel te vragen waarbij de inkoopprijs van 
de stroomlevering afhankelijk zou zijn van het maximum van de bedrijfsduur. 
Nadat dit was gebeurd besloot het 
stadsbestuur bij de ingezetenen van 
de stad een referendum hierover te 
houden. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de 
gemeenteraad, op 22 januari 1914, 
sprak burgemeester Dommisse de 
wens uit dat Maassluis weldra ook 
zou kunnen beschikken over elek-
triciteit. Eind januari 1914 ontvin-
gen de huishoudens in Maassluis 
een ‘geschriftje’ met de titel: Is 
electriciteit wenschelijk voor de 
Gemeente? Na kennisname van de 
inhoud, binnen acht dagen en voor 
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12 februari 1914, konden de bewoners aangeven of de komst van elektriciteit 
voor de gemeente wel of niet gewenst zou zijn. Zonder overigens verder enige 
verplichting aan te gaan. 

Tot die tijd was de openbare lichtvoorziening en particuliere verlichting 
gebaseerd op het gas van de plaatselijke gasfabriek. De argumenten voor het 
beschikbaar krijgen van elektriciteit waren: de veiligheid, de lagere prijs en het 
gemak voor allerhande toepassingen. Nadere uitleg en aanvullende informatie 
kon men verkrijgen op 3 februari ’s avonds van 7 tot 9 uur in het Raadhuis, 
waarbij ook professor G.J. van Swaay als adviseur van de gemeente aanwezig 
zou zijn. 
Er werden ongeveer vierhonderd formulieren ingeleverd bij de gemeentesecre-
tarie en deze waren, met een enkele uitzondering, bijna allemaal positief. Dat 
deze uitkomst mogelijk een vertekend beeld gaf (zie later over de kwaliteit van 
het referendum) verwoordden enkele inwoners in een ingezonden stuk in de 
plaatselijke kranten. 
In die periode woonden er ongeveer tienduizend mensen in Maassluis. Met een 
aanname van een gemiddelde gezinsgrootte van zes tot acht personen betekent 
dit dat er op dat moment ruwweg 1200 tot 1800 huishoudens waren. De res-
pons lag dus tussen de 22% en 33%, een percentage dat niet erg hoog was en 
wellicht maatgevend voor de nog ‘matige’ interesse op dat moment voor het 
onderwerp. Op 24 februari 1914 besloot de gemeenteraad de overeenkomst met 
de Delftse stroomleverancier aan te gaan. De volledige tekst van de overeen-
komst, die zou gelden voor de komende 25 jaar, verscheen op 25 maart 1914 in 
de Westlandsche Courant. Aansluitend werd het verdere proces in gang gezet.

De kwaliteit van het referendum zoals dat was opgesteld en uitgevoerd door 
burgemeester en wethouders van Maassluis, was niet hoogstaand. Al in 1924 
trok Gerrit Abraham van Poelje, bekend als de grondlegger van de bestuurswe-
tenschappen, deze conclusie. Hij noemde ondermeer de eenzijdige voorlichting 
en ook klopte de vraag die beantwoord moest worden niet met het betoog dat 
eraan voorafging. Een dergelijke opzet van het referendum had vermoedelijk 
tot gevolg dat de voorstanders wél en de tegenstanders níet zouden stemmen. 
Niet de raad (die beslissen moest), maar burgemeester en wethouders (die een 
bepaalde beslissing voorstonden) besloten tot de raadpleging van de burgerij. 
Het predicaat ‘referendum’ mocht deze raadpleging in de optiek van Van Poelje 
dan ook maar in beperkte mate krijgen. Opmerkelijk is ook dat het ‘Referendum 
van Maassluis’ niet is opgenomen in het Overzicht van gehouden referenda in 
Nederland van Nijeboer (2008).



De eerste leveringsovereenkomst met Delft werd in mei 1914 gesloten nadat 
de gemeenteraad van Delft het contract had goedgekeurd. Deze overeenkomst 
sprak over de bouw van een transformatorhuisje op een door Maassluis te bepa-
len plaats. Dat kwam aan de oostzijde naast het pand Noorddijk 51 boven aan 
de Wedde. Het pand zelf was rond 1900 gebouwd als ‘bedrijfswoning’ van de 
gemeente. 
De stroom van de gemeente Delft kwam via de hoogspanningskabels langs De 
Weg (Noordvliet) Maassluis binnen en vervolgens, geleid langs de Noordvliet, 
de Goudsteen, de Wagenstraat en de Wedde, kwam het in het transformator-
huisje. Daarvandaan verdeelde Maassluis de stroom over de wijken. De leve-
ring van stroom uit Delft nam een aanvang in 1916. Wellicht had het gehouden 
referendum – of beter de volksraadpleging – een symbolisch karakter, in elk 
geval was het wel dankzij de voortvarendheid van de toenmalige burgemeester 
en wethouders dat Maassluis toen al werd aangesloten op het elektriciteitsnet-
werk. 
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De komst van elektriciteit was er 
mede de oorzaak van dat gas voor 
verlichting terrein verloor, maar gas 
vond een nieuwe toepassing als ener-
giebron om op te koken. Affiches 
moedigden dit gebruik aan, maar ook 
in zekere zin de ‘reclame’ op de 
transformatorzuilen (peperbussen) die 
op verschillende plaatsen in de stad 
stonden: Kookt op Gas, Verlicht met 
Electriciteit’. 

Na 100 jaar weten we heel goed dat we absoluut niet meer zonder elektrici-
teit kunnen en dat steeds meer apparatuur en systemen afhankelijk van deze 
krachtbron zijn. Gelukkig staan er nieuwe methodieken ten dienst om deze 
onontbeerlijke energiebron te vullen en beschikbaar te maken. Maassluis en 
zijn bewoners hebben er inmiddels al 100 jaar plezier van.

Januari 2014

65

Een referendum of volksraadpleging is een stemming waarin de burgers 
van een democratische rechtstaat de mogelijkheid hebben om invloed uit te 
oefenen op de wetgeving, bepaalde besluiten of andere zaken van algemeen 
belang van een bepaalde overheid. Wanneer de overheid juridisch niet ver-
plicht is de uitslag te respecteren, spreken we van een volksraadpleging. 
Wanneer de uitslag bindend is spreekt men van een referendum.
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Op muzikaal gebied zijn in Maassluis de namen Kunst na Arbeid en 
Maassluise Harmonie natuurlijk een begrip. Beide orkesten zijn vóór de 
Tweede Wereldoorlog opgericht. Het muziekgezelschap Mondiola is misschien 
minder bekend, maar deze naam zal vooral bij oudere Maassluizers bekend in 
de oren klinken.
Mondiola is opgericht in 1948 en bestaat nog steeds. Momenteel telt deze 
muziekgroep een tiental personen. Men startte ooit met zeven man, later wer-
den dit er zelfs twintig, maar er was ook een tijd dat men met drie of vier man 
speelde. In dit artikel gaan we voornamelijk terug naar de oprichting en de 
eerste jaren van Mondiola.

Vlak na de oorlog was er een bloeiend verenigingsleven in Maassluis. De 
verschillende kerkgenootschappen hadden jeugdverenigingen, gesplitst in een 
jongens- en meisjesafdeling. Zo was er bij de Gereformeerde Kerk de jonge-
lingsvereniging Bidt en Werkt. Het was een club met ruim zestig leden, jongens 
vanaf ongeveer zeventien jaar. Men vergaderde in de Rehobothkerk, een nood-
kerk aan het eind van de Noordvliet N.Z., omdat de Noorderkerk in 1943 door 
het bombardement verloren was gegaan. Ook was er een zaal in de oude biblio-
theek aan de Adriaan van Heelstraat (op ’t Hoofd) waar ’s zondags vergaderd 
werd. Ongeveer tien jaar later was er een zogenoemd jeugdhuis in gebruik aan 
de Prinsekade (het huidige pand op de hoek Prinsekade/P.C. Hooftlaan).
Eenmaal per jaar was er een jaarfeest of jaarvergadering waarbij het gebruike-
lijk was dat er naast serieuze zaken ook ontspanning – bijvoorbeeld een toneel-
stuk – op de agenda stond. In 1948 ontstond het idee om een muziekgroepje 
op te richten tevens met de gedachte ook eens op een jaarfeest iets anders te 
kunnen agenderen.



Het bleef niet bij een plan, men ging enthousiast aan de slag. Met zeven man 
werd er wekelijks geoefend in de pas verbouwde zaak van bakker Van Rijn aan 
de Noordvliet Z.Z. Zes jongens speelden op een mondharmonica en één op een 
klokkenspel met twee octaven. Dat men de naam Mondiola voor de nieuwe 
muziekgroep bedacht behoeft dus geen verdere uitleg! Bekende namen van het 
eerste uur van Mondiola zijn ondermeer Piet van Rijn, Henk van Aalst, Jan van 
der Burg en Koos van Hartingsveld.
Piet van Rijn, lid van de HVM en nog steeds trouw bezoeker van de historische 
avonden: ‘Rond de oprichting van Mondiola waren er nog twee muziekgroepen 
in Maassluis gestart. Zo was er de band ‘De Vrijbuiters’ van Bram Klein, die 
een schoenenhandel op de Hoogstraat had. Daarnaast was er een muziekgroepje 
in de stijl van de Kilima Hawaiians met Nel Zwaard als zangeres’.

Mondiola breidde zich begin jaren vijftig al snel uit naar zo’n twintig man, mede 
omdat enkele jongens die lid waren van het CNV zich bij Mondiola aansloten. 
Er werd aanvankelijk een nieuwe oefenruimte gevonden in het slachthuis van 
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slager Kaptein aan de Noordvliet N.Z. Het slachthuis stond al jaren leeg (vol-
gens Piet van Rijn hadden de Duitsers in de oorlog verboden dat slagers zelf 
mochten slachten). Inmiddels werden er meerdere instrumenten bespeeld zoals 
gitaar, piano en accordeon. Later oefende men in de kantine van De Neeff.

Mondiola werd in de eerste helft van de jaren vijftig snel populair in Maassluis 
en omgeving. Er was nog geen televisie en bij menige feestavond was het 
gezelschap – keurig gekleed met overhemd en stropdas – onder leiding van 
dirigent Frank Vroombout een publiekstrekker. In het regionale weekblad 
De Westlander zijn in de edities vanaf 1951 tot en met zelfs 1963 regelmatig 
enthousiaste verslagen te lezen van optredens van Mondiola in het gehele 
Westland. 
Zo is te lezen dat de Maassluise muzikanten op zaterdag 11 juli 1952 ’s avonds 
spelen op een sportdag in Maasland (toegangsprijs f 0,50!).
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De Westlander schrijft over een avond in Maasdijk in maart 1951: het 
Maassluise mondorgelgezelschap Mondiola bracht een programma van popu-
laire melodieën zoals Alte Kameraden, Grootvaders Klok en Jingle Bell, dat het 
publiek tot ware ovatiebetuigingen bracht.
In de uitgave van 31 mei 1957 lezen we dat Mondiola zich in Rozenburg pre-
senteerde met twee charmante zingende meisjes. Het bleef dus geen mannen-
gezelschap, ook het ‘vrouwelijk schoon’ werd ingezet!
Ook in Maassluis trad Mondiola in die jaren natuurlijk veel op. Een van de eer-
ste optredens was bij het CNV in een zaal op de hoek van de Keucheniusstraat 
en de Govert van Wijnkade. Andere optredens vonden plaats in de oude school 
in de Reinestraat, in de Rehobothkerk, in de jaarlijkse vakantieweek in ‘De Put’ 
(hoek Haven/Zuiddijk) en vele keren in Luxor aan de Van der Horststraat, waar 
men steeds volle zalen trok. Ook bij optochten deed Mondiola mee. 
In 1953 waren er optredens in Doorn (voor een sanatorium) en Driebergen. Een 
dagje uit, dus de dames mochten mee.
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Halverwege de jaren zestig leek de animo er wat af. Er waren nauwelijks optre-
dens meer en het aantal leden van Mondiola liep terug tot drie of vier man. 
Rond 1970 kwam er wat meer leven in de brouwerij. Men ging oefenen bij Leen 
Stigter (drums) thuis en er kwamen enkele leden bij. Inmiddels was Mondiola 
wel een muziekgroep geworden met een repertoire voor het oudere publiek. 
Omstreeks 1990 bestond Mondiola uit vijf muzikanten en waren de optredens 
beperkt tot een paar keer per jaar, meestal voor ouderenbonden en/of voor de 
bewoners van bejaardentehuizen.

Het is natuurlijk toch wel opmerkelijk dat Mondiola nog steeds bestaat in 
2014. Weliswaar is de bezetting steeds veranderd, maar het zal toch niet vaak 
gebeuren dat een dergelijke muziekgroep het zo lang volhoudt. De doelgroep 
is anders dan in de jaren vijftig, toch blijft Mondiola een graag geziene gast bij 
het oudere publiek, dat gegarandeerd op een aantal ‘gouwe ouwe’ wordt getrak-
teerd. Men oefent wekelijks en geeft een aantal keren per jaar een uitvoering. 
Van de instrumenten zijn de mondharmonica’s nog steeds in de meerderheid: 
vier stuks. 
De naam Mondiola, bedacht bij de oprichting in 1948, is nog steeds een terechte 
keus!

Met dank aan de informanten.
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