HISTORISCHE SCHETSEN
van en over Maassluis
NUMMER 66 | MEI 2015

INHOUD
Van de redactie ............................................................................................................................1
Ook bij de HVM staat de tijd niet stil .........................................................................................2
Patriciërswoning Markt 18..........................................................................................................4
De Vaderlander, een Maassluise kaperkotter..........................................................................13
Geschiedenis van de Openbare Bibliotheek ............................................................................28
Het ontstaan van een gifwijk in de Steendijkpolder ..............................................................37
Gedicht Maassluis ......................................................................................................................43
De dode liedjeszangeres ...........................................................................................................44
Achterstelling van onechte wezen ...........................................................................................49
De verdwenen kerkramen .........................................................................................................55
Firma Poldervaart op 't Stort ....................................................................................................56
Telefoonboek 1915 ....................................................................................................................62
Herinneringen van een Burger .................................................................................................66
Een zendschip in Maassluis - Radio Delmare...........................................................................69
Schatten uit de Zuiderkerk........................................................................................................74
Reacties van lezers.....................................................................................................................75
Speurneuzen gezocht ................................................................................................................80

SCHRIJVERS
Baatenburg de Jong, Niko | Burger, JanAnton | Gelderen, Jan van | Keukenmeester, N.M. |
Luijten, Rien | Poldervaart, Gert en Jaap | Ree, Rinus van de | Sar, C.J. van der |
Stelt, W. van der | Velsen-Griffioen, W. van | Vink, Ineke | Wassenaar, Dick van

AFBEELDINGEN
Algemeen Rijksarchief | Audiovisueel Archief Maassluis | Baatenburg de Jong, N. |
Collectie Van der Stelt | Collectie Van Rij | Foto Teunissen | Google Earth |
Hartingsveldt, J. van | Hidde, J. van de | Hidde, mevr. R. van der | Historische Vereniging
Maassluis | Kap-Favié, E. | Maaskoerier | Muntenwinkeltje.nl | Museum Maassluis |
Nationaal Archief | Poldervaart, Gert en Jaap | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Sar, C.J. van der | Steehouwer, J. | Vereniging Hendrick de Keyser | Vestjens, M.G.F. |
Vingerling, L. | Webbers, J. | Zon, J.

VAN DE REDACTIE
Door: Ineke Vink, hoofdredactie
Tijdens de feestelijkheden rond 400 jaar Maassluis, waaraan de HVM met
raad en daad heeft bijgedragen, concludeerde het bestuur dat het wellicht
tijd was voor de vereniging het ‘imago’ (zoals dat met een mooi woord heet)
te verjongen. De HVM streeft naar verjonging van het ledenbestand, want
‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. En wat is er mooier dan de jeugd
besef van het verleden bij te brengen, in de hoop dat zij de juiste beslissingen
neemt in de toekomst.
Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat de HVM zich beweegt op Facebook en
Twitter, dat er Historische Quizzen georganiseerd worden in gelegenheden
waar jongeren graag komen en dat er heel veel informatie online te vinden
is op de vernieuwde website van de HVM. En heeft u al eens gekeken op de
collectiebank op de HVM-website? Daar vindt u onder de knop ‘actueel’ de
geschiedenis vanaf 2014 letterlijk in beeld gebracht.

De nieuwe huisstijl houdt de kleuren donkerblauw en wit in ere. Daaraan is
toegevoegd een smalle gouden balk, ontleend aan het stadswapen. Voorts is
het lettertype moderner en strakker geworden. Het HVM-logo van het schip
met zeil rustend op twee haringen, samengesteld uit de letters HVM, is eveneens in ere gehouden. Ook dit is verwerkt in de nieuwe huisstijl.
De stijl van de boekjes is aan deze nieuwe huisstijl ontleend. Zowel de binnenzijde als de omslag zijn veranderd. Een grote foto die bijna de gehele kaft
bedekt is een ontwerp van deze tijd. De kalender 2015, die u in november
ontving, is al geheel in de ‘nieuwe’ kleuren en strakke vormgeving uitgevoerd.
Smaken verschillen. En wanneer u twijfelt of het mooi is of niet, hopen wij
dat u bereid bent de nieuwe stijl de kans te geven. Soms moet iets nieuws
gewoon even wennen. Wij wensen u vooral veel leesplezier.
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OOK BIJ DE HVM STAAT DE TIJD NIET STIL
Door: Rien Luijten
Met deze eerste Historische Schetsen (HS 66) van 2015 luiden wij de nieuwe huisstijl in van onze vereniging. En daarom willen we even stilstaan
bij de ontwikkeling van de uitgave van ons lijfblad vanaf het begin. Onze
website begint met ‘Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen’
en dat is heel goed van toepassing op de verandering van onze huisstijl.
Omdat ik vrijwel vanaf het begin betrokken
ben geweest bij de vereniging, waarvan geruime tijd ook als redactielid, heb ik eerder al
eens over de ontwikkeling van onze Schetsen
geschreven in boekje 50 van november 2006.
In aanvulling daarop nu een korte terugblik
op onze eerdere huisstijl(en).
HS 1-29
In december 1984, dus nu 30 jaar geleden,
was de geboorte van de Historische Schetsen
nr. 1 een feit met een omslag die ontworpen
was door Matthieu Vestjens, schoonzoon van
de allereerste voorzitter en initiatief
nemer
Henk Steenkist. Dit eerste boekje sloeg zo
goed aan dat al spoedig een tweede druk
moest worden gemaakt vanwege de toename van het aantal leden. De achterkant van
de omslag werd gesierd door een antieke
klok met de tijd op vijf voor twaalf en ieder
volgend boekje had een omslag in een andere kleur.
Vanaf boekje nr. 10 werd de achterkant iets
uitgebreid met tekstvakken en de klok werd
vanaf deel 26 vervangen door het nu nog
steeds in gebruik zijnde prachtige logo van
de twee vissen met daarboven de letters
HVM die op die manier een vissersschip uitbeelden ter herinnering aan de visserij van
Maassluis.
Deze omslag werd 14 jaar toegepast en wel
van 1984 t/m 1996.
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HS 30
In 1997 vierde Koninklijke Scheepsagentuur
Dirkzwager B.V. het 125-jarig jubileum en zij
verzochten de HVM om een speciale uitgave
voor hen te maken. Zij wilden dat ook nog
geheel financieren, echter met die beperking dat
zij niet een omslag wensten zoals bij onze vereniging gebruikelijk. Een gratis boekje, ja daar
hadden wij wel oren naar en aldus werd besloten dit aanbod aan te nemen ter versterking van
onze kaspositie. Daardoor werd deeltje 30 dus
qua voorzijde totaal anders en het kreeg een
oplage van 3.000 stuks waarvan er 1.000 aan
Dirkzwager werden geleverd.
Het bleek nog een bestseller te zijn ook, want
verzamelaars wilden deze uitgave gaarne hebben. We hebben er zoveel van
verkocht dat de voorraad opraakte en we gelukkig bij Dirkzwager toch nog
een aantal uit hun resterende voorraad, zelfs gratis, konden overnemen en
verkopen.
HS 31-65
In die tijd waren we ook vertegenwoordigd
op het internet en Theo Vols had daarvoor een
heel mooie achtergrond gecreëerd waarin het
HVM-logo, dat op de achterkant van de boekjes
stond, in reliëf was verwerkt. Het leek ons een
goed idee om onze uitgaven daarmee een beter
aan die tijd aangepaste uitstraling te geven. Met
zelfs een foto op de omslag. Deze opmaak is in
gebruik gebleven van 1997 t/m 2014. Toch ook
weer 17 jaar.
HS 66
Met de nieuwe huisstijl en een moderne opmaak, ontworpen door Gertjan van de Velden
in het Maassluise jubileumjaar 2014, hoopt de
redactie weer een twintigtal jaren voort te kunnen. Wij verwachten met dit aantrekkelijke boekje tijdens de ‘Sleepbootdag’,
de ‘Culturele Dag’ en de ‘Furieade’ bij de HVM-kraam velen te kunnen
verleiden om zich als lid in te schrijven. Natuurlijk krijgen nieuwe leden dan
naast een aantal oudere boekjes ook dit boekje mee en kunnen ze genieten
van het vele dat over Maassluis geschreven is.

3

PATRICIËRSWONING MARKT 18
Door: Dick van Wassenaar
Een opvallend en beeldbepalend pand staat aan de Markt nr. 18. Dit karakteristieke pand is in 1752 gebouwd als patriciërswoning en later in gebruik
geweest als postkantoor, politiebureau en winkel en nu als kantoorruimte.
In dit artikel beschrijven we de bouw en de geschiedenis en een aantal
bewoners die sinds de bouw in het pand gewoond hebben.
Patriciërshuizen zijn woonhuizen van zeer voorname, niet adellijke personen of regenten: patriciërs. Typische patriciërs uit vorige eeuwen waren
kooplieden, stadsbestuurders, dominees en bankiers. Een patriciërshuis was
meestal niet gebonden aan een bepaalde architectuurstijl. Omdat de woning
blijk moest geven van de rijkdom van de bewoners, was hij vaak rijkelijk
versierd met de nieuwste ornamenten uit de betreffende stijlperiode. Vaak
werd de woning aangepast wanneer er een nieuwe mode of stijl ontstond.
Wonen aan de Markt
Aan het begin van de 18e eeuw was
er nog geen Marktplein in Maassluis;
tussen de bebouwing was er ter
plaatse een dwarsvliet die de Noordvliet en de Zuidvliet verbond. Dit
water werd ook gebruikt voor de
aanvoer van de koopwaar met schuiten. In het jaar 1716 verleende het
Hoogheemraadschap van Delfland
toestemming om het te dempen. De Patriciërs in de 18e eeuw met hoepelrokken en pruiken.
gracht werd gedempt nadat er eerst
een koker was gemetseld voor de verbinding tussen beide vlieten ten behoeve
van de waterafvoer. De bruggen werden gesloopt en de Markt was gecreëerd.
De ontwikkeling van de Markt is daarna snel gegaan. De bebouwing is in de
loop der eeuwen onderhevig geweest aan sterke wisselingen. Het bijzondere
van bijna alle gebouwen is, dat de voorgevels een scherpe hoek maken met
de zijgevels omdat men respectievelijk de rooilijnen van de Markt en van
de vlieten aanhield. In het Patriciërshuis is dit zelfs tot in de vorm van de
schoorstenen volgehouden.
De Patriciërswoning aan Markt 18
Het uit drie verdiepingen bestaande hoge pand heeft een brede voorgevel
van vijf traveeën (vlakverdeling van de gevel, gekenmerkt door het aantal ramen
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naast elkaar). De gevel is opgetrokken uit donkerrode baksteen en aan
de onderzijde voorzien van een fraai
bewerkte hardstenen plint.
De brede hoofdingang in de middelste travee vormt met de twee
daarboven liggende versierde vensters een sprekend hoofdmotief van
de vlakke baksteengevel. De gevel
wordt afgesloten door een houten
kroonlijst (bekroning van een muur
onder het dak) met bewerkte consoles
(steunen) waarin het hoofdmotief
is doorgevoerd. Een hoog schilddak (dak dat uit vier schuine vlakken
(schilden) bestaat), getooid met twee
zware schoorstenen met kapjes, dekt
het geheel af. De hoofdingang wordt
gevormd door een geprofileerd houten deurkozijn met van boven een De fraaie ingangspartij en versierde plint van Markt 18.
dubbel gebogen bovendorpel en
een geestig versierd gebogen deurkalf (dorpel). Het deurkalf draagt het door
raamroeden simpel ingedeelde bovenraam.
Een brede, eenvoudige voordeur sluit de toegang af. De voordeur is extra
breed om de dames die in deze periode soms in een brede hoepelrok gekleed
waren wat gemakkelijker doorgang te verlenen.
Aan weerszijden van het deurkozijn zijn vlakke pilasters (vierkante halfzuilen)
aangebracht die op geprofileerde hardstenen basementen (zuilvoeten) rusten
en een hoofdgestel (brede horizontale lijst) dragen dat om de pilasters is verstekt en daar met rijk gesneden consoles is versierd. Boven dit hoofdgestel
bevinden zich de beide middenvensters die door versierde borstweringen
zijn verbonden. De ramen hebben zijstukken met voluten (spiraalvormige
versiering), bladmotieven en krullen.
Deze combinatie van motieven en versieringen is wat men de Lodewijk XVstijl noemt. Een bekendere naam voor deze stijl is rococo. De stijl wordt gekenmerkt door luchtige, uitbundige en krullerige versieringen. In de mode
zien we de (soms zeer) brede hoepelrokken verschijnen en de (soms zeer)
hoge gepoederde pruiken.
Links van de ingang is een uitgebouwde erker die met zijn schuine hoek en
gebogen dakje het gevelbeeld verlevendigt. De gebogen bovendorpel van
de voordeur zien we terug bij de twee vensters in de erker en bij de grotere
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vensters rechts van de hoofdingang.
De overige vensters zijn recht en op
eenvoudige wijze afgesloten.
Ramen of ruiten
Opvallend is de roedenverdeling
(ruitjesramen). De onderste ramen
zijn 6 ruitjes hoog, de ramen op de
eerste verdieping zijn 5 ruitjes hoog
en de bovenste verdieping heeft er
slechts 3. Dit geeft de belangrijkheid
aan: op de begane grond vonden de
ontvangsten plaats, daar waren de
belangrijke en representatieve ruimten. Op de eerste verdieping kon
de familie zich terugtrekken in zit/
slaapkamers en boudoirs. De tweede
verdieping bevatte dienstruimtes.
Over het algemeen geldt: hoe kleiner
de ruitjes, hoe ouder het huis. Tot Detail van de gevelversiering boven de voordeur.
halverwege de 17e eeuw kon men
nog geen vlakke glasplaten maken. Een zo groot mogelijke cilinder werd geblazen waaruit kleine ruitvormige stukjes werden gesneden die vrijwel vlak
waren. De ruitjes werden in lood gevat. Daarom spreken we nu nog over
ruiten als we ramen bedoelen. Toen de technieken verbeterden werden de
ruitjes groter. Het was de gewoonte om ramen vijf ruitjes breed te maken. In
de tweede helft van de 18e eeuw zien we vaker ramen met drie ruitjes naast
elkaar en een voorkeur voor schuiframen. Het Patriciërshuis, met schuif
ramen van vijf ruitjes breed, zit dus net in die overgangsfase.
Markt 18 - eigenaren en bewoners
Het eerste (hoek)pand aan de Noordvliet ZZ stond aan het begin van de
18e eeuw op naam van Elizabeth van Waart, de weduwe van Arent Jansz.
Bubbeson. Omstreeks 1721 kocht zij van de erfgenamen van Cornelis Vink
het tweede huis aan de oostzijde van de Markt erbij. Was dit een huwelijkscadeau voor haar dochter? Want later kwamen deze panden in het bezit van
haar dochter Cornelia (Neeltje ) Bubbeson (1699-1776), die in 1721 huwde
met Jan Jansz. Valk (1694-1770). Het paar kreeg acht kinderen.
Jan Valk was koopman en behoorde tot de grootste reders van Maassluis. Hij
was van 1723 tot 1743 meerdere keren gecommitteerde van het College voor
de Visscherij.
In 1750 kocht hij van de erfgenamen van Leendert Goemaat het eerste huis
aan de oostzijde van de Markt, dat dus al aan twee zijden door zijn bezit was
ingesloten. Jan Valk liet daarop de twee huizen aan de Markt afbreken en
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in 1752 vervangen door een nieuw
pand met een 12 meter brede en imposante gevel in Lodewijk XV-stijl.
Het hoekhuis aan de Noordvliet, dat
deels achter het nieuwe pand lag,
werd aangepast en verbonden met
het nieuwe voorstuk aan de Markt.
Tot aan haar overlijden in december
1776 bewoonde Neeltje Bubbeson,
weduwe van Jan Valk, het monumentale huis Markt 18. Daarna werd
het pand tot 1787 bewoond door het
gezin van haar schoonzoon, de arts
dr. Jacob Koole (1732-1804), die in
1759 was getrouwd met haar dochter
Lijsbeth Valk (1736-1820).

Het Patriciërshuis Markt 18, reconstructietekening van de
oorspronkelijke voorgevel uit 1752.
(tek. R. Royaards-ten Holt)

De Kaperbrief van Jacob Koole
Jacob Koole was in de jaren 1768-1775 schepen en later in de periode 17771787 meerdere malen een van de burgemeesters van Maassluis. De functie van burgemeester in die jaren was anders dan nu en had toen meer te
maken met het financiële bestuur van een stad. Jacob Koole behoorde tot de
patriottenpartij en was lid van het Maassluische Exercitiegezelschap ‘Vrij en
Getrouw’.
Hij was in het bezit van een Kaperbrief van de Prins van Oranje. Dat wil
zeggen dat hij van overheidswege toestemming had om schepen te kapen
van landen waarmee Holland in oorlog was. Bij het uitbreken van de Vierde
Engelse oorlog (1780-1784) richtte hij met enkele anderen een kaaprederij op
waarvan hij een der directeuren werd. Deze rederij heeft in die periode een
kaperkotter met de naam ‘De Vaderlander’ uitgezonden. De wederwaardigheden van het kaperschip, dat maar matig succes heeft gehad, zijn het waard
om in een apart artikel te beschrijven. Dat verslag vindt u elders in dit boekje.
Toen zijn patriottenpartij in 1787 de nederlaag leed kwam Jacob Koole niet
meer voor een publieke functie in aanmerking. In 1795, na de inval van de
Fransen, keerden zijn kansen echter weer en werd hij een der oprichters van
de ‘Vaderlandsche Sociëteit Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ en was hij
van april 1795 tot februari 1796 lid van het gemeentebestuur.
Drie families en een schooltje
Na de dood van Jacob Koole in 1804 bleef zijn weduwe in het pand wonen tot
aan haar dood in 1820. Daarna werd het pand bewoond door Nicolaas Blank
(1774-1835) en zijn tweede vrouw Elizabeth Poortermans, die samen ook eigenaar van het pand waren. Nicolaas Blank was organist van de Nederlandsche
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Hervormde Gemeente (Groote Kerk)
en stierf in 1835.
Elizabeth woonde in 1840 nog steeds
in de woning als ‘winkelierster’ met
achtereenvolgens vijf dienstboden.
De rest van het huis was in drie
afzonderlijke delen verhuurd.
Eén deel werd bewoond Pierre Galup
en diens vrouw en ‘schoolhoudster’ Tietie Bruijninga (1765-1849).
Daarna was hun zoon hoofdbewoner, luitenant ter zee der 1e klasse
Johan Hendrik Galup (1796-?). Marie
Francoise Galup, zijn weduwe, dreef
van ongeveer 1845 tot 1865 in het
voorste gedeelte van het pand een
schooltje, dat waarschijnlijk in de
plaats kwam van het winkeltje van
de weduwe Poortermans.
Het achtergedeelte was van 1851
tot 1853 verhuurd aan Johan Jacob
Boreel, rijksontvanger der belastingen.
Het was in 1850 dat de doorgang tussen het pand Markt 18 en het huis aan de
Noordvliet werd afgesloten. Het achtergedeelte kreeg in 1861 een eigen huisnummer en werd omstreeks 1870 van de huidige witgepleisterde gevel voorzien.
Het Patriciërshuis in gebruik als Post- en Telegraafkantoor
met de ingang in de rechtertravee.

In het voorgedeelte aan de Markt veranderde het schooltje van Marie
Francoise Galup in 1869 in een kantoorruimte van de advocaat en notaris
Leendert Reeser (1833-1905), die gehuwd was met Anna Magdalena Jacoba
van Cats, Barones de Raet (1835-1898).
Postkantoor
Op 21 juni 1881 werd het pand door Nelly Elizabeth MacPherson (1804-1882),
weduwe van Arie Poortman (1795-1875), voor 5.000 gulden verkocht aan het
Rijk dat het in gebruik wilde nemen als postkantoor. Als koper namens het
Rijk trad op Nicolaas Marinus Keukenmeester, directeur van het Rijksposten Telegraafkantoor te Maassluis. De laatste particuliere bewoner van Markt
18 was de zoon van de weduwe, Cornelis Azn. Poortman (1834-1883).
Het is niet bekend of deze familie Poortman dezelfde is als de familie
Poortermans van 60 jaar eerder.
N.M. Keukenmeester komen we later in dit boekje tegen als schrijver van een
artikel over onechte wezen.
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Het Patriciërshuis in gebruik als Post- en Telegraafkantoor. Naast de ingang hangt het wapenbord met de tekst ‘Post- en
telegraafkantoor’. De deur, compleet met deurkalf, is omgewisseld met het raam aan de rechterkant.

Na de aankoop in 1881 door het rijk liet de postdienst het pand van de
Patriciërswoning verbouwen voor f 2.500,-. Bij de overdracht van het pand
werd het geïnspecteerd door de rijksbouwkundige voor postkantoren
C.H. Peters. Zijn oordeel van het huis ‘staande op den besten stand, deel
uitmaakend van een deftig heerenhuis uit ’t laatst der vorige eeuw’ was niet
onverdeeld gunstig: ‘Door splitsing en verbouwing is dit perceel tot de aangegeven grootte gebracht, waardoor het mijns inziens ternauwernood aan
de eischen van een goed ingericht Post- en Telegraafgebouw met Directeurswoning kan voldoen’.
Toch werd besloten de verbouwing tot postkantoor door te zetten, waarbij ‘den besten stand’ waarschijnlijk de doorslag gaf. Het pand werd daarna ingericht als post- en telegraafkantoor met woning voor de directeur
Keukenmeester die er woonde samen met zijn vrouw Cornelia Maria Kuijs.
Omstreeks 1900 werd de ruimte in dit gebouw te klein bevonden en ging
de PTT op zoek naar mogelijke uitbreiding. Op dat moment was het achter
gelegen deel bewoond door en eigendom van reder Cornelis Uitdenbogaerd
(1844-1911). Hij had het eigendom verworven door te huwen met de dochter
van de vorige eigenaar. Zijn vrouw was Maria Adriana Poortman, dochter
van de eerder genoemde Arie Poortman en Nelly MacPherson. Hij was
bereid om het perceel te verkopen voor f 15.000,-. De PTT vond de prijs echter te hoog en de koop ging niet door.
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Daarop besloot de PTT een ander pand te zoeken. Het postkantoor en de
telefooncentrale verhuisden naar het Hooge Huys aan de Noordvliet 39.
Thans (in 2014) bevindt zich daar een winkelpassage en aan de achterzijde
is nog altijd de zware en verhoogde fundering aanwezig van de dynamo
van de telefooncentrale, waardoor men met een trap omhoog moet naar de
passage.
Politiebureau
Op 27 augustus 1906 besloot de gemeenteraad van Maasluis om het huis
te huren van het Rijk om het als politiebureau in te richten. Bij de overeenkomst werd bepaald dat het Rijk de uitwendige en de gemeente de inwendige r estauratie van het verwaarloosde pand zou bekostigen. Cornelis
Poortman maakte in 1908 nog bezwaar tegen de voorgenomen verbouwing
tot politiebureau omdat hij waardevermindering van zijn woning verwachtte, evenals overlast vanwege het feit dat de woningen zo dicht bij elkaar
gelegen waren.
Na vertrek van de PTT werd het gebouw in 1908 door de gemeentearchitect Brand ingericht en aangepast voor gebruik als politiebureau. De
bovenverdieping werd gebruikt door het gezin van de hoofdcommissaris
(ondermeer J.D. Bloemen in 1920 en H.W. Alberti in 1929). Ook de gemeenteontvanger kreeg in het pand zijn kantoor. Bovendien werd er het kantoor van de Nederlandsche Bell
Telefoonmaatschappij in onderge
bracht. In voorkomende gevallen
werd de kleine keuken ook gebruikt
door de patholoog-anatoom om
sectie te verrichten.
In 1950 kocht de gemeente Maassluis
het pand voor f 7.000,-. Het bleef tot
1970 gebruikt door de politie waarna
ook zij vertrokken om in 1971 een
nieuw bureau aan de Westlandseweg te betrekken.

Het Patriciërshuis in gebruik als politiebureau. De voordeur is
gelukkig weer op de oorspronkelijke plaats aangebracht.

Vereniging Hendrick de Keyser
Het pand kwam daarop leeg te staan en het heeft voor verschillende doeleinden dienstgedaan, onder andere is de Rabobank er gehuisvest geweest.
Na noodzakelijke uitwendige restauraties aan het dak en de gevel kwam het
pand in 1976 beschikbaar voor verhuur. In 1977 werd een overeenkomst gesloten met de Vereniging Hendrick de Keyser die bereid was om het pand van
de gemeente te kopen voor f 145.000,- en het voor de toekomst te behouden.
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Deze Vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch
belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal
verworven panden worden nooit meer afgestaan. Gebouwen die onder de
hoede worden genomen voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende
voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde
periode.
Het pand Markt 18 werd in 1978 aan de Vereniging overgedragen en pas
in 1984 in eigen beheer inwendig gerestaureerd en daarna verhuurd als
winkel. Vanaf die tijd was het pand in gebruik door Van Gilst Binnenhuiskunst die vóór die tijd een pand op de Zuiddijk had. Het werd in januari
1989 als rijksmonument opgenomen in het register van de Monumentenwet 1988. Het gebouw is thans (2014) in gebruik als accountantskantoor van
Scherpenhuizen B.V.
Veranderingen en verbouwingen
Zoals aangegeven vormden de binnenzijden van het hoekhuis aan de
Noordvliet met de Patriciërswoning aan de Markt een geheel. Het pand is
gebouwd in de stompe hoek tussen Markt en Noordvliet en deze vorm is tot
in de schoorstenen volgehouden omdat de rooilijnen van de Markt en van
de vlieten zijn gevolgd. Daardoor
was het Patriciërshuis zeer ondiep en
het huis aan de Noordvliet juist zeer
diep, dit langgerekte huis liep door
tot voorbij het Patriciërshuis.
Vanwege deze bijzondere bouw
heeft het pand een zeer onregelma
tige plattegrond, de diepte van het
gebouw is rechts (ruim 10 meter)
ruim tweemaal zo diep als de lin- Plattegrond benedenverdieping vóór de verbouwing tot
kerkant (4,80 meter). Uit archief postkantoor.
gegevens blijkt verder dat iedere
verdieping bestond uit twee kamers
met een middengang.
Omdat er meerdere gezinnen in het
huis woonden en de functie later
veranderde, werd de indeling regelmatig aan de behoefte aangepast.
Vooral bij de verbouwing tot postkantoor is de indeling van de begane
grond geheel gewijzigd. De ingang
en de gang werden verlegd naar de Plattegrond benedenverdieping na de verbouwing tot
meest rechtse travee. Een wacht postkantoor.
kamer gaf toegang tot het eigenlijke
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postkantoor dat de gehele linker voorkamer en de voormalige middengang
in beslag nam.
De verbouwing tot politiebureau in 1908 maakte deze verbouwing voor
een deel weer ongedaan. De buitenzijde van het gebouw werd zorgvuldig gerestaureerd en de ingang weer teruggeplaatst in de middentravee.
Inwendig kreeg het gebouw ook weer een nieuwe indeling.
Samen met de Kuiperij aan de Ankerstraat 16 en het recent aangeschafte
Gemeenlandshuis aan de Hoogstraat 11 vormt de Patriciërswoning aan de
Markt 18 een prachtig historisch cultuurmonument dat dankzij de V
 ereniging
Hendrick de Keyser voor Maasluis behouden blijft.
Patriciërswoning
3-gezinswoning
Postkantoor
Politiebureau
Winkel
Kantoor

1752-1835
1835-1881
1881-1906
1906-1970
1984-2000
2001-heden

Een luchtopname van het Patriciërshuis in 2010 met dank
aan Google-earth. Duidelijk is de onregelmatige dakvorm
te zien, de scherpe en stompe hoek van de zijmuren met de
voorgevel en de aansluitende bebouwing van de panden van
de Noordvliet aan de achterzijde.

Bronnen
Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe,
XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam, J. Verheul Dzn., Rotterdam, 1936
Huizen in Nederland, deel 3 Zeeland en Zuid-Holland, R. Meischke, Uitgeverij
Waanders, 1997 (met toestemming van Vereniging Hendrick de Keyser zijn
enkele passages en afbeeldingen letterlijk overgenomen in dit artikel)
Diverse Historische Schetsen, Historische Vereniging Maassluis
Kroniek van Maassluis, Uitgave Historische Vereniging Maassluis, 2008
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DE VADERLANDER, EEN MAASSLUISE KAPERKOTTER
Door: Rinus van de Ree
Redactie: Ineke Vink, Dick van Wassenaar
In de 18e eeuw is Maassluis een plattelandsgemeente in het ambacht
‘Maasland en Maassluys’ waar ongeveer 5.600 mensen wonen. Op zee
wordt de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog uitgevochten in 1780-1784.
Uit het dorp Maassluis is een klein schip verantwoordelijk voor een van
de weinige verzetsdaden tijdens deze oorlog … en een enorme politieke
rel met Frankrijk.
Het eerste oorlogsjaar
Het laatste kwart van de 18e eeuw bracht Maassluis slechte tijden. De a rmoede
nam toe waardoor velen afhankelijk werden van charitatieve organisaties. Er
was grote onrust onder de burgers door politieke en kerkelijke tegenstellingen die hoog opliepen. Patriotten en Prinsgezinden stonden tegenover elkaar
en burgers bewapenden zich in vrijcorpsen en oranjegardes. In en buiten de
kerk stonden de ‘korte’ en ‘lange’ zingers elkaar naar het leven, bekend als
het Psalmenoproer.
En toen brak op 20 december 1780 de Vierde Engelse Oorlog uit. Deze oorlog
(1780-1784) betekende een regelrechte ramp voor de Republiek, vooral economisch. In de eerste oorlogsmaand (januari 1781) maakten de Britse vloot
en kapers niet minder dan 200 Hollandse koopvaardijschepen en vissersschepen buit, waarmee de nog resterende Nederlandse scheepvaart volledig
lamgelegd werd.

Herdenkingspenning voor Jacob van der Wint die de Maassluise en Vlaardingse vloot veiligstelde van Engelse kapers.
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Bij aanvang van deze oorlog was bijna de hele Maassluise vissersvloot op
zee. Dankzij een Vlaardingse jager, die speciaal voor dit doel op pad was
gestuurd, keerden de meeste tijdig terug naar een veilige haven. Van de
65 schepen van Maassluis en Vlaardingen die op zee waren, vielen er slechts
drie in vijandelijke handen. Maar de visserij, de belangrijkste bron van
inkomsten in Maassluis, kwam daarna zo goed als stil te liggen en het was
definitief met de welvaart gedaan.
Dertig jaar daarvoor kende Maassluis nog grote voorspoed. Zoals u in een
vorig artikel kon lezen werd rond 1750 op de Markt een rijk Patriciërshuis gebouwd. In 1780 speelde de toenmalige bewoner een rol in de maatregelen die Maassluis nam in de oorlogshandelingen; hij werd reder van een
kaperschip.
Kaperrederij
Door veronachtzaming was de Hollandse vloot zwak. Admiraal Johan
Houtman maakte in augustus 1781 tegen de Engelsen op Doggersbank niet
veel indruk, hoewel de Hollandse koopvaarders wel veilig naar huis konden
zeilen. Stadhouder was prins Willem V en men verweet hem dat hij de vloot
had verwaarloosd: er waren al bijna 25 jaar geen nieuwe marineschepen van
de werf gelopen. Onder andere de bescherming van de Hollandse vissers
kon daarom niet goed uitgevoerd worden.

Slag bij Doggersbank.

De reders in Maassluis vonden de bescherming door de vloot onvoldoende
en staken met andere belanghebbenden de koppen bij elkaar om de vijandelijke kapers te bestrijden. Zij richtten een Kaperrederij op.
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Een kaperbrief gaf toestemming van overheidswege om te kapen, met de daaraan verbonden voorwaarden.

Als directeuren werden benoemd Jacob Koole, Adriaan van der Jagt, Jacobus
van den Burgh en Arij van der End Stephz., allen wonende te Maassluis.
De Vaderlander werd gebouwd door Leendert Steur op zijn werf op de
noordpunt van het Schanseiland. De stapelloop vond plaats op 10 november 1781. Het schip was uitgerust met 14 stukken en 6 draaybassen (kleine
kanonnen van ½ à 2 pond kaliber) en het commando zou worden gevoerd
door kapitein Thomas Brown.
Ook benoemde men in een aantal havens vertegenwoordigers. Zo verleenden op 10 december 1781 de directeuren volmacht aan koopman Henric van
Oosterzee te Rotterdam.
Regels voor de kaapvaart
Op 30 september 1781 werd een conventie getekend tussen de kroon van
Frankrijk en ‘Haar Hoog Mogende Staten-Generaal van de Republiek der
Nederlanden’. Hierin stonden de rechten en plichten van de kaapvaart.
Ook de instelling van de ‘Raad der Prijzen’ (Conseil des Prises) was in deze
conventie geregeld. Dat betekende dat de buit (prijs) netjes moest worden
aangegeven en de Raad besliste of de kaping rechtmatig was en de kaper de
buit mocht houden.
Om een indruk te geven van het mandaat van een kaperschip moge de
instructies voor een kaperschip in 1782 dienen:
De uitrusting van het kaperschip is bedoeld om de vijand zoveel mogelijk afbreuk te doen. Daarom mogen de kapitein en officieren geen gele15

genheid voorbij laten gaan om schepen te nemen die de onderdanen van
Groot-Brittannië toebehoren. Ook moeten zij proberen om Nederlandse,
Franse, Spaanse en Noord-Amerikaanse schepen die door de Engelsen zijn
veroverd terug te veroveren. En zij moeten hulp en bijstand bieden aan de
Nederlandse schepen en die van andere landen die tegen Engeland oorlog
voeren, die slaags zijn met Engelse schepen.
De orders voor de kaperkapiteins waren ook nauwkeurig op schrift gesteld:
Wanneer een vijandelijk schip zich overgeeft zal men de manschappen die
zich daarop bevinden met alle discretie behandelen. De kapitein en officieren
wordt ernstig aanbevolen daarop te letten en in het bijzonder zorg te dragen
dat de vijandelijke manschappen niet beroofd worden van kleren en linnen.
Indien zulks echter moge gebeuren zal men nauwkeurig onderzoek doen naar
de dader en de geroofde plunje. Men moet die plunje vervolgens teruggeven
en terstond bij aankomst hier te lande de naam des daders aan de Boekhouder
(reder) opgeven. De kapitein en officieren worden gelast hun manschappen
die regels ernstig voor te houden en opdracht te geven zich daarnaar te gedragen zowel uit menslievendheid als uit vreze voor weerwraak.
Zo wordt bijvoorbeeld aan iedereen die op het kaperschip de Valk vaart
bevolen geen kasten, kisten, pakken of vaten te openen ingevolge arti
kel 36 van de instructie, en al helemaal niet daaruit iets te ontvreemden.
De kapiteins en officieren zullen daarvoor verantwoordelijk zijn en in het
bijzonder de prijsmeester of prijskapitein (de kaperkapitein) zodra hij het
bevel over het veroverde schip op zich genomen heeft.
De kapitein en officieren is het verboden vijandelijke schepen te nemen of te
rantsoeneren (gijzelen) die reeds door vijanden van Engeland gegijzeld zijn.
Bemanning optrommelen
Tamboereren was een manier van werving van bemanning die ook voor de kaperkotter de Vaderlander
bruikbaar was. De Schout geeft de directeuren van
de Kaaprederij permissie om in Maassluis te werven
mits daarvoor de burgertamboer wordt ingeschakeld.
En mits zij ervoor zorgen dat de commandant van
de Militie (er waren Hollandse soldaten in Maassluis
gelegerd vanwege de oorlog) van te voren door de

gerechtsbode op de hoogte wordt gebracht.
Dit valt in verkeerde aarde. Want bij gelegenheid van
die aanzegging antwoordt de Kolonel aan de Bode dat
hij ’t voor deze keer zal toelaten omdat het voor een
Sluise Kaper is, doch dat dit in ’t vervolg niet meer mag,
op ‘poene’ (op straffe) van arrestatie van de Tamboer.
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(Middelburgsche Courant 10-11-1781)

De Schout is laaiend daarover en in overleg met enige leden van de Wet
zendt hij de Gerechtsbode terug naar de Kolonel met de mededeling dat
de Bode geen consent (toestemming) kwam vragen om de trom te roeren,
maar dat hij alleen kennis heeft gegeven van de tijd wanneer en waar het
zou gebeuren. En dat de Regering of Schout ‘niet voornemens is ooit consent
daartoe te vragen’.
De bemanning was geregeld. Nu nog een kapitein. In de Middelburgsche
Courant van 10 november 1781 lezen we dat Thomas Brown zeer ervaren
en succesvol is. Hoe de Maassluise kaaprederij met hem in contact kwam en
waarom nu juist een Engelsman werd aangezocht om tegen de Engelsen in
het strijdperk te treden, is nog niet duidelijk.
Op haar eerste reis al aan de grond
Vlissingen zou als thuishaven gaan dienen. Op 28 december, toen de
Vaderlander op haar eerste reis op weg was naar Vlissingen, is het schip door
een storm bij Rammekes al gestrand. In de Groninger Courant van 8 januari
1782 stond het volgende verslag: ‘De Maassluise kaper De Vaderlander
maakt een ongelukkig begin en is in de storm van 28 december 1781 ’s nachts
van zijn ankers geslagen, tegen de dijk bij Rammekes, en vol water gelopen.
Als gevolg van de stranding is het
schip omgeslagen en door twee vaartuigen geborgen.’
Ook de Middelburgsche Courant 1
januari 1782 maakt er melding van:
‘Wij vernemen dat de Maassluise
kaper De Vaderlander die, nadat het
water weggelopen was geheel en al
over zij was omgeslagen, gelukkig is
gered en op het droge gebracht.’
Bericht van de reder: ‘Onze kaper De
Vaderlander heeft voor Rammekes
aan de grond gezeten en is vol water
geweest zodat men voor deszelfs be- We hebben geen afbeelding van de Vaderlander, maar het
houdenis vreesde. Doch is door twee schip zou er zo uitgezien kunnen hebben.
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vaartuigen gelukkig gelicht en 31 december behouden in Vlissingen in de
haven gearriveerd. Hebbende dit toeval veel schade aan victualie en kruit
enzovoort gekregen en zal voor het herstel daar enige tijd moeten vertoeven.’
We concluderen dat het schip bij hoogwater of tijdens vloed op een bank
gelopen is. Toen het water begon te zakken is het schip meer en meer op
haar kiel komen te rusten, daardoor scheef gevallen en het heeft grote slagzij
gemaakt.
‘Het schip viel ondersteboven’
Nu wordt duidelijk wat Hendrik Moerings bedoelde met ‘het schip viel
ondersteboven’. De Maassluise kleermaker die in 1799 zijn memoires schreef,
herinnert zich over de Vaderlander het volgende.
‘Ook werd een kaperschip uitgerust, genaamd de Vaderlander, waarop velen
dienst namen. De reders van deze kapers waren vier boekhouders die ieder
een portie van honderd gulden daarin hadden. Deze kaper was zeer ongelukkig, want na met grote moeite en hoge kosten uitgerust te zijn moest hij hier
voor onze haven al zijn kanon lossen. Hij vertrok naar Zeeland en viel aldaar
ondersteboven, zodat alles wat op het dek was in de diepte verzonk. Men
rechtte hem weer op en het schip liep na verloop van enige tijd in zee en arriveerde te Duinkerken. Daar is hij blijven liggen omdat hij niet in zee durfde
komen, want de zee leek wel overdekt met Engelse oorlogsschepen en kapers.
Ook de oorlogsschepen van ons durfden geen zee te kiezen en dus had de
kaper geen bescherming en op zijn hard zeilen kon hij niet vertrouwen. Hij
heeft dus niets uitgericht. Maar zij hebben wel met de sloep, waarin enige
gewapende manschappen geplaatst waren, een scheepje geladen met jenever
genomen. Doch ook die prijs werd hun na een kostbaar proces nog betwist.
Daarna is voornoemde kaper verkocht en door de koper na de vrede tot een
koopvaardijschip vertimmerd, zodat men wel kan narekenen welk verlies de
deelnemers hieraan geleden hebben.’
Vlissingen als uitvalshaven
De lotgevallen van de Vaderlander zijn uitgebreid opgetekend in rapporten, correspondentie en jaarboeken. Daardoor weten we nu dat de loop der
gebeurtenissen enigszins anders was dan Moerings beschrijft en ook veel
omvattender. We hebben daarom het ‘echte’ verhaal opgetekend na bestudering van het lijvige dossier over de zaak de Vaderlander.
De kaperrederij liet de Vaderlander opereren vanuit Vlissingen en benoemde
op 24 januari 1782 twee officiële vertegenwoordigers, de kooplieden Jan de
Feyter en Jan Swart, te Vlissingen. Dat was waarschijnlijk voor het tijdstip
van uitzeilen na de opknapbeurt.
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Een Surprise
De Maassluise kaper de Vaderlander, gevoerd bij Thomas Brown, is deze winter te Vlissingen gekalefaat en bleef vanhier uit- en invaren, voor rekening van de
Maassluise Rederij. Hij liep de 12e februari 1782 uit, en nam terstond een rijk Engels
schip geladen met stukgoederen, kanten, lijwater enzovoort.
Kapitein Brown lag met de Vaderlander op 20 februari 1782 in de haven van
Calais. Dat kon, want Frankrijk en Nederland hadden een gemeenschappelijke vijand: de Engelsen. Daartoe hadden beide landen met betrekking tot de
kaapvaart een conventie (overeenkomst) gesloten. Brown kreeg een Engelse
kotter in zicht en wilde proberen die te bemachtigen. De naam was Surprise
(Verrassing) en het schip was van kapitein John Haden. Omdat het windstil
was liet Brown 26 goed bewapende mannen in twee sloepen plaatsnemen,
gaf het bevel daarover aan zijn luitenant en zond ze ’s avonds rond zes uur
naar de kotter toe. Zij bereikten die tussen acht en negen uur, bemachtigden
hem, brachten hem op de rede (een beschutte ankerplaats) en de volgende
dag in de haven.
De kotter was geheel nieuw, een goede zeiler en kon wel 12 à 14 stukken
vierponders voeren, ofschoon hij maar 5 korte en 2 lange stukken aan boord
had. Het schip was geladen met jenever, brandewijn, verschillende soorten
thee en nog wat balen koopmansspullen.
Behalve de brieven en papieren van deze verovering had kapitein Brown
een certificaat of ‘verzekerende verklaring’ dat zowel de lading als het schip
Engels was en naar een Engelse haven op weg was. Dit was belangrijk om de
rechtmatigheid van de kaping aan te kunnen tonen.
Rechtsgeldigheid van de buit
De kaperbrief en internationale verdragen bepaalden dat de rechtsgeldigheid van de kaping moest worden vastgesteld door een daartoe aangewezen
instantie. De admiraliteiten verzorgden de prijzenrechtspraak. Voor kapers
die vanuit het Maasmondgebied opereerden was dat de Admiraliteit op de
Maze (in de 16e eeuw Prijzenhof geheten), in Calais de admiraliteit aldaar en
de Conseil des Prises in Parijs. In Engeland werd deze rechtspraak gedaan
door de Prize Court van de High Court of Admiralty in Londen.
De kaperkapitein moest alle papieren van het gekaapte schip innemen
en twee opvarenden van het gekaapte schip aan boord meenemen naar
zijn thuishaven alwaar de papieren overlegd moesten worden en de twee
opvarenden verhoord werden door de rechters van de Admiraliteit.
En dan beginnen de problemen
Maar de erkenning van de rechtmatigheid van de kaping van de Surprise had
toch heel wat voeten in de aarde. We beschikken over het volledige verslag
van de wettigverklaring. Over de wettigheid van die ‘prince’ of prijs moest
volgens het reglement van de conventie tussen Frankrijk en Nederland beslist worden door de Admiraliteit op de Maze. De Admiraliteit van Calais,
19

die onder hetzelfde regiem van de
conventie viel, ging aanvankelijk
akkoord.
Enkele opvarenden van de Vaderlander, zoals de eerste luitenant, de
schrijver, de eerste prijsmeester en de
derde prijsmeester, legden ten overstaan van notaris Jacob van Waning
te Rotterdam verklaringen af. Maar
de getuigenis van de eerste luitenant week af van de officiële versie.
De eerste luitenant getuigde dat hij,
samen met kapitein Brown op het
havenhoofd van Calais staande, met
een verrekijker had ontdekt dat er
een kotterschip op vijf à zes Engelse Na zijn succesvolle kaping in Calais keert kapitein Brown met
mijlen in zee ten anker was gekomen, de Vaderlander terug in de haven van Vlissingen.
dat hem voorkwam een Engels schip (Middelburgsche Courant 28-2-1782)
te zijn. Hij, kapitein Brown, stelde
aan getuigen voor om er ’s nachts met de sloepen naar toe te gaan, mits het
doodstil en goed weer zou zijn. Tussen acht en negen uur zijn ze met twee
gewapende sloepen, elk bemand met dertien man, de haven uit en naar de
kotter geroeid. Zij constateerden dat de kotter Surprise in volle zee lag buiten
het bereik van het geschut van Calais. Aan boord hebben zij in de Franse taal
gecommuniceerd en de papieren gecontroleerd. Het bleek dat de Surprise uit
Hastings kwam en te Duinkerken was beladen voor Engelse rekening.
Daarop hebben zij het schip genomen en opgebracht te Calais.
Strijdpunten
De afwijkende verklaringen lieten ruimte voor allerlei twistpunten.
De tweede sloep. Van Franse zijde werd beweerd dat de tweede sloep afkomstig was uit Calais. In dat geval gold hij als Franse bodem, hetgeen de
neming ongeldig zou maken. Het verweer was dat kapitein Brown deze sloep
in Calais gekocht had en betaald had met uit Nederland meegebracht geld.
De paspoorten. Na verloop van tijd lekte uit dat de Surprise gedeeltelijk geladen was met goederen bestemd voor Frankrijk die begeleid werden door
Franse paspoorten, hetgeen de kaping illegaal zou maken. Het bleek echter
om smokkelwaar te gaan, maar dat maakte de zaak er niet eenvoudiger op.
Want daardoor werd de Surprise een smokkelschip in plaats van een Engels
schip.
Later bleek ook nog dat kapitein John Haden van de Surprise een Frans
paspoort had dat hem was verleend door de Admiraal van Frankrijk.

De Franse paspoorten gaven het recht om Boulogne en Duinkerken aan te
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l open waarvoor de eigenaar van de Surprise een borg had gesteld. Tevens had
kapitein Haden moeten beloven om geen vijandelijkheden tegen F
 rankrijk te
zullen ondernemen. Kapitein Haden had echter deze paspoorten niet aan
kapitein Brown getoond.
Daardoor raakte de hele affaire verzeild in de politiek.
De afstand tot de kust. Frankrijk stelde dat de kaping had plaatsgevonden binnen het bereik van het geschut van Calais en dus dat de Surprise
in de territoriale wateren van Frankrijk lag. Volgens de conventie mochten
kaperschepen dan niet opereren. Verschillende getuigen verklaarden dat de
afstand veel groter was, dus buiten de territoriale wateren.
Het weer. Volgens de Franse visie was het ruw weer waardoor de Surprise
moest ankeren omdat Calais niet te bezeilen was.
Strijd op politiek niveau
Nadat bekend (uitgelekt?) was dat het vermoedelijk om smokkelwaar ging,
moest de Grootadmiraal van Frankrijk, de Hertog van Penthicore, wel in
beweging komen. Want hij was de eindverantwoordelijke voor het verlenen
van de Franse paspoorten aan de Surprise. Zodoende kwam de zaak in
handen van het Hof van Frankrijk.

Het Prize Court te Londen, als voorbeeld van een Prijzenhof.
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Op 24 april 1782 vaardigde de Raad der Prijzen, waarvan Grootadmiraal
Penthicore voorzitter was, een decreet uit waarin het College der Admiraliteit op de Maze gelast werd de procedure betreffende de wettigheid van de
neming stop te zetten.
De zaak sleepte zich inmiddels drie maanden voort en daarom verzochten
de Maassluise reders op 16 mei 1782 de Staten-Generaal om de wederzijdse
ambassadeurs in te schakelen. Dat waren de ambassadeur van Frankrijk in
Nederland, Hertog de la Vauguyon en de ambassadeur van Nederland in
Parijs, de Heer Lestevenon van Berkenrode. De reders stelden zelf advocaat
L. Pelé te Parijs aan. De strategie van advocaat Pelé was, althans dat valt uit
de geschreven oud-Franse correspondentie op te maken, dat hij de Franse
tegenwerpingen punt voor punt afhandelde en zich daarvoor tot steeds
andere personen richtte.
Tegenstrijdige beslissingen
De Conseil des Prises nam op 3 juli 1782 twee tegenstrijdige beslissingen.
1e. Het verzoek van de rederij van de Vaderlander, om het nemen van de
Surprise wettig te laten verklaren door de Admiraliteit op de Maze, werd
afgewezen.
2e. Kapitein John Haden van de Surprise moest een goede en voldoende
borg storten voor zijn vaartuig, bewapening en lading op rekening van de
Admiraliteit van Calais ten name van de algemeen luitenant. De borg werd
gestort waarop het schip de vrijheid
kreeg om te vertrekken. Echter, de
borg was bedoeld voor vaartuig, toebehoren en een partij jenever, maar
niet voor de te Calais geloste lading.
Een tweede som geld moest hij storten als vergoeding voor de lading
(smokkelwaar) die in Calais was gelost. Die goederen behoorden niet bij
het eigendom van Kapitein H
 aden
en ze werden onder hoede van een
gevolmachtigde achtergelaten. Vermoedelijk ging het om eigendom
van Fransen en betrof het de smokkelwaar.
Deze zaken werden vastgelegd en
moesten worden uitgevoerd, maar
daarmee waren beide bedragen nog
niet in het bezit van de rederij van de
Vaderlander.
Hierop schreef advocaat Pelé een Koning Lodewijk XVI van Frankrijk.
(bron: het geheugen van Nederland)
brief aan de koning.
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De Frans-Engelse betrekkingen
In de petitie van advocaat Pelé aan de Koning van Frankrijk (Lodewijk XVI,
de vorst die de Franse revolutie niet zou overleven) legde de advocaat van
De Vaderlander duidelijk en gedetailleerd de gang van zaken uit. Bovendien
wond hij er geen doekjes om dat de kaping van de Surprise voor de Fransen
zeer ongelegen kwam omdat het een smokkelschip bleek te zijn. Het was
kennelijk een publiek geheim dat Frankrijk en Engeland toenadering zochten, waarvan de hervatting van de veerdienst Calais-Dover een bewijs was.
Uit de Amsterdamse Gazet, 26 februari 1782: ‘Het Hof van Frankrijk heeft zojuist meegedeeld aan hun Staten-Generaal dat, in overeenstemming met een
overeenkomst tussen Zijne Majesteit en het Britse Hof, de verbinding tussen
Calais en Dover is hersteld en dat daarvoor paspoorten zijn uitgereikt door
het Kabinet van Versailles. Zijne Majesteit hoopt dat hun Staten-Generaal de
noodzakelijke bevelen willen geven opdat vier Engelse schepen gerespecteerd zullen worden door de reders van de Republiek.’
De Franse ambassadeur is geheel verkeerd geïnformeerd
De Staten-Generaal ontvingen in augustus 1782 een memorie van de Hertog
de la Vauguyon namens het Hof van Frankrijk. Het bevatte het verzoek om
de procedure van het College der Admiraliteit op de Maze te doen ophouden.
Maar de vier directeuren van de Maassluise kaaprederij betoogden dat het
Hof van Frankrijk verkeerd was geïnformeerd, want dat de Surprise in volle
zee met behulp van twee sloepen was genomen en dat de kapitein van de
Surprise zich niet had beroepen op een Frans paspoort. Integendeel, kapitein
Haden van de Surprise had kapitein Thomas Brown van de Vaderlander
laten weten dat hij een Engelse smokkelaar was.
Het reglement van 1781 was in dit geval duidelijk. Over de wettigheid van
de prijs behoefde nergens anders aangifte gedaan te worden dan bij het
Admiraliteitscollege op de Maze, omdat Kapitein Brown aldaar geëquipeerd
(uitgerust) en van commissie voorzien was.
Uit de nota van de Heer Hertog de la Vauguyon kan men afleiden:
1e. Dat het kaperschip de Vaderlander in de haven van Calais lag en niet kon
uitlopen vanwege het ruwe weer.
2e. Dat het Engelse smokkelschip (deze benaming gebruikt de Heer Ambassadeur zelf) vanwege datzelfde weer genoodzaakt was zijn toevlucht in die
haven te nemen.
3e. Dat Kapitein Brown zich daarvan heeft overtuigd door middel van een
Franse sloep bij zijne te voegen.
4e. Dat Kapitein Haden hem vruchteloos vertoond heeft twee paspoorten
van de Heer Admiraal van Frankrijk.
5e. Dat neming geschied is onder het kanon der haven van Calais en dus op
Frans grondgebied.
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Het verweer van de directeuren hierop luidt:
Dat al die aanhalingen even foutief zijn en het Hof van Frankrijk over de omstandigheden dezer zaak in alle opzichten verkeerd geïnformeerd is. En dat
het Hof dit geval ten onrechte behandelt als niet vallende in de termen van
het reglement van 30 september 1781.
Het is uit de betreffende stukken ‘allerzekerst’ en ten volle te bewijzen
1e. Dat het geen ruw, maar doodstil weer was.
2e. Dat om die reden Kapitein Haden ten anker moest gaan en netzomin kon
binnenlopen als Kapitein Brown in staat was in zee te steken. Wat trouwens
ook vanzelf volgt uit het gebeurde. Want als het zulk slecht weer was dat het
de schepen het zeilen belette, kon men zich immers ook niet met sloepen in
zee begeven.
3e. Dat de tweede sloep die Kapitein Brown gebruikte te dien tijde niet meer
een Franse was, maar een Hollandse, omdat hij reeds enige dagen tevoren
door hem gekocht en betaald was. Hij had het geld uit Holland meegebracht.
4e. Dat Kapitein Haden tijdens de neming aan Kapitein Brown geen Franse
paspoorten heeft vertoond, maar integendeel erkend heeft dat hij en zijn
scheepsvolk Engelsen waren en zijn schip en lading mede Engels eigendom
was. Terwijl naderhand gebleken is dat hij ook paspoorten had welke hem
door de Admiraal van Frankrijk verleend waren, die bedoeld waren om van
Boulogne en Duinkerken respectievelijk te mogen uitzeilen.
Hij zou ook een boete krijgen van 30.000 livres (Franse munteenheid die
oorspronkelijk gelijk stond aan een pond zilver) als hij vijandelijkheden zou plegen
op de Franse kusten of elders, of als hij gedurende zijn reis zijn persoon en
schip van nationaliteit zou veranderen. Zij mochten zich niet in Fransen en
nog veel minder in Hollanders transformeren en konden zich dus geenszins
bevrijden tegen Hollandse reders.
Het was ook zo dat men hier te lande
daarover nog geen wetskennis had
dat in Frankrijk door zodanige paspoorten de Engelse smokkelvaart
beschermd werd. En dus kon geen
enkele Hollandse kaper daarover van
enige speciale instructie voorzien zijn.
5e. Dat uiteindelijk de neming is geschied wel drie mijlen van de ‘Berg
Blandrie’, welke twee mijlen van de
haven van Calais af ligt en dus 5 mijlen buiten het kanon van die haven.
Een groot aantal opvarenden van de Een hoeker was een vissersschip, maar kon omgebouwd
Surprise bevestigen dat hun schip worden tot kaperschip. In geval van de Vaderlander was
buiten bereik van het kanon van Ca- de stabiliteit echter door de toevoeging van wapentuig erg
slecht geworden.
lais ten anker lag.
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Ten slotte voeren de reders aan dat in een verslag van de Conseil des Prises
staat: ‘un navire Anglois pris a la mer, et amené en le port par l’équipage
du corsaire Hollandois Le Patriote’. (Een Engels schip, genomen op zee, en
meegenomen naar de haven door de bemanning van de Hollandse kaper De
Vaderlander.) Volgens de reders hét bewijs dat zelfs de Grootadmiraal van
Frankrijk overtuigd was dat de kaping in volle zee, dus niet in de territoriale
wateren had plaatsgevonden.
Geduld van de reders is op
Op 30 september 1782, dus 1½ jaar na de kaping, schrijven de reders aan
de Staten-Generaal dat zij opdracht hebben gegeven de bederfelijke waren
uit het gekaapte schip te verkopen in Calais. De opbrengst zal, hangende
het proces, zolang bij de Admiraliteit in bewaring gegeven worden. Verder
verzoeken zij hun advocaat, de heer Pelé, de partijen zoveel mogelijk de relevante stukken te verschaffen om eindelijk tot een oplossing te komen.
Het is duidelijk dat de rederij geduld begint te verliezen. Bij monde van de
vier directeuren doet de rederij een ultiem voorstel aan de Staten-Generaal.
De reders zeggen te kunnen bewijzen dat de beslissing van het Hof van
Frankrijk berust op foutieve informatie en ontzenuwen nogmaals de aangevoerde argumenten stuk voor stuk.
De reders hadden begrip voor het
standpunt van Staten-Generaal die
de verstandhouding met Frankrijk
niet wilde verstoren ondanks dat
Frankrijk duidelijk handel dreef met
Engeland. Maar aan de andere kant
vonden zij het niet redelijk dat zij
daardoor een rechtmatig buit zouden moeten missen. De waarde van
de prijs (buit) werd geschat op 75.000
à 80.000 gulden. De reders waren van
mening dat òf het Hof van Frankrijk
òf de Staten-Generaal uit ’s lands
kas deze schade zou moeten vergoeden. Mocht dit onverhoopt niet lukken en de reders ‘een reëel wettige
prijs’ zouden moeten opgeven, dan
claimden zij alle kosten, gemaakt
wegens het beschikbaar stellen van
de Vaderlander als kaperschip. Want
zo’n kaperschip was duur. De kosten
omvatten de victualie- en maand

Omslag van het dossier van De Vaderlander.
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gelden van de bemanning, alsmede de kosten om de Vaderlander uit te
zenden naar de kusten van Frankrijk en zich aldaar op te houden. Ook de
kosten van het nemen en opbrengen van het Engelse smokkelschip en het
opslaan van de goederen met alle gevolgen.
De Staten-Generaal besluiten het verzoek van de reders in te willigen.
Afgedane zaak
Een en ander leidde tot de oplossing van het geschil. De notities van de
Staten-Generaal, die door tussenkomst van de wederzijdse ambassadeurs
het Hof van Frankrijk bereikten, misten hun uitwerking niet. Een belangrijk
politiek argument zal voor het Hof zijn geweest dat niet naar buiten mocht
komen dat Frankrijk handel dreef met Engeland ondanks dat zij bondgenoot
van Nederland waren. Ook de houding van beide Admiraliteiten die zich
aan de conventie van 1781 hielden speelde mee. Advocaat Pelé heeft ook
zijn steentje bijgedragen en kosten noch moeite gespaard om hooggeplaatste
personen te benaderen die van invloed waren, tot aan de Franse koning toe.
In het dossier dateert de laatste notitie over deze zaak van 6 mei 1784, dus
twee jaar na het voorval. De vertaling van deze laatste notitie luidt:
Aan de Comte de Vergennes en de Marquis Cartiers
Mijnheer,
Uwe Excellentie zal ons wel toestaan de eer te hebben u aan te bieden, hierbij ingesloten, een memorandum ten gunste van de drie kooplieden van de republiek, reders van
het Hollandse kaperschip La Patriote (de Vaderlander), kapitein Brown.
Omdat deze zaak ons zeer sterk is aanbevolen door de Generale Staten, bidden wij
Uwe Excellentie zeer dringend een nauwkeurige rekening te willen laten opmaken
over de inhoud waarover dit memorandum gaat en de aanbevolen sommen te vorderen.
U zult zien dat het Engelse smokkelschip, waarvan kapitein Brown zich heeft meester
gemaakt, moet worden beschouwd en beoordeeld als een goede ‘prince’, vooral omdat
de bepalingen met betrekking tot smokkelaars niet anders kunnen zijn dan die van
de andere Engelse schepen die alle zonder onderscheid waren onderworpen aan het
reglement van 30 november 1781. En vanwege die gelijkheid tussen de rechten van
de Hollandse reders en die van de Franse reders moeten smokkelaars met rust worden
gelaten. Dat wil zeggen dat de smokkelaars voorzien van Hollandse paspoorten zich in
Frankrijk mogen verheugen in dezelfde privileges, maar als het smokkelschip is genomen (gekaapt), is er geen enkel Reglement tussen Frankrijk en Holland betreffende de
smokkelschepen die zijn voorzien van paspoorten van de Franse admiraal en die van de
admiraal van de Republiek. En dat pas zeven maanden nadat de kaping gedaan was en
bevestigd tussen Frankrijk en Holland dat de Engelse smokkelaars die waren voorzien
van paspoorten zich gerespecteerd wisten.
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Wij hebben de eer om zeer dringend deze zaak aan het oordeel van Uwe Excellentie
te onderwerpen.
Met de meeste eerbied.
Het is duidelijk, alle argumenten van de Fransen zijn van tafel. Een beetje
gesputter is er nog, over de interpretatie van de Conventie met betrekking
tot een smokkelschip. Wat ook opvalt is dat een van de vier reders zich heeft
teruggetrokken of is overleden.
We sluiten het omvangrijke Franse dossier ‘stukken betreffende de zaak van
de Vaderlander tegen een Engelse smokkelaar’ uit het Nationaal Archief.
Op de kaft staat in het Nederlands: ‘afgedaane zaak’.

De kapitein was niet te spreken over de prestaties van de Vaderlander en liet het schip in Vlissingen opknappen.
(Middelburgsche Courant 17-3-1782)

Epiloog, wat gebeurde er met het schip De Vaderlander
De Vaderlander keerde kort na het nemen van de Surprise, omstreeks 6 maart
1782, in Vlissingen terug. De kapitein was niet te spreken over de prestaties
van de Vaderlander. De krant vermeldde dat kapitein Thomas Brown van
zijn kruistocht was teruggekeerd en dat hij zeer ontevreden was over zijn
vaartuig. Het was te traag. Na het aanbrengen van enige wijzigingen werd
de Vaderlander omstreeks 23 maart 1782 op een nadere proef van zeilen gesteld, maar voldeed nog steeds niet. De kapitein wilde niet meer zeilen met
dit schip en er zelfs niet meer mee in zee gaan. Het schip werd afgekeurd,
verkocht en verbouwd tot koopvaarder.
Als besluit een citaat van de Archivaris van het Rijk in 1845: ‘Het enige
Hollandsche Kaperschip dat nog iets van aanbelang verrichtte was de

Vaderlander, kapitein Brown, die uit Maassluis voer.’
Een lijst met geraadpleegde literatuur is bij de redactie verkrijgbaar.
Met dank aan Rien Koene en Emma Smit. Het viel voor onze onderzoekers
niet mee het oude Franse handschrift in het Nederlands te vertalen.
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GESCHIEDENIS VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Door: Niko Baatenburg de Jong
De vader van de schrijver was de bedenker en oprichter van de bibliotheek op ’t Hoofd. Die ene boekenkast in het Evangelisatielokaal was de
voorloper van de huidige Openbare Bibliotheek. Hoe de ontwikkeling
van één boekenkast tot een complete nieuwbouw met twee verdiepingen
in zijn werk ging leest u in deze bijdrage.
Het is net na de Tweede Wereldoorlog als ik als een van de babyboomers, in
1948, word geboren. Mijn geboortehuis stond aan de Matthijs van Heelstraat.
Dat was, anders dan de beschrijving in de boeken van Maarten van Buuren
(een klasgenoot en vriendje van de lagere school) doet vermoeden, een straat
op het hoofd waar veel hardwerkende mensen een thuis vonden.
Een klein stukje van dat huis verwijderd, in de Adriaan van Heelstraat, was
het ‘Zaaltje’. Officieel was de naam Evangelisatielokaal. Dit lokaal bevond
zich tussen de President Steinstraat, waar op de hoek bakkerij Jol was gevestigd, en de Generaal de Wetstraat. De hoofdingang, met twee dubbele
deuren en die maar zelden werd gebruikt, bevond zich aan de Generaal de
Wetstraat. De andere ingang, en dus de meest gebruikte, bevond zich aan de
Adriaan van Heelstraat. Het gebouw was eigendom van de Gereformeerde
Kerk.

Adriaan van Heelstraat. Links, met de grijze onderpui, het Evangelisatiegebouw.
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Het lokaal was een ruimte die in twee delen was op te splitsen door middel van klap-schuifdeuren. De eerste opzet was het lokaal te gebruiken voor
diverse evangelisatieactiviteiten. Zo waren daar de jeugdclubs voor jongens
en meisjes, die altijd begonnen met een stichtelijk woord en afsloten met
knutsel- of spelactiviteiten. Ook de dames- en mannenclubs vonden hier
een onderdak, evenals de zondagsschool. Het was later ook mogelijk om de
ruimte te huren voor bruiloften en partijen.
Bibliotheek in het Evangelisatielokaal, 1950
Daar in die ruimte ontstond ook een bibliotheek. De oorsprong is waarschijnlijk te vinden vóór de Tweede Wereldoorlog.
Rond het jaar 1948 werd mijn vader, Cornelis Baatenburg de Jong, aangesteld
als beheerder van dit lokaal. Hij trof daar een kast aan met een hoeveelheid
in slechte staat verkerende boeken. Dit was het bestand van de Evangelisatie
Bibliotheek. Hoe vóór die tijd de uitlening gebeurde en aan wie, is helaas niet
bekend. In het jaar 1950 heeft mijn
vader voorgesteld het beheer van de
bibliotheek op zich te nemen. Korte
tijd later is een nieuwe start gemaakt
met de Evangelisatie Bibliotheek.
De uitleningen vonden plaats op
zaterdagmiddag van twee tot vijf.

Een voor die tijd logisch tijdstip,
want op zaterdagmorgen werd over
het algemeen nog gewoon gewerkt.
En op de vrije zondag had men de
tijd om een boek te lezen en de dag
in gepaste rust door te brengen.
Samen met een aantal andere vrijwilligers heeft mijn vader er de schouders onder gezet om een en ander
tot een succes te maken. De eerste
vrijwilligers waren Cor Prins, Henk
van Aalst en Pauw ’t Hart. Stuk voor
stuk hardwerkende mensen die hun
brood met de handen moesten verdienen. Zoals Pauw ’t Hart, de grafdelver, door ons genoemd ‘de doodgraver’ en inderdaad … de vader
van Maarten ’t Hart. Het ging hier
niet om een groepje intellectuelen
dat de literatuur onder de aandacht
van het volk wilde brengen, maar

Cornelis en Niko Baatenburg de Jong in 1961.
(zie ook de foto op pagina 33)
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om mensen die ervan hielden om een goed boek te lezen en dit genoegen
graag met anderen wilden delen.
Inschrijven aan de keukentafel
Vanaf de start kwam de groei redelijk snel op gang. Al snel kwamen er een
tweetal kasten bij, een kast voor de kinderboeken en een voor de jeugdboeken. Niet erg veel later moest er alweer uitbreiding komen voor de meisjesromans.
Alle boeken werden keurig gekaft met het misschien nog wel bekende bruine kaftpapier en daarna voorzien van een nummer. Deze nummers waren
vastgelegd in een kaartsysteem. Ik zie bij ons thuis nog de stapels boeken
staan die van een nieuwe kaft voorzien moesten worden. Ons hele gezin
werd zo betrokken bij het werk voor de bieb. Dat kaften en inschrijven
gebeurde bij ons thuis aan de eettafel. Moeder heeft menigmaal de zucht
geslaakt: ‘Kunnen we misschien ook nog even eten?’.
De boekenschat bleef groeien, net als het aantal uitleningen. Lang niet elk
boek kon en mocht in de collectie worden opgenomen. De boeken moesten
toch tenminste op een christelijke leest geschoeid zijn. Het was uiteindelijk
wel een bibliotheek van de evangelisatie. Ondanks de selectie vooraf w
 aren
er toch altijd lezers voor wie bepaalde zinnen of woorden niet passend waren.
Menig boek kwam dan ook voorzien van de nodige doorhalingen terug.

De Boekhandel, tevens bibliotheek, van Fortuin aan de Markt in 1949.
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Duizenden boeken opnieuw kaften
Als kind mochten we bij de uitlening meehelpen als we de boeken op
nummer weg konden zetten. Het was zaak om de boeken in de juiste kast en
op de juiste plaats te zetten. Er kwam een moment dat alle boeken (inmiddels
een paar duizend) opnieuw gekaft moesten worden met het toen verschenen
kaftplastic, niet te verwarren met het latere plakplastic. Toen dat zijn intrede
deed, werd de hele collectie opnieuw van een nieuwe jas voorzien.
Er waren in die jaren drie boekhandels gevestigd in Maassluis, allemaal op
de Markt. Naast het politiebureau was Boekhandel Bergema, op de hoek van
de Dr. Kuyperkade was Boekhandel Van Wieren en tegenover deze twee,
aan de andere zijde van de Markt, de Boekhandel van Fortuin. De keuze
voor een winkelier, in dit geval de eigenaar van een boekhandel, was in die
tijd vaak afhankelijk van de kerk waarvan men lid was. Voor de boeken voor
de bibliotheek viel de keus op de gereformeerde Van Wieren. Boekhandel
Fortuin had in die tijd zijn eigen bibliotheek, dus deze viel als concurrent van
de Evangelisatie Bibliotheek natuurlijk af. In een later stadium werd ervoor
gekozen om de inkoop van de boeken te verdelen over de drie winkels.
Vier bibliotheken in Maassluis
Naast de twee al genoemde bibliotheken bestonden er nog twee: de bibliotheek van de Nutsspaarbank en de bibliotheek van de roomse kerk. De
bibliotheek van de Nutsspaarbank was in de beginperiode de grootste van
de vier. Lange tijd was er sprake van een zekere concurrentie.
Van de toen aanwezige bibliotheken was er eigenlijk maar één waar echt groei
inzat: onder de bezielende leiding van mijn vader groeide de bibliotheek uit
zijn voegen. Uit heel Maassluis en zelfs daarbuiten kwamen de lezers. Er was
in die tijd nog geen sprake van leden en abonnementen. Men betaalde keurig
voor elk boek dat men meenam. De bibliotheek was op zaterdagmiddag een
gezellig ontmoetingspunt.
Als ik terugdenk aan wat voor werk mijn vader heeft verzet, begrijp ik nauwelijks dat het mogelijk was. De uren die hij naast zijn gewone baan heeft
besteed aan de aanschaf, de uitleen en het onderhoud van de boeken, zijn
enorm. Regelmatig ging hij met een stapel boeken die vakkundig herstel
nodig hadden op de fiets naar Boekbinderij Blijleven in Vlaardingen. Ook
haalde hij boeken terug bij mensen die waren vergeten hun geleende boeken
terug te brengen. En daarnaast was er nog tijd voor het ouderlingschap van
de Gereformeerde Kerk.
Lezen zonder geloofsovertuiging
Er kwam een moment dat er iets moest gebeuren. De ruimte was te klein
geworden om nog te kunnen delen met de andere activiteiten in het Evangelisatielokaal. Er was geen ruimte om nog meer kasten te plaatsen. Ook werd
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Openingsbijeenkomst in het Zeemanshuis van de zelfstandige bibliotheek in 1961.

in die tijd duidelijk dat de vlag ‘Evangelisatie Bibliotheek’ de lading niet meer
dekte. De bieb stond goed aangeschreven bij heel veel mensen in Maassluis.
Er bestond behoefte aan een bibliotheek zonder drempels. Het wel of niet
aanhangen van een geloofsovertuiging mocht geen belemmering zijn om de
bibliotheek te bezoeken. Er moest gezocht worden naar een oplossing.
Na overleg kwam men tot de conclusie dat er een zelfstandige bibliotheek
moest komen, weliswaar met een christelijke grondslag. Er werd een bestuur
gevormd bestaande uit: Ds. Mak (gereformeerd), Ds. Meyer (hervormd),
mevrouw Van Dijck (burgemeestersvrouw), Van der End (drukkerij),

C. Baatenburg de Jong en waarschijnlijk nog een of twee personen.
Bibliotheek Hoogstraat 13, 1961
Een van de eerste besluiten was om
op zoek te gaan naar een eigen pand,
dat niet gedeeld behoefde te worden
en dat meer centraal in Maassluis
zou liggen. Dit pand werd gevonden
aan de Hoogstraat: de voormalige
kapperszaak van kapper Dijkhuizen,
gelegen naast het Gemeenlandshuis.
Het pand werd gehuurd van W
 illem
Oranje, de toenmalige organist van
32

De bibliotheek in de Hoogstraat.

de Groote Kerk, die boven de winkel woonde. Met de huur van dit
pand ontstond de mogelijkheid van
twee aparte afdelingen: een voor de
volwassenen en een voor de jeugd,
elk met een eigen ingang.
De ingang voor de jeugd kon aan de
Stadhuiskade komen. Deze ingang
is echter nooit in gebruik genomen.
De inpandige trap bleef in gebruik
als toegang tot de jeugdafdeling.

v.l.n.r. ds. Meyer, mevr. Van Dijck, ds. Mak, burgemeester Van
Dijck, Cornelis Baatenburg de Jong en Niko Baatenburg de Jong.

Bij een nieuwe bibliotheek moest ook een nieuwe naam komen. Duidelijk
moest in de naam de oorsprong en achtergrond van de bibliotheek te herkennen zijn. Zo ontstond de nieuwe naam ‘Christelijke Openbare Bibliotheek’.
Dus een christelijke bibliotheek, maar dan wel voor iedereen. In het najaar
van 1961 was het dan zover dat de bibliotheek geopend werd door Burgemeester Van Dijck.
Het aanbod aan boeken nam steeds meer toe, net als het aantal lezers.
De lezers werden met de invoering van een abonnementensysteem voor
taan leden. De registratie van de leden en abonnementen en daarmee ook
de vastlegging van de uitleningen begon steeds meer aandacht te vragen.
Ook de openingstijden werden uitgebreid. Kortom, de belasting voor de
vrijwilligers werd steeds groter.

Officiële opening van de bibliotheek Hoogstraat 13 door burgemeester Van Dijck in 1961.
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Ook de behoefte aan een goede catalogus nam steeds meer toe. Naast een
catalogus in kaartsysteem, die voor een ieder ter inzage was, kwam uiteindelijk ook een gedrukte versie in boekvorm, die voor eenieder verkrijgbaar
was. Elk jaar werd een nieuwe uitgave van de catalogus uitgegeven.
Door de toenemende drukte werd duidelijk dat er een grote behoefte was
aan een vaste beroepskracht. De uiteindelijke invulling zou echter nog een
aantal jaren op zich laten wachten. Het was ook duidelijk dat het pand aan
de Hoogstraat door de groei van het aantal boeken en lezers op den duur niet
voldoende ruimte zou bieden. Ook de plaats aan de Hoogstraat werd door
de groei van het aantal lezers en daarmee de groei van het aantal vervoermiddelen langzaam een probleem. De Hoogstraat was toen nog een druk
bereden weg met heel smalle trottoirs, dus waar liet je dan een groot aantal
fietsen? Voor auto’s was al helemaal geen plaats.
Bibliotheek aan de Haven, 1967
Het was dus van belang om een gebouw met voldoende ruimte te vinden,
liefst op een aantrekkelijke plaats, goed bereikbaar en met voldoende ruimte
voor het plaatsen van de diverse vervoermiddelen.
Dit gebouw werd uiteindelijk in 1967 gevonden aan de Haven 27, het voormalige kantoor van Dirkzwager. De toenmalige gebruiker, de Volks Krediet
Bank, ging het gebouw verlaten. Hiermee kwam er een mooie grote ruimte
ter beschikking. Op de begane grond konden we de afdeling voor de volwassenen huisvesten. Op de eerste verdieping (bereikbaar via de achteringang)

De voormalige houten noodkerk Ichthus deed dienst als Het Poldergebouw aan de Rozenlaan en bood onderdak aan de bibliotheek.
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was voldoende ruimte voor de jeugdafdeling en ook was er een goede ruimte voor een leeshoek met kasten voor naslagwerken.
Vanaf dit moment kwam de professionalisering op gang. Via de Bibliotheekcentrale in Dordrecht ging de eerste gediplomeerde assistente in het gebouw
aan de Haven aan het werk. Zij was verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken.
Voor mijn vader zat het werk er toen op. Graag was hij als beroepskracht
doorgegaan. Helaas beschikte hij niet over de benodigde papieren, al zijn
ervaring en inzet was niet voldoende. Met bloedend hart nam hij afscheid
van wat al die jaren zijn grootste hobby was geweest. Wat hij achterliet was
een mooie bibliotheek die heel veel Maassluizers tot tevredenheid stemde.
Na een aantal jaren heb ik als laatste van vijf leden van de familie Baatenburg
de Jong ‘de Bieb’ vaarwel gezegd.
Bibliotheek aan de Rozenlaan en de Uiverlaan
Vanaf de Haven is de bibliotheek op 1 februari 1971 verkast naar een tijdelijk
gebouw aan de Rozenlaan. Daar was het gebouw van de Ichthuskerk neergezet, een houten ‘noodkerk’ die overbodig was geworden toen kerkgebouw
De Ark in gebruik was genomen.
Toen het gebouw voor de bibliotheek naast zalencentrum Koningshof g
 ereed
was opende de Openbare Bibliotheek op 17 mei 1975 haar deuren aan de
Uiverlaan 18. Van half 1999 tot december 2000 betrok de bibliotheek een

Bibliotheek aan de Uiverlaan (1975-1999).
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Huidige bibliotheek aan de Uiverlaan.

tijdelijke huisvesting aan de Ibisstraat in een oud schoolgebouw. In die tijd
werd aan de Uiverlaan de bibliotheek op dezelfde plek opnieuw gebouwd.
Op 1 december 2000 opende de bibliotheek in het nieuwe gebouw aan de
Uiverlaan 18.
De naamgeving veranderde voor de derde maal. De naam Christelijke
Openbare Bibliotheek was, net als de Evangelisatie Bibliotheek, hiermee
geschiedenis.
Bronnen
De foto’s uit 1961 zijn gemaakt door Foto Teunissen uit Maassluis.
Van de redactie
Zoals de heer Baatenburg de Jong
terecht veronderstelt waren er ook
voor WO II enkele bibliotheken in
Maassluis. Een krantenbericht in het
Rotterdamsch Nieuwsblad van 1908
vermeldt dat de bibliotheek van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
zijn deuren opent op zaterdag 17 oktober 1908 in school B aan de Zuidvliet.
Ook bestond er voor WO II al een bibliotheek in de Adriaan van Heelstraat.
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HET ONTSTAAN VAN EEN GIFWIJK
IN DE STEENDIJKPOLDER
Door: C.J. van der Sar
Eind 1961 liet gemeente Maassluis het meest westelijke deel van de
Steendijkpolder opspuiten met baggerspecie uit de Rotterdamse havens. Of
men toen al wist dat deze baggerspecie vergiftigd was laten we in het midden. Feit is wel dat er tijdens het opspuiten maatregelen werden genomen
om te voorkomen dat de specie en het afvalwater met de rest van de polder
in contact zouden komen. Kees van der Sar, die op de Nieuwe Kooiwoning
woonde (waar nu de Molenwijk is gebouwd), maakte het van dichtbij mee.

Het op te spuiten gebied was het land dat bij de Oude Kooiwoning behoorde.
Het gebied was bestemd voor woningbouw en later zou er de Drevenbuurt
verrijzen. De Oude Kooiwoning, op het kaartje aangeduid als ‘Kooiwoning’,
stamde uit 1661 en was de laatste 20 jaar een gemengd bedrijf (akkerbouw en
veeteelt) in de Steendijkpolder. Na 300 jaar moest de pachter de woning verlaten omdat de ‘woninghonger’ van de gemeente Maassluis nog niet gestild
was. In 1960 waren de definitieve bouwplannen voor de Vogelwijk praktisch rond en werd er een aanvang gemaakt met de bouw aldaar. Maar de
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Boerderij Oude Kooiwoning in de Steendijkpolder aan het eind van de Kooilaan.

 emeente keek verder en verwachtte nog meer woningen te moeten bouwen.
g
In 1960 kregen we op de Nieuwe Kooiwoning het verzoek van de gemeente
Maassluis of we onze boerderij ook wilden verkopen in verband met stadsuitbreiding. Er was nogal haast bij. Onze vraag was: wat levert het op? Want
wij wilden een gelijkwaardig boerenbedrijf terugkopen. Nadat de uiterste
prijs genoemd was zijn we op zoek gegaan naar bedrijven die in die prijscategorie pasten. Er was er één in Voorne-Putten en één in Noord-Holland
te koop. Ze waren niet te vergelijken met wat we hadden, er mankeerde van
alles aan. Dus we wezen het voorstel van de gemeente af. Anders was de
gifwijk waarschijnlijk een stuk groter geworden.
Hoe ging dat opspuiten in zijn werk?
De gemeente kon dus alleen het land van de Oude Kooiwoning opkopen en
bouwrijp maken. Dat betekende in dit geval eerst opspuiten met Rotterdamse
havenspecie. In de aangelegde ringdijk werd nog een opening gehouden om
het puin van de Oude Kooiwoning af te kunnen voeren. Er was haast bij.
Na de laatste oogst begon men direct met het aanleggen van de ringdijk.
De sloop van de Oude Kooiwoning moest even wachten omdat deze eerst
ontruimd moest worden. Zodra de Oude Kooiwoning ontruimd en gesloopt
was werd de ringdijk gesloten en begon het opspuiten.
Op het kaartje is de dikke stippellijn de ringdijk. Aan de noordoostkant liep
die parallel met de grensscheidingssloot van de percelen van de Nieuwe
Kooiwoning. Zo’n 4 meter er vanaf groef men een nieuwe sloot. De uitgegra38

ven grond vormde direct naast deze
sloot, aan de binnenkant van het op
te spuiten terrein, een dijk. Wat men
aan zand tekort kwam werd aan binnendijkse kant weggegraven, want
dat zou toch opgespoten worden.
De ringsloot was nodig om te voorkomen dat verontreinigd water van
de opspuiting in de polderboezem
terecht zou komen. De ringdijk sloot
aan op het stort van 1929-1930 langs
de spoorlijn. De dijk van het stort
van 1929-1930 langs De Rel is wat
opgehoogd omdat er hoger opge- Het opspuiten in volle gang. in de verte zien we waarschijnspoten moest worden. Dan zou na lijk de Nieuwe Kooiwoning.
inklinking het maaiveld gelijk komen met het maaiveld van het stort van 1929-1930. Deze dijk is op het kaartje
aangegeven met
. De Rel aldaar verdween onder de opspuiting.
Aan de noordkant van de Oude Kooiwoning liep de ringsloot vlak langs de
natuurlijke stroomgeul De Rel, ook wel de Kromme Rel genoemd. Ter hoogte
van dat punt werd binnendijks in de ringdijk een overstort geplaatst. Deze
lag tegenover de Oranjehoeve, wat nu de manege is aan de Schenkeldijk in
de Oranjebuitenpolder. De baggerspecie werd meestentijds in de tegenoverliggende hoek, het dichtst bij de rivier, over de ringdijk in de afgezette polder
geloosd. De zware en grove bestanddelen bezonken het eerst, na het verlaten
van de buis. De fijne en olieachtige bestanddelen bezonken het laatst, nadat
de stroming zich over een grotere oppervlakte had verspreid. Het transportwater, dat vuil en verontreinigd was,
kwam zo aan de andere kant van de
polder bij de overstort terecht. Deze
bestond uit een verticaal, vierkant
getimmerte. Drie wanden waren tot
kruinhoogte van de ringdijk dichtgetimmerd. De vierde zijde was maar
tot twee meter hoogte dichtgemaakt.
Over deze drempel vond het stortwater via een onderliggende koker
zijn weg naar de ringsloot. Als het
bezonken slib de drempel benaderde
werd deze opgehoogd met één of
meer planken om te voorkomen dat
baggerspecie via de overstort in de Aanleg ringdijk in 1961. In de verte zien we de Nieuwe
Kooiwoning.
ringsloot terecht zou komen.
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Een gemaal, een duikersluis en een haventje
Na de overstort maakte de ringdijk een scherpe hoek van de Schenkeldijk
af. Het stuk Schenkeldijk tussen de manege Oranjehoeve en de spoorwegovergang werd voorheen Buytenkade genoemd. De naam Schenkeldijk is
pas later ingevoerd. De Rel, een natuurlijke stroom die als boezem van de
Steendijkpolder fungeerde, liep tussen de ringdijk en de Buytenkade.
Afgesproken was dat er een elektrisch gemaal zou komen, daar waar De
Kromme Rel halverwege de Buytenkade afboog richting Maassluis. Op dat
punt werd ook de nieuw gegraven ringsloot aangesloten op De Kromme
Rel. Het 60 pk sterke elektrische gemaal kreeg voeding vanaf de spoorlijn.
Het water werd in de put (aangegeven op het kaartje tussen het gemaal en
’t Leije lant) gepompt die daar in 1953 op de noordwesthoek van het stort
van 1929-1930 was ontstaan. Die put ontstond na het afgraven van zand om
de oeverafslag van de Waterweg en Het Scheur na de waternoodramp van
1 februari 1953 weer op te vullen. Vandaar ging het water via de duikersluis en het haventje de Waterweg (Het Scheur) in. Met ‘Sl’ is op het kaartje
de duikersluis aangegeven die in 1928 was aangelegd als vervanger van de
duikersluis die door de opspuiting van 1929-1930 buiten gebruik was gesteld
en dichterbij het huidige station Maassluis-West lag. Achter de spoordijk, in
het verlengde van de Buytenkade, lag een klein haventje voor de uitwatering
van de polderboezem.
Het gemaal pompte ook gelijk het overtollige regenwater uit de Steendijkpolder en een klein deel van de Oranjepolder weg. In ruil daarvoor had de
Steendijkpolder ’s zomers zoet water uit de Oranjepolder gekregen, als dat
nodig was voor de landbouw.
Het was zaak dat er geen storingen optraden bij het gemaal. Ik had er het
toezicht op en kon dag en nacht direct contact opnemen met de desbetreffende dienst in Rotterdam. En ik
moet zeggen: ze kwamen dan direct.
Het heftigst was een keer met kerst.
De zuigkorf zat verstopt met allerlei materiaal en het regende veel. Er
kwam direct een ploeg met hijsmateriaal. Er mocht absoluut geen verontreinigd water in de polderboezem
komen. Vrij spoedig erna is de korf Het verloop van de latere Dr. Albert Schweitzerdreef is ingetevervangen door een type dat door kend op het kaartje van de opspuiting van de Drevenbuurt.
mij simpel te reinigen was.
Na het gemaal volgde de ringdijk de loop van De Rel. Daar lag al een dijk
omdat het gebied tussen De Rel en de spoorbaan in 1930 was opgespoten.
Ter oriëntering: de Dr. Albert Schweitzerdreef, zie de lijn op het kaartje,
loopt nu ongeveer halverwege tussen de spoorlijn en de onder de opspui40

ting verdwenen Rel. Hij maakt een bocht naar het noorden vlak voor de
voormalige put van het gemaal.
Tussen 1960 en 1972 is een deel van deze eerder opgespoten grond, die
overigens schoon was, afgegraven en is de ontstane put als vuilstortplaats
gebruikt. Nadat jaren later de stortplaats was afgedekt met schone grond
verrezen daar de appartementencomplexen De Driemeet en ’t Leije Lant.
De spruiten groeiden te los
Na de opspuiting moest de grond natuurlijk enige jaren inklinken, ‘rijpen’
noemen we dat. Eén methode is om
riet in te zaaien. De wortels brengen
lucht in de grond. Maar eerst ging
de firma Konijn aan de gang met een
soort kegelwiel van 2,5 meter diameter dat via lieren over het terrein getrokken werd. Dit drukte greppels in
de bagger om zoveel mogelijk water
af te voeren en het drogen te bevorderen. Daarna zaaide de dichtstbijzijnde boer, B. Schoenmaker, zodra
dat mogelijk was het land in met
koolzaad. Hij was al veel land kwijtgeraakt in verband met de bouw van
de Vogelwijk. Dat inzaaien ging niet
zonder slag of stoot. Hij kwam vele
malen vast te zitten door verzakking.
Het was pionieren.
Hij vertelde ook dat de vele meststoffen die vrij kwamen door oxidatie voor goede groei zorgden. De spruiten
groeiden eigenlijk te goed. Ze groeiden gauw ‘te los’, waardoor hij uit hun
krachten gegroeide mini-kolen kreeg. Bieten kon hij niet telen vanwege het
‘bietenaaltje’. Dat is een minuscuul klein wormpje dat parasitair leeft op de
bietenplant en andere waardplanten. (Op een waardplant kunnen bepaalde
dieren of organismen leven, red.) Ondanks de vervuiling deden die aaltjes
het uitstekend. Schoenmaker is in 1971 vertrokken richting Dordrecht.
Het wegzakken in de zachte grond overkwam ook een motorcrosser. Hij
werd er door zijn kameraden met aan elkaar geknoopte overalls en sjaals uit
getrokken, maar hij heeft zijn crossmotor nooit meer teruggezien.
De polder opnieuw inrichten
In 1974 werd het gemaal ontmanteld. Zie de brief van Rijkswaterstaat over
de afsluiting van de duikersluisjes in de spoordijk en het dempen van het
haventje in 1974. Men ging voorbij aan het feit dat met het genoemde riool41

Van 1964-1974 moest de grond inklinken en drogen. Daardoor zakte de opgespoten polder weer. De dijk die daarna overbleef
is in 1974 in de ringsloot geschoven.

water, dat de gemeente Maassluis loosde op het haventje, ook het overtollige
polderwater werd afgevoerd. Dat is door het polderbestuur ook naar voren
gebracht. Geregeld is toen dat in het vervolg het overtollige water afgevoerd
zou worden via de Oranjepolder naar het Westlandgemaal. Geen woord of
het verantwoord was. Toen werd er anders tegenaan gekeken dan nu.
De ringsloot werd gedempt met de kruin van de dijk die door de inklinking
van de baggerspecie een eind boven het maaiveld uitstak.
De duikersluis onder de spoordijk werd buiten werking gesteld door de
aanleg van de Deltadijk.
Na 1974 werd begonnen met de bouw van de Drevenbuurt. In 1983
verschenen de eerste berichten over wat later de ‘gifaffaire’ zou heten. De
huizen bleken op zeer verontreinigde grond gebouwd te zijn. In de jaren ’90
volgde sanering van de grond onder de huizen door 1,5 m weg te graven en
te vervangen door schone grond.
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GEDICHT MAASSLUIS
Dit gedicht stond op de laatste pagina van ‘Maassluis, mijn stad’ deel 5,
door Wim van der Stelt (†) zelf handgeschreven. Uitgave oktober 2002.
Zoals bekend schreef hij altijd onder het pseudoniem M.A. Sluizer. In
december 1970 schreef de dirigente van het bejaardenkoor ‘Ons Genoegen’
de muziek voor dit lied met het doel het lied te gebruiken voor het bejaardenkoor, waarvan zij zegt: ‘De 65+ers zijn erg trots op hun eigen lied!!’
Ik hou van mijn stadje, ontstaan aan de Maas.
Geen ander kan mij meer bekoren.
Ik hou van haar haven met al haar geraas
het klinkt als muziek in m’n oren.
Ik kan aan de havenkant lange tijd staan
genietend van ’t energiek leven,
dan zie ik de schepen de haven uitgaan
met ’t spattende schuim aan de steven.
Ik hou van de kom, van de toren en schans
waar Marnix eens heeft moeten strijden.
Die plek is mij dierbaar omdat zij ook thans
herinnert aan roemrijke tijden.
En vraag hier de zeeman, dan is z’n relaas
Ja telkens weer zal je het horen
Ik hou van het stadje, ontstaan aan de Maas,
Geen ander kan mij meer bekoren.
En als je de toren van zee uit ziet staan,
Je wordt door ontroering bevangen,
dan wil je nog sneller, zo trekt het je aan,
zo groot is dan weer je verlangen.
En ga je voor kort of voor lang over zee
Je voelt je toch nergens zo thuis,
Je neemt in gedachten het stadje weer mee
het stadje in Holland; ‘Maassluis’.
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DE DODE LIEDJESZANGERES
Door: W. van Velsen-Griffioen
In het contactblad van de Historische Vereniging ’s-Gravendeel verscheen in mei 1999 onderstaand verhaal over een zwerfster, afkomstig uit
Maassluis, die met liedjeszingen de kost verdiende. Over de begrafeniskosten ontstond een felle correspondentie tussen beide gemeenten.
Bedelaars en landlopers waren er
vroeger veel in ons land. Ook het
agrarische dorp ’s-Gravendeel aan de
Dordtsche Kil in de Hoeksche Waard
wisten ze te vinden. Ze moesten om
er te komen wel altijd overvaren en
dat kostte geld, maar dat hadden
zij ervoor over. Ze verwachtten dus
op het Zuid-Hollandse eiland in de
dorpen en bij de boerderijen wat te
kunnen halen. Zij behoorden tot de
grote groep bedelaars die een liedje
zongen voor de kost, ‘een liedje van
een cent’.
Een appeltje voor de dorst
Zo heeft Luther immers ook zijn collegegeld bij elkaar gekregen. Dus
er was niks mis met het zingen van
liedjes. Bij kerkelijke mensen zong je
geestelijke liedjes en bij ongelovigen Contactblad van de Historische Vereniging ’s-Gravendeel.
zong je een werelds liedje. Zo kreeg
je meestal wel een aalmoes.
Tot die liedjeszangers behoorden Maria en Trijntje van den Berg. Ze w
 aren
afkomstig uit Maassluis. Maria was de oudste; ze was drie jaar ouder

dan Trijntje. Sinds de dood van hun ouders in 1815 waren ze zwervende.
Misschien zijn ze eerst wel bij familie in huis genomen en hebben die hen
op straat gezet. In ieder geval zwierven die meisjes al jaren door ons land.
Overal waar ze kwamen zongen ze hun hoogste lied en altijd was er wel
iemand die zich even over hen ontfermde.
De twee meisjes waren niet dom, ze droegen papieren bij zich: de akten
van overlijden van hun ouders en hun eigen doopbewijzen. Die bewaarden
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ze zorgvuldig opdat ze, als ze helemaal aan de grond zouden zitten, bij de
diaconie van de kerk konden aankloppen. De diaconie was dan verplicht
voor hen te zorgen. Die doopbewijzen hadden een veilig plekje tussen de
schamele bezittingen gekregen. Het waren de appeltjes voor de dorst.
Begrafenis door de diaconie
Al zingend gingen ze met z’n tweeën van dorp tot dorp en overal deden ze
een beroep op de liefdadigheid. Zo kwamen ze in ’s-Gravendeel. En daar
werd Maria, de oudste, ziek. Wat haar mankeerde weten we niet, maar het
zwervende bestaan zal wel niet bevorderlijk zijn geweest voor haar gestel.
Het zou kunnen dat ze lange tijd ziek heeft gelegen en afhankelijk was van
de hulp van haar zuster.
Als je in de buurt van ’s-Gravendeel een gratis onderkomen voor de
nacht nodig had, dan ging je naar de boerderij ‘Mewensoord’ in de polder
Meeuwensoord, want de eigenaar van die polder verpachtte het bedrijf altijd
onder voorwaarde dat bedelaars daar liefdevol onthaald moesten worden.
Maria werd waarschijnlijk daar verzorgd, maar alle hulp was tevergeefs.
Op 26 september 1822 overleed ze.
De ’s-Gravendeelse diaconie werd in kennis gesteld van dit overlijden, want
de bewoners van Mewensoord behoefden de kosten van een begrafenis niet
op zich te nemen. De diaconie zorgde ervoor. Meester Jan van Harthals,
die behalve schoolmeester ook doodgraver was, kreeg de opdracht de
bedelares op de goedkoopste manier te begraven. Hij voldeed aan
de opdracht, liet de timmerman een
goedkope kist timmeren en begroef
de arme Maria. De totale kosten van
kist en begrafenis waren f 8:12:8, dat
wil zeggen 8 gulden, 12 stuivers en
8 penningen, dus f 8,68. Ter vergelijking van de waarde: een landarbeider die 16-18 uur per dag werkte (in
de zomermaanden) verdiende f 4,50 Boerderij Mewensoord aan de Schenkeldijk in een
per week. Daar kon hij zijn gezin net buurtschap bij ’s Gravendeel. (foto Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)
van voeden.
Maassluis is verantwoordelijk
Het was een grote aderlating voor de diaconie. Maar de diaconie kon dat
bedrag verhalen op de diaconie van de gemeente die verantwoordelijk was.
Er moest dus worden nagezien of de overledene een zogenoemde akte van
indemniteit had (ook akte van cautie, borgtocht, ontlastbrief of borgbrief
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 enoemd). Dit was een verklaring van de diaconie of het gerecht van de
g
plaats van herkomst van nieuwe ingezetenen. De plaats van herkomst zou
de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor
hen betalen.
Gelukkig, zusje Trijntje had twee doopbewijzen bij zich: de kinderen waren
in Maassluis gedoopt. Dus moest de diaconie van Maassluis de rekening van
de begrafenis voldoen.
De kerkenraad vroeg aan de schout Johannes Elshoff of hij wilde bemiddelen. Schout Elshoff schreef op 5 oktober 1822 een nette brief ‘aan de armenverzorgeren van Maaslandsluis’, waarin hij over het overlijden van Maria
van den Berg ‘in de bitterste armoede’ vertelde. Hij sloot er de rekening van
de begrafenis bij.
Op 16 oktober kwam er antwoord van de diaconie van Maassluis: Zij kenden
geen Maria van den Berg. Wie mocht dat toch wel wezen?
Er ging weer een brief weg naar de armverzorgers van Maassluis. Nu werd er
uitgebreid informatie gegeven over Maria van den Berg, dankzij de p
 apieren
die Trijntje bij zich had.
’s-Gravendeel, 2 November 1822
Aan de Heeren armverzorgeren te Maassluis.
Weledele Heeren!
Namens armverzorgeren dezer gemeente zij het mij vergunt op Uw Wel Ed(ele)
Missive d.d. 16 Oct 1822 het volgende onder den aandagt te mogen brengen:
dat aan ons op den 13. Augustus 1815 door Trijntje van den Berg die eene eigene
zuster was van Maria van den Berg, waarover ik Uw Wel Edele bij mijne missive
van den 5e October l(aatst) l(eden) no. 101 adieerde (aannam), zijn geëschibeert
(voorgedragen) geworden:
1 Haar doopextract op den 2e Juny 1815 door den heer president van het bestuur van
Maassluis, ambtenaar van den burgerlijke staat aldaar afgegeven.
2 Het doodextract van haren vader Willem van den Berg door denzelven ambtenaar
op den 17e Meij 1815 afgegeven.
3 Het doodextract van hare moeder Anna van Eijk, almede door denzelfden ambtenaar op den 20e Juny 1815 afgegeven.
Deze drie actens en het getuigenis van Trijntje van den Berg, die verklaard dat hare
zuster Maria van den Berg ongeveer drie jaar ouder is dan zij en te Maassluis geboren en opgevoed is, en dat dezelve na haar te Maassluis is verbleven en onhertrouwt
is afgestorven, zal na onze wijze van zien voldoende genoeg zijn om Uw Wel Edelens
te overtuigen dat Maria van den Berg ten uwent geboren en opgevoed is.
En daar wij niet met haar te maken hebben, vermits dezelve als het ware hier
vagebonderende is afgestorven, zoo verzoeken wij andermaal vriendelijk maar tevens allerdringents om voldoening van de ten dezen zake door ons aan U Wel Ed.
ingezondene rekeningen.
Daar wij geene andere plaats van onderhoud van haar kennen dan Maassluis en wij
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voor deze onze sustenu (bewering) niet kunnen afgaan, voordat U Wel Edele ons
daarvan het tegendeel legaal bewezen zult hebben.
Namens de armverzorgeren, de schout van ’s-Gravendeel,
J. Elshoff
De uittreksels uit het overlijdens
register van haar ouders, Willem van
den Berg en moeder Anna van Eijk
werden overgeschreven en meegestuurd. Ook het doopextract van
Trijntje, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van
Maassluis, werd overgeschreven en
ingesloten.

Een halve cent uit 1822. Ook in 1822 niet veel waard, maar
als je er maar genoeg had kon je er toch een boterham voor
kopen. (foto: muntenwinkeltje.nl)

Maassluis blijft ontkennen
De gegevens die Trijntje liet zien
waren voldoende om de armverzorgers van Maassluis hun verantwoordelijkheden te tonen. Het waren harde bewijzen. Tenminste, dat dacht de schout.
De diaconie Maassluis schreef echter terug dat de meegestuurde papieren niet
de bewijzen bevatten dat Maassluis verantwoordelijk was. Er was immers
geen ‘acte van indemniteit van de vader van de overledene’ bij. Schout Elshoff
was daarover gepikeerd en schreef in een brief van 22 januari 1823:
’s-Gravendeel, 22 januarij 1823
Aan de armverzorgeren van Maassluis
Mijne Heeren!
Andermaal nemen wij de vrijheid U Wel Edele voldoening te vragen van de door ons
aan U Wel Ed. opgezondene rekening ten laste van Maria van den Berg en wij gunnen U Wel Ed. volgaarne het genot van Art. 3 der wet van 28 November 1818, maar
mijne Heeren, die stelt moet bewijzen en dus gijlieden moet bewijzen dat Maassluis
niet meer de plaats is van onderstand van Maria van den Berg, dan wij behoeven
zulks niet te bewijzen zooals U Wel Ed. sustineert (beweert), wij vragen alzo nu
dringend afdoening in dezen, daar wij ons anders genoodzaakt vinden ons hierover
tot heeren Gedeputeerde Staten te moeten wenden.
Johannes Elshoff, schout van de gemeente ’s-Gravendeel en Leerambacht
Niet lang daarna werd de rekening voldaan.
Wat er verder met Trijntje is gebeurd, blijft in nevelen gehuld.
Bron
Brievenboek van schout Elshoff; verhalen van Jan van Kleef
Met dank aan Inge Scheper voor de tekstverwerking en mevrouw R. van der
Hidde voor het navolgende gedicht dat stamt uit 1910.
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Redactioneel
Uw hoofdredacteur, Ineke Vink, heeft tot 2011 haar grootmoeder mogen
koesteren die in ’s-Gravendeel woonde en lid was van de plaatselijke
Historische Vereniging. Toen zij op hoge leeftijd overleed kwam uit haar
nalatenschap bovenstaand artikel tevoorschijn. Dat is de link tussen

’s Gravendeel en Maassluis die uw hoofdredacteur graag met u wil delen.
Zwerverscode, feit of fictie
Het verhaal gaat dat zwervers vroeger tekens aanbrachten op of nabij huizen. Daarmee gaven zij aan wie welwillend waren om zwervers te laten
overnachten of van voedsel en dergelijke te voorzien. Ook informatie over
een gemene waakhond, beschikbaar werk of kostbaarheden in huis konden
zij zo doorgeven. Het is een kleine stap naar dieventekens die men tegenwoordig wel op huizen denkt aan te treffen. Dit verhaal komt in heel Europa
voor en van tijd tot tijd besteedt ook de politie er aandacht aan. Er zijn echter nog nooit harde en duidelijke bewijzen voor het bestaan en gebruik/
misbruik van deze tekens gevonden.
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ACHTERSTELLING VAN ONECHTE WEZEN
Door: N.M. Keukenmeester
Bewerking: Dick van Wassenaar
In het jaar 2000 schreef Bert Hartog in boekje HS 38 een artikel over
het ontstaan en de geschiedenis van het weeshuis van Maassluis aan de
Noordvliet 19. Dit gebeurde toen naar aanleiding van het feit dat het weeshuis 325 jaar daarvoor, in 1675, was gesticht. In 1918 is er in het tijdschrift
‘de Navorscher’ een artikel verschenen van een oud-regent van het weeshuis, N.M. Keukenmeester. Dit had de titel ‘Achterstelling van onechte
wezen in vorige eeuwen’. Dat verhaal geven we hier weer, in spelling
en taalgebruik enigszins aangepast. We willen aantekenen dat ‘onecht’
betekent dat de kinderen buiten de ‘echt’, het huwelijk, geboren waren.
De aanduiding zegt niets over de kinderen zelf, maar zij waren wel levenslang de dupe van dit stigma.
Wanneer familieleden zich vóór 1675
niet konden of wilden belasten met
de zorg van weeskinderen dan liet
de verzorging ervan veel te wensen
over. De wezen werden uitbesteed
bij pleeggezinnen die daarvoor, naar
gelang de leeftijd van het kind, een
bepaalde bijdrage van de Weesmeesters ontvingen. Voor de gehele
verzorging van deze kinderen werd
van 90 cents tot 2 gulden per week
betaald.
Zodra de wezen in staat waren om
iets te verdienen werden zij aan het
werk gezet. Dit valt ook af te leiden
uit de pensionprijs, welke voor de
jongste kinderen het hoogste was:
voor een kind van 1,5 jaar f 2,-, voor
een meisje van 13 jaar 11 stuivers en Weesmeisjes in uniform, waarschijnlijk rond 1900.
voor een jongen van 12 jaar 10 stuivers per week. Nog in 1765 werd voor een volwassen ‘idioot meisje’, dat er
tal van ondeugden op na hield en geen geregeld werk wilde verrichten zodat
Regenten haar niet in het gesticht konden houden, slechts 28 stuivers kostgeld vergoed met de nodige verschoning om de 14 dagen.
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Door de stichting van het weeshuis werd de weeskinderen een weldaad
bewezen, want voor die tijd hadden ze het zeker niet geweldig in hun pleeggezin.
De Weesmeesters deden hun uiterste best de goede zeden te handhaven. Er
werden eens twee jongens en twee meisjes betrapt omdat zij ‘zich met elkaar
zeer familjaar hebben gemaakt’. De jongens gingen voor vijf dagen in het
donkere hok op water en brood, de meisjes kregen een blok aan het been.
Maar ze moesten wel ’s zondags naar de kerk, mèt dat blok onder de arm.
Liever geen onechte wezen in het Weeshuis
Ook na de oprichting van het Weeshuis in 1675 bleef het gewoonte om
bijvoorbeeld de zuigelingen uit te besteden.
Onechte kinderen werden pas toegelaten nadat de Buitenvaders, later
Regenten genoemd, door een uitspraak van de bevoegde autoriteit daartoe
gedwongen waren. Doch ook jaren daarna maakten zij allerlei chicanes om
aan de opneming te ontkomen. De diakenen der Hervormde Kerk waren
bij die uitspraak verplicht jaarlijks een bijdrage in de onderhoudskosten te
geven van f 30,- voor een onechte jongen en f 34,- voor een onecht meisje.
Op 15 maart 1724 werd in een resolutie dienaangaande genotuleerd dat
‘de disputen en onenigheden, die
zo lange onder gemelde collegiën
hebben geduurd, geëindigd ende

afgedaan zijn’.
Toch bleven de Regenten bij hun
beginsel: onechte wezen zijn halve
wezen en horen dus niet thuis in het
Weeshuis. Zij grondden zich daarbij op het bepaalde bij art. 2 van het
octrooi (weeshuisvergunning, red.),
dit luidde dat de naaste vrienden van
de kinderen gehouden zullen zijn hunne
namen en ouderdom aan de Regenten
over te leveren, eerdat de laatst overledene van de ouders is begraven.
Deze bepaling was niet in de vergunning opgenomen om de onechte kinderen te weren, maar met het oog op
de nalatenschap. Die verviel aan het
Weeshuis en, ingeval de moeder bedeeld was geweest, gedeeltelijk aan
de Diaconie. Het bewijs van overlijden van de tweede ouder kon bij een
50

Uiterst links zien we een stukje van het weeshuis vóór de
brand in 1871. Ervoor staat een weesmeisje in uniform.
Rechts een man uit het nabijgelegen Oude Mannen- en
Vrouwenhuis, ook in uniform.

onecht kind natuurlijk niet worden
overgelegd. Alvorens toe te geven
matigden Regenten zich het recht
toe een onderzoek naar het vaderschap in te stellen en, ingeval van gegrond vermoeden, in overleg met de
Diaconie de natuurlijke vader voor
het onderhoud aan te spreken.
Het is niet gebleken dat zij daarmee
ooit succes hadden, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, want de
resolutie- of notulenboeken zijn verre van volledig bijgehouden. Wel is
bekend dat de Regenten nog in 1755
zover gingen dat zij de persoon die
zij voor de vader hielden van twee
onechte wezen voor het gerecht
daagden. Het gerecht, de Hoogbaljuw van Delfland, verleende aan Het weeshuis na 1871. Het pandje rechts is ook op de vorige
hun klacht gehoor. Op 3 maart 1755 foto te herkennen.
gingen twee Regenten, drie Predikanten, twee Diakenen en twee mannen van de Wet naar Delft en maakten
de zaak van echtbreuk aanhangig ‘en verdere vuile dingen gezegd’.
Daar de betrokken persoon het vaderschap ontkende en geen getuigen konden worden voorgebracht, keerden de gecommitteerde klagers onverrichterzake huiswaarts. Maar zij gaven zo gauw niet op. Het hele jaar bleven
zij de man lastig vallen en brachten de zaak opnieuw voor de Hoogbaljuw
van Delfland, thans met de eis om de pseudovader te verplichten de plaats
(Maassluis) te ontruimen als hij weigerachtig bleef. Dit tot voorbeeld en afschrik van andere slechte personen. Zij deden dit zelfs onder overlegging
van getuigschriften van de vroedvrouw, van familieleden van de moeder van
de buitenechtelijk verwekte kinderen, van Ds. Swaan en van de proponent
(kandidaat-predikant) Laurentius. De eis werd afgewezen omdat de aangeklaagde, die niet kon ontkennen gemeenschap met de vrouw te hebben
gehad, het bewijs kon bijbrengen dat zij een publieke vrouw was geweest.
De kinderen waren inmiddels in het ‘gesticht’ opgenomen.
Verschil moest er wel zijn
Hoewel de verzorging van de onechte kinderen niet beter of slechter was van
die der overige verpleegden, konden Regenten toch niet besluiten ze gelijke
rechten te geven als de echte wezen. En de kerk maakte bij het dopen onderscheid. Dit gebeurde voor de buiten de echt geboren kinderen niet bij de gewone
doopsbediening, maar tijdens een avondgodsdienstoefening in de Kleine Kerk.
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De onechte wezen werden wel op dezelfde manier gekleed als de echte,
echter met dit onderscheid, dat het distinctief (de letter V), dat door de weeskinderen op de rechterschouder werd gedragen, door de onechte wezen op
de linkerschouder moest worden gedragen. Dit verdroot eenmaal een jongeling en deed hem de overtreding begaan het lapje naar de rechterschouder
over te brengen. Hoewel hij later erkende het voorschrift te hebben overtreden en nederig verzocht met de andere jongens gelijkgesteld te worden,
werd hij streng gestraft. Pas de Franse tijd (rond 1800) bracht voor de onechte
wezen gelijkstelling in dit opzicht met de overigen.
Bij het verlaten van het Weeshuis ontvingen de onechte wezen aanvankelijk
geen, en later slechts een halve uitzet.
Een flater bij de doop
Een grote flater beging het Bestuur eenmaal door een onechte jongen, 14 jaren
oud, ongedoopt op te nemen. Hij werd niettemin in het doopboek ingeschreven onder de naam van zijn moeder met de bijvoeging ‘de vader H. is reeds
overleden’. In de notulen vindt men hem nu eens vermeld onder de naam
van de moeder, dan weer onder de naam van de vader. Nadat hij enige tijd
in het Huis had doorgebracht kwam de Binnenvader tot de ontdekking van
het verzuim en hij haastte zich dit in de eerste vergadering van de Regenten
te vertellen. Hevige ontsteltenis verwekte dit nieuws. Zij besloten de Binnenvader en de Schoolmeester op te dragen de wees ten doop te laten aanbieden.
Tijdens dezelfde zitting berichtte de Vader dat hij en de Schoolmeester wel
aan de opdracht willen voldoen, maar dat zij een bezwaar hadden. Zij vonden in het 3e artikel op het doopformulier, dat spreekt van vader te zijn van
de dopeling, een kwaliteit waarop zij geen van beiden aanspraak maakten.
Dit werd ernstig overwogen en aangezien er geen precedent van bestond
– de Regenten werkten graag naar protocol en waagden zich niet gauw op
glad ijs – was de uitslag van de besprekingen de kwestie te onderwerpen
aan het oordeel der Predikanten. Ook deze eerwaarde heren zagen er geen
gat in, daarom wendden deze zich tot het Classicale Bestuur te Delft. Maar
ook voor dit achtbare college schijnt de oplossing moeilijk te zijn geweest,
want in de vergadering in september konden zij tot geen besluit komen.
De beslissing viel in november en werd door Ds. Van Waanen aan de
Regenten medegedeeld. Zij luidde: het dopen kan doorgaan, nadat de jongeling tevoren enigermate in de grondwaarheden van de godsdienst zal zijn
onderwezen en genoegzame kundigheden zal hebben verkregen, desaangaande hem enige vragen zullen worden gesteld. De naam Pieter mocht hij
behouden.
Het bewuste 3e artikel mocht aldus worden gewijzigd: of gijlieden niet en belooft ende voor U neemt dit kind, waarvan gijlieden in Ulieder ambtsbediening in de
betrekking van Vaders of getuigen staat, gedurende dien tijd in de voorseyde leere nae
Ulieder vermogen te onderwijsen ofte te doen en te helpe onderwijsen.
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Het weeshuis in de eerste helft van de 20e eeuw.

Het verzuim kon dus worden goedgemaakt. De Regenten gaven de Binnenvader en de Schoolmeester opnieuw opdracht de knaap ten doop te laten
aanbieden en besloten allevier de plechtigheid bij te wonen, als die in de
Kleine Kerk zou worden gehouden.
Niet gedoopt, wel lidmaat
Maar zover is het niet gekomen! Waarom niet? Op deze vraag geven de
Notulenboeken van het College geen antwoord. Zij reppen helemaal niet
meer over de zaak. Maar kennelijk konden de grondwaarheden ‘de idioot’
niet worden bijgebracht en dus kon aan de gestelde voorwaarde niet worden
voldaan.
Pieter bleef zijn gehele leven als innocent in het gesticht, maar niet als h
 eiden.
Hoe dom hij ook was, hij werd toch op zijn 22e jaar als lidmaat van de kerk
aangenomen. Hoe men dat heeft klaargespeeld vermelden de annalen niet.
Misschien waren er bij die aanneming wel ouderlingen even lichttillend als
bij een andere soortgelijke gelegenheid in de 19e eeuw? Toen op de vraag van
de Dominee of een der ouderlingen iets had te vragen of aan te merken, een
hunner stommetje speelde en de ander zeide: ‘tja, ziet U Eerwaarde! zoo van
interim tot interim, finaalweg (‘s mans stopwoord bij alles) de een weet wat meer dan
de ander, maar ik zou ze d’r allemaal maar doorlaten’.
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Hoe dan ook, de Kerk had een lidmaat meer. Dit komen wij te weten doordat
Ds. Fortuin, die hem had aangenomen, aan de Regenten kwam vertellen dat
Z. Eerw. zich erdoor bezwaard gevoelde, omdat hem nu was gebleken dat
Pieter ongedoopt was. Had hij dit geweten, dan zou het verzuim tevoren
zijn hersteld. Nu was hij erin gelopen en de Dominee wenste, alvorens
zijn beroep naar de Hervormde Gemeente te Amsterdam op te volgen, het
Heilige Hondszegel des Doops aan deze jongeling te bedienen.
Voor de Regenten was het onaangenaam op een dergelijke grove nalatigheid
te worden gewezen. Zij trachtten zich ermee te verontschuldigen dat de wees
in het gesticht was opgenomen vóór hun regentschap en onder de naam van
de als vader bekend staande persoon was ingeschreven, terwijl hij naar zijn
moeder werd genoemd. Zij namen erkentelijk Dominee’s voorstel aan. In de
eerstvolgende avondgodsdienstoefening werd Pieter gedoopt.
Overigens wordt van de ceremonie niets vermeld. Moesten de vroeger aangewezen doopvaders de dopeling nu ook aanbieden? Vermoedelijk niet,
daar thans het doopformulier kon dienen dat voor bejaarde personen was
vastgesteld. Een waardig lid was voor de Kerk behouden!
De man is levenslang in het gesticht gebleven. Een ambacht kon hij niet leren,
hij werd afgericht op het keren van kazen in een pakhuis en leerde netten
breien onder toezicht.
Mag men uit deze geschiedenis de gevolgtrekking maken dat een C
 lassicaal
Kerkbestuur in de 18e eeuw bevoegd was tot eigenmachtige wijziging van
een door de hoogste kerkelijke autoriteit vastgesteld formulier? Dan was
men op dit punt destijds vrijzinniger dan in de 20e eeuw.
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DE VERDWENEN KERKRAMEN
Van de redactie
Eén van de genoegens van het
redactiewerk aan dit boekje is het

ontvangen van toevallige en spontane inzendingen die tot verbazende
ontdekkingen leiden.
De heer Jacques van der Hidde stuurde ons een ansichtkaart van het inte
rieur van de Groote Kerk uit – volgens
het poststempel – 1931. Een leuke ansichtkaart, op zich niet echt iets bijzonders, ware het niet dat wij aan weerszijden van het orgel in het dakgewelf
grote ronde ramen zien. Nu zitten er
géén ramen in het gewelf en géén van
ons kon zich deze ramen herinneren
uit zijn jeugd. Waren ze wel echt?
We veronderstelden dat als deze
ramen er geweest zijn, zij tijdens het
herstel na het bombardement van
1943 waarschijnlijk achterwege zijn
gelaten. We gingen op zoek naar
foto’s van de kerk van ‘voor de oorlog’. En inderdaad: tot onze verbazing vonden we meerdere foto’s waar
aan de buitenzijde op de westvleugel
van het dak, vlak boven de dakgoot,
duidelijk toogvormige luiken te zien
zijn. Aan de verkleuring onder de luiken leiden we af dat ze naar beneden
geschoven werden om licht door de
ramen te laten. Op een interieurfoto
in de HVM-beeldbank zien we ook de
ramen, maar met een doek ervoor om
het felle licht te dempen. Misschien
de reden waarom ze na de restauratie
achterwege zijn gelaten.
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FIRMA POLDERVAART OP ’T STORT
Door: Gert en Jaap Poldervaart
In november 2014 verscheen het themaboekje ‘Verdwenen industrie
op ’t Stort’. De eersteling uit wat hopelijk een lange reeks zal worden.
De boekjes hebben een beperkte oplage en zullen mettertijd verzamel
objecten worden. Over de geschiedenis van de firma J. Poldervaart valt
meer te vertellen dan in dat boekje stond. Daarom laten we de broers
Gert en Jaap aan het woord.
Firma J. Poldervaart was een IJzer- en Metaalhandel, gespecialiseerd in
afvoer en verwerking van afvalstoffen.
Het begon met een lompenhandel
Gerrit Poldervaart, de vader van
Jacob (Jaap) Poldervaart, begon als
koopman en handelde in lompen en
galanterieën (huishoudelijke artikelen). Hij woonde in de Marelstraat
en had in 1926 een bewaarplaats
voor lompen in de Korte Boonestraat
8. Zijn oudste zoon Jaap, geboren
in 1916, ging al heel jong met zijn
vader voor ‘de handel’ op pad in het
Westland.
Jaap Poldervaart werkte na de bevrijding in 1945 bij de olieraffinaderij
Witol N.V. in Maassluis als raffineerder en woonde in de Stationsstraat
nr. 19. Hij was kort na de bevrijding
op 17 mei 1945 getrouwd. In november 1945 kreeg hij van zijn vrouw de
vrije hand om zijn droom waar te
maken: handelen in oud ijzer en metalen. Het startkapitaal was 6 tientjes
‘uit de huishoudpot’.

Vergunning uit 1946 om ‘breukglas en metalen’ op te
ruimen.

In het begin was hij vooral gericht op het Westland, dat hij kende als geen
ander. Hij had daar zijn vrienden en contacten. Kort na de oorlog was er
grote behoefte aan het wegruimen van ijzer en metalen ten gevolge van
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 orlogshandelingen, zoals neergestorte vliegtuigen en verdedigingswerken.
o
Hiervoor verkreeg hij een speciale vergunning en deed hij zaken met het
toenmalige Rijksbureau voor Metalen (Bureau Oorlogsbuit), onderdeel van
het Ministerie van Handel en Nijverheid.
Het transporteren vanuit het Westland vond veelal plaats over water met
westlanders. Zijn eerste schuit vol opgekocht oud schroot werd bewerkt op
een terreintje aan de Zuidvliet naast de r.-k.-pastorie (in de volksmond: de
Roomsche Kerkvliet). Hij breidde de activiteiten al snel uit door ook andere
overtollige of schadepartijen te verhandelen.
Personeelsuitbreiding en nieuw materieel
De eerste medewerkers waren de
gebroeders Leen en Arie Holleman,
zijn oom Rien Poldervaart, vrienden
Huib van Dijk en Wim K
 uijvenhoven
uit het Westland, zwager Jan
Nusteleyn en zijn jongere broer

Henk Poldervaart. Die laatste bleef,
na eerst een korte tijd bij wijnhandel
Steur te hebben gewerkt, zijn verdere
werkzame leven bij hem in dienst.
Het handmatig laden, lossen en
bewerken van oud ijzer werd om- Dump Bedford met kraan en magneet. De eerste hydraulivangrijker en intensiever en de fir- sche kraan op een vrachtwagen was een hele verbetering na
ma besloot een hydraulische kraan het handmatig laden en lossen.
met elektromagneet aan te schaffen
en op een van de vrachtwagens vast te maken. Voor de elektrische stroom
zorgde een uit de dump (verkoop van legerrestanten) gekocht aggregaat.
Een noviteit voor die tijd. Verder werd er een schrootschaar aangeschaft
om zware ijzeren binten en pijpen te verkleinen en een schrootpers om blik,
vaten en ander plaatwerk (gruisijzer) tot pakketten te persen.
Vestiging aan de Heldringstraat
Vanaf 1947 had Poldervaart van de gemeente Maassluis een terrein gehuurd aan de verlengde A.E. Maasstraat. In 1953 kocht hij het opslagterrein
Heldringstraat 33, eerder waren daar volkstuinen. Daar was voldoende
ruimte om te groeien. De eerste opstallen werden in eigen beheer en door de
schoonvader van Jaap Poldervaart, aannemers- en timmerbedrijf J. van Dijk
en knecht Arie Hoekveen gebouwd. Het eerste houten kantoortje demonteerde hij samen met boekhouder Rien Luijten en broer Henk Poldervaart
eigenhandig bij accountant Arie ’t Hart te Westerlee. Zij zetten het weer in
elkaar in Maassluis.
Het bewerkte schroot ging in de beginjaren naar de kabelfabriek te Delft met
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In 1953 vestigde Poldervaart zich aan de Heldringstraat 33. (Foto Teunissen)

de schuiten van Jaap Oosterlee en Aart van der Gaag, na te zijn geladen aan
de Markt te Maassluis. Later vond afvoer plaats met veel grotere schepen
van meer dan 100 ton vanuit de haven van Maassluis of per spoor (gietijzer,
metergoed en geperste pakketten). De schepen met schroot hadden onder
andere als bestemming de Nederlandsche Kabelfabriek Alblasserdam en
Hoogovens IJmuiden. Het vaststellen van de tonnage verzorgde kolenhandelaar J. van Heijst door de schepen te ijken.
Bekende Maassluise namen van werknemers in de jaren ’50 en ’60 zijn:
als snijbrander op het terrein Aad Pasterkamp, aan de schrootschaar Gijs
Brinkman. Meer bekende namen op de loonlijst waren: Jan Schram, Maarten
Ouwendijk, Frans Boere, Gerrit van der Linden (op de kraan), Jan Tuitel,
Cor Jacobs, Piet Westein, Mart de Baat, Wim en Rien van de Boom, Leen Kuit,
Arie Bouman en Piet van ’t Hof (later
terreinbaas).
Naast het handelen in ijzer, metalen
en reststoffen voerde Poldervaart in
de jaren ’50 ook sloopwerken uit, zowel bij bedrijven als in andere steden.
In Maassluis waren dat onder andere
de woningen rondom Noorderkerk/
Immanuelkerk en Sandelijnstraat.
Later sloopte Poldervaart veelal bij Het laden van de schuit van Van der Gaag aan de Markt.
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bedrijven zoals Key & Kramer en
Heineken te Rotterdam.
De olieraffinaderij Witol, gelegen
tegenover het opslagterrein in de
Heldringstraat, ving bleekaarde
op in een bak. Bleekaarde werd gebruikt om in filters bepaalde stoffen
uit de speciale olie te verwijderen.
Deze bleekaarde moest daarna op
een verantwoorde wijze worden af- 1957: eerste containerauto met op- en afzetkipper, een
gevoerd. Jaap Poldervaart had een dump Bedford met chauffeur Cees van Haaren.
draaiende verbrandingsoven geconstrueerd waarin hij de bleekaarde kon schoonbranden en het residu was
prima geschikt als kunstmest. Dit was door het Rijkslandbouwproefstation
in Maastricht en het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas
te Naaldwijk onderzocht en geschikt bevonden. Voor het hele proces werd
octrooi aangevraagd.
Dit zoeken naar nuttige toepassingen en hergebruik, in combinatie met
innovatieve technische hulpmiddelen, zou zijn handelsmerk blijven.
Om het bedrijf minder kwetsbaar te maken en door strengere milieuhygiënische eisen waren ook andere afvalstoffen van bedrijven interessant
om te verzamelen, te verhandelen en/of naar officiële stortplaatsen te vervoeren. Vrachtwagenchauffeurs in de beginjaren: Jan Vermeer, Jan van
Straten, Bram Straver, Tom Spaans, Cees van Haaren en Kees Poot. Later bij
Poldervaart aan het werk als chauffeur: Karel van Oosten, Gerrit Raymakers
en de bijrijders Hans Timmer en Arie Bouman.
De eerste vrachtwagen kocht Jaap Poldervaart tweedehands bij de V
 erenigde
Touwfabriek in Maassluis. Reparatie aan de vrachtwagens vond plaats bij
Jaap Korpershoek in Maasland, Garagebedrijf Noorddijk van Dick van Dam
en Delta Garage in Vlaardingen. Maar ook brandstof betrok hij bij deze
bedrijven, in het begin meestal benzine en later diesel. Brandstof, gas en zuurstof voor het ijzersnijbranden betrok Poldervaart ook bij Prins op de Burgemeester De Jonghkade. Voor vele transporten werd vaak een beroep gedaan
op Maassluise vrachtrijders zoals Koffeman, Bergwerf en (Ab) Van Dam.
Het bedrijf startte in 1957 als eerste in Nederland met een vrachtwagen met
een hefinrichting uit Duitsland (Meiller op- en afzet kipper) waarmee een
afvalbak van 4 à 5 m3 geplaatst of opgeladen kon worden. Eerste containerwagenchauffeur was Cees van Haaren. De eerste afvalbakken (containers)
vervaardigde smederij Jan Vermin aan de Wagenstraat te Maassluis. Die bakken werden al snel bij vele bedrijven, waaronder de grote nieuwe bedrijven
in het Botlek- en latere Europoortgebied, geplaatst en in gebruik genomen.
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Hiermee introduceerde het bedrijf een totaal nieuwe manier van afvalcontainertransport en ontstond Poldervaart Containerservice naast Poldervaart
IJzer- en Metaalhandel. Klanten waren in Maassluis en omgeving onder
andere de Verenigde Touwfabrie
ken, Key & Kramer, kistenfabrieken
De Neeff en Van Toor, Willem Pot
(ankers en kettingen), Lely N.V. en
nog vele andere bedrijven en aannemers. In het Botlek-Europoortgebied
waren alle grote raffinaderijen zoals
Esso, BP, Gulf en vele chemische en
industriële bedrijven klant.
Omstreeks
1970
introduceerde
Poldervaart ook als eerste in Nederland het toepassen van veel grotere 1970, DAF-vrachtwagen met het Multiliftsysteem met veel
afvalcontainers, het Multilift systeem. grotere afvalcontainers, gedemonstreerd op de Industrieweg.
De eerste glascontainers
In 1958 ontstond er bij de Gemeente Maassluis stagnatie in de afvoer van
stadsvuil en begon Poldervaart met het verzorgen van afvoer ervan per
schip. In een loods op de Noorddijk, naast de toenmalige Melkcentrale, stortten de gemeentelijke vuilniswagens hun lading. Via een lopende band en
een stortkoker werd het afval overgeladen in een schuit van schipper Aart
van der Gaag. Glas, metalen en papier werden er voor recycling handmatig
uitgesorteerd.
Op 19 februari 1973 plaatste Poldervaart in opdracht van de Gemeente
Maassluis op vijf plaatsen glascontainers. Wethouder Van der Snoek
kwam zijn belofte aan de Gemeenteraad na en de gemeente Maassluis
en Poldervaart liepen voorop in de
strijd tegen ‘milieubederf’ en voor
introductie van ‘recycling of regeneratie van afvalstoffen’. Poldervaart
verzorgde ook vele jaren de afvoer
en afzet van afvalglas van de Rotterdamse Heineken Brouwerij met als
bestemming Philips Vitrite fabrieken De eerste glascontainer in Maassluis. Op de foto, die
te Middelburg, voor toepassing in gemaakt is door Wim van der Stelt, staat zijn dochter!
(foto Maaskoerier)
nieuwe gloeilampen.
Vestiging in Europoort
In 1972 veranderde de firmanaam in Poldervaart Afvalverwerking B.V.
Begin 1973 startte de N.V. Afvalverwerking Rijnmond (AVR) te Rozenburg
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met het grootschalig verbranden van (industriële) afvalstoffen, wat ook voor
Poldervaart grote gevolgen kreeg. Dagelijks leverden de Poldervaart containerwagens honderden tonnen brandbaar bedrijfsafval aan.
De groei van het bedrijf en de vele containers en transportmiddelen maakten dat in 1983 een groot opslagdepot en overslagstation in gebruik werd
genomen in Europoort. In 1984 huurde Poldervaart het terrein en de loods
aan de Industrieweg 18 te Maassluis. Vanaf toen waren er drie vestigingen.
Het bedrijf werd in 1990 voortgezet door de zonen Gert, Jaap en Koos. Door
toenemende internationale concurrentie was het moeilijk om zelfstandig te
blijven. In 1995 was overname door BFI (Browning Ferris Industries) een feit.
BFI werd later overgenomen door SITA (Société Industrielle des Transports
Automobiles).
Maassluis, 20 februari 2013
Opgesteld op verzoek van de Historische Vereniging Maassluis
Auteur: Jaap Poldervaart (1950)
Documenten en foto’s: archief Gert Poldervaart (1946) en Jaap Poldervaart (1950)

Het eerste rijbewijs van Jaap Poldervaart uit 1948, op 31-jarige leeftijd.
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TELEFOONBOEK 1915
Door: de redactie, Ineke Vink en Dick van Wassenaar
Onlangs kreeg de redactie het originele telefoonboek van 1915 in handen.
Nu was een fotokopie van de telefoonlijst van 1915 van Maassluis al wel
bekend, maar toch maakt het verschil om deze lijst te zien in zijn originele
vorm en context. Reden om er nu, honderd jaar na het verschijnen, een
beschouwing aan te wijden.
In 1915 waren er in Nederland 75.000 abonnees op het telefoonnet aan
gesloten. De ‘Naamlijst voor den Telefoondienst’ was een boek van 754
pagina’s waarin alle abonnees van Nederland stonden. Maassluis besloeg
een halve pagina. De Naamlijst werd uitgegeven door het ‘Hoofdbestuur der
Posterijen en Telegrafie’. De lijst verscheen naar eigen zeggen tweemaal per
jaar, in januari en juli, en kostte f 0,60.
Dat maakt het merkwaardig dat slechts dìt telefoonboek (januari 1915) zo
bekend is en er geen exemplaren uit
andere jaren in omloop zijn.
Het telefoonboek dat de HVM nu
bezit is in redelijk goede staat, slechts
de kaft heeft lichte vochtschade.
Het lijkt wel of het 100 jaar vergeten
in een kast heeft gelegen…
Het bewaren van telefoonboeken
is eigenlijk heel bijzonder. Net als
spoorboekjes en dergelijke zijn het
wegwerpproducten die elk jaar of
vaker vervangen worden door een
nieuwe uitgave. Waarna de oude
waardeloos wordt ... tenzij je hem 100
jaar bewaart: dan is zo’n tabel voor
de historicus en liefhebber 
opeens
goud waard. We beschikken nu bijvoorbeeld ook over de adressen van
een aantal ‘belangrijke’ Maassluizers
uit die tijd.

Telefoonboek van Nederland uit januari 1915.

Wat leren we over Maassluis in 1915?
Er zijn 45 aansluitingen in Maassluis. Dat is vrij veel voor een kleine plaats.
Ter vergelijking: Maasland heeft twee aansluitingen. Het bestuur van de
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Maassluis in het telefoonboek van 1915.

Groenten- en Vruchtenveilings Vereeniging heeft telefoonnr. 2 en de directeur van de stoomzuivelfabriek ‘Ons Bestaan’ heeft nr. 3.
Van de 45 Maassluise aansluitingen zijn er 5 zonder nummer; zij hebben
een letter en de aanduiding dat zij niet voor lokale gesprekken bereikbaar
zijn. Het betreft Fa. M. Dirkzwager Gzn., Klinge & Poortman v/h Mij. voor
Zeevisscherij, J.M. v.d. Lelij aan de Wedde, A. Poortman aan de Haringkade
en L. Smit & Co’s Sleepdienst. Bij deze laatste, die de letter G toebedeeld
heeft gekregen, staat vermeld wat de bedoeling is van de letter: ‘in sluitingstijd van (het Rijkstelefoonkantoor te) Maassluis aan het Rijkstelefoonkantoor
te Rotterdam verbinding te vragen met G te Maassluis.’
Het telegraafkantoor in Maassluis heeft in het geheel geen aanduiding. Men
kan volstaan met de telefoniste naar het Rijkstelegraafkantoor te vragen.
De beller kon dus nog niet zelf een nummer kiezen in 1915. Men moest het
Rijkstelefoonkantoor in Maassluis bellen en opgeven welk nummer men
wilde spreken. Dat kon natuurlijk alleen tijdens de openingstijden van het
kantoor, als er iemand aanwezig was achter het schakelbord. Door de week
was dat van 8 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. Op zon- en feestdagen
’s ochtends tussen 8 en 9 en ’s middags tussen 1 en 2 uur. Dat waren tegelijk
de openingsuren van het lokale netwerk.
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Het Hooge Huys aan de Noordvliet was in 1915 in gebruik als post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

De telefooncentrale bevond zich in 1915 in het Hooge Huys aan de Noordvliet.
Dit gebouw had een telefoonkamer. In maart 1917 bestond het personeel,
volgens een personeelsadvertentie, uit 1 hulptelefoniste en 2 telefonisten.
Volgens Blom (Geschiedenis van Maassluis) was de heer K. Zwart directeur
van de P.T.T. van 1912 tot 1917.
De telefoonnummers 1 t/m 40 zijn verdeeld over de aansluitingen. Natuurlijk had de burgemeester, C.P.J. Dommisse aan de Haringkade D54, nummer
1. De andere nummers zijn van bedrijven en notabelen. We komen, naast
de eerder genoemde, de volgende bedrijven tegen: de Asphaltfabriek, de
Vensterglasfabriek, de Gasfabriek, de Scheepsagentuur, het Waterleidingsbedrijf, de Nieuwe Berging Mij., Machinefabriek van Raalt, Machinefabriek
‘Maassluis’, Wijnhandel Steur en Fa. v.d. Tak. Van enkele bedrijven heeft
bovendien de directeur nog een eigen nummer.
Ook zijn het station, het politiebureau, het gemeentehuis en het G
 emeentelijk
Ziekenhuis telefonisch bereikbaar. Verder zijn er twee artsen a angesloten:
Brand aan de Veerstraat en Thiebout aan de Haven. Er zijn 8 reders en
3 ‘koopmannen’ met telefoon in Maassluis. Van de laatste is J. Stigter Lzn.
in de Hoogstraat er een van.
Slechts van een drietal aangesloten personen is geen beroep vermeld.
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Ongelooflijk maar waar: het is ontzettend leuk om zo’n oud telefoonboek te
lezen.
Chronologisch overzicht van de PTT-dienst in Maassluis
In 1665 verzorgde postmeester Quack het transport van documenten tussen
de schepen in de Maasmonding en de reders op de beurs in Rotterdam. Een
postiljon reed over de Maasdijk van de Oranjepolder naar Rotterdam.
Er was vóór 1752 al een postkantoor in Maassluis, maar er was nog geen sprake
van een rijksdienst. Waarschijnlijk gaf men de post mee met de postkoets
en betaalde de postiljon voor zijn diensten. Het staatsmonopolie voor de
postdienst dateert van 1810.
In 1867 vestigde zich een rijkstelegraafkantoor met beperkte dagdienst in
Maassluis. In 1870 kwam er een doorlopende dagdienst met beperkte
zondagdienst ten gerieve van de drukke berichtenwisseling gedurende

de haringvangst. In 1876 werd ten behoeve van de scheepvaart door de
Nieuwe Waterweg de dienst op het rijkstelegraafkantoor reeds om 6 uur
aangevangen.
In 1881 vindt samenvoeging plaats van de post- en telegraafdienst.
In 1882 neemt de post- en telegraafdienst een nieuw gebouw in gebruik:
het Patriciërshuis aan de Markt 18. Meer daarover leest u in het hoofdartikel
van dit boekje.
1891: Ingebruikneming van de spoorweg Schiedam-Maassluis voor het postvervoer, onder opheffing van de postritten en bodelopen tussen beide plaatsen.
Op 10 februari 1891 krijgt de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij
(NBTM) vergunning voor vestiging van een voor iedereen toegankelijke telefooncel. De eerste publieke telefoon in Maassluis! Door de aanleg en exploitatie
van een intercommunale telefoonlijn tussen Maassluis en Schiedam komt die
verbinding tot stand in september van dat jaar. In 1897 neemt het Rijk de
intercommunale telefoondienst van de NBTM over. De dienst werd uitgevoerd door een rijkstelefoonbureel, gevestigd in het rijkstelegraafkantoor.
In 1904 volgt aankoop van een ruimer pand aan de Noordvliet (het Hooge
Huys) om tot post- en telegraafkantoor te worden ingericht. In 1907 verhuist
het PTT-kantoor.
In 1916 neemt het rijk ook de exploitatie van het lokale telefoonnet over van
de NBTM.
1939: Indienststelling van de automatische (Siemens F) telefooncentrale,
waarbij het telefoonkantoor Rotterdam is aangewezen als kantoor van beheer.
Bronnen:
Telefoonlijst 1915
Museum voor Communicatie, Den Haag, voorheen Postmuseum
Zie ook het digitale telefoonboek 1915 op: www.geneaknowhow.net/script/
dewit/tel1915/
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HERINNERINGEN VAN EEN BURGER
Door: JanAnton Burger
De heer JanAnton Burger stuurde ons het volgende verhaal met enkele
van zijn herinneringen aan zijn leven en zijn familie in Maassluis.
Hoewel geboren in 1945 in Rotterdam, bracht hij een niet onbelangrijk
deel van zijn jongensjaren door in Maassluis.
Op 2 mei 2001 was ik voor het laatst in Maassluis, samen met mijn twee
broers en bijna alle zussen (5). Wij herdachten daar feestelijk de honderdste
geboortedag van mijn vader, Jan Burger (1901-1953).
Mijn vader werd geboren op 2 mei 1901 aan de Lijnstraat 139 als zoon
van Leendert Marinus Burger (1856-1938) en Anthonia van Hartingsveldt.
Leendert Marinus was loods. Naar verluidt woonden er toen meer loodsen
in deze straat.
Mijn moeder, Johanna Cunegonda
Burger-Burger, is in 1998 overleden.
Zij was de dochter van Jan Burger
(1882-1948) en Johanna Cunegonda
van der Lee (1883-1963). Mijn v
 ader
en moeder waren achterneef en
achternicht, waardoor ik enigszins
eenzijdig naar mijn stamboom kan
kijken… Ik keek meestal naar de
Burgers, maar met een schuin oog
keek ik ook altijd wel naar de Van De Lijnstraat vlak voor de afbraak in de jaren 1970. In 1901
werd in deze straat Jan Burger geboren.
der Leeën.
De tantes moesten verhuizen
Ik kom zelf dus uit een groot gezin en misschien ook daarom werd ik tijdens
schoolvakanties naar de familie in Maassluis gestuurd. Een mondje minder,
nietwaar? Ik logeerde dan bij een oudere zuster van mijn vader, tante Jans,
en haar vriendin tante Neeltje Veltenaar, ook weer zo’n Sluizer naam!
Zij woonden in mijn jongste jaren op het Hoofd aan de Burgemeester
Van der Lelykade, maar dienden daar te vertrekken toen een familielid
(dr. C. Veltenaar, dacht ik) die woning met kennelijk succes opeiste.
De tantes verhuisden toen naar de Fenacoliuslaan 42 en maakten daar de
Watersnood van 1953 mee. Twee huizen verderop woonde Kees Koevoet, die
door Maarten ’t Hart in een van zijn boeken wordt genoemd (in het verhaal
‘Mammoet op Zondag’, red.). Op nummer 44 woonde de familie Van Toor
(ik herinner me de namen Coby, Alie en Aart) en op nummer 40 de familie
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Oberreiter met dochter Hanna. Over
de heer Oberreiter las ik onlangs in
dit blad (HS 62, red.) nog. Hij had
een stoffentoonzaaltje naast zijn huis.
Schuin aan de overzijde woonde de
heer Gerrit Borstlap. Gerrit was een
broer van Bertha Visser-Borstlap
die met haar man verderop aan de
Fenacoliuslaan woonde. Een zoon

van deze familie was getrouwd met
een ‘meisje’ Van der Lee. Vermoedelijk de dochter van Dirk van der Lee,
net als zijn vader beurtschipper op
Delft. De ‘schuit’ heette Johanna en
lag aan de Veerstraat gemeerd.

Het beurtschip ‘Johanna’ van beurtschipper J. van der Lee
ligt in de Noordvliet afgemeerd voor het pakhuis annex
woonhuis aan de Veerstraat Zuidzijde.

A- en B-richting in de gereformeerde kerk
Mijn tantes hadden soms inwoning van een andere zus van mijn vader, H
 eiltje
geheten. Zij was getrouwd met Eldert Teensma, die van Schiermonnikoog
kwam. Hij was douaneambtenaar en voor enige tijd in Maassluis gedetacheerd.
Mijn tantes behoorden tot de Gereformeerde Kerken in Nederland en kerkten tot 1954 in de noodkerk Rehoboth aan de Noordvliet. Ik herinner mij dat
boven de deuren aan weerszijden van de preekstoel een letter was aangebracht, een A aan de ene kant en een B aan de andere zijde. Dit zou te maken
hebben gehad met de twee richtingen binnen de in 1892 gefuseerde kerken
(de Afgescheidenen (A) en de Dolerenden (B)). Maar of het waar is? Wel heb
ik de letters zelf waargenomen!
In die tijd stonden de mannen en grotere jongens tijdens de gebeden.
Ik herinner mij de dwingende hand van mijn tantes. Ik kende deze gewoonte
van huis uit niet.
Het logeren liep vanzelf af toen ik zo 12-13 werd en mezelf er te groot voor
vond worden. Tante Neeltje overleed in 1961, tante Jans in 1975.
En Oma kon vertellen…
Zoals hierboven al aangegeven was ik ook geïnteresseerd geraakt in de familie van mijn grootmoeder Johanna Cunnegonda van der Lee (1883 1963).
Toen zij nog zelfstandig kon wonen, na het overlijden van mijn grootvader,
vertelde zij mij veel over haar familie. Wij hadden gemeen dat wij beiden
kinderen waren van een hertrouwde weduwnaar en beiden uit een gezin
met 9 kinderen kwamen, een in die tijd niet ongewoon kindertal.
Jan van der Lee (1843-1937) was getrouwd met Cornelia ’t Hart uit M
 aassluis
en later met Johanna Kunegonda van den Broek(e) uit Delft. Waarom de
namen Kunegonda en Cunnegonda zo verschillend werden gespeld?
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Ik heb geen idee. Ik ben in de loop der tijd ook nog andere spellingsvormen
tegengekomen.
Mijn Oma Van der Lee (grootmoeder Van Hartingsveldt werd ‘Grootmoe’
genoemd, grootmoeder Van der Lee ‘Oma’) kon goed vertellen! Misschien
ook daardoor is mijn historische belangstelling gewekt. Veel van haar herinneringen begonnen met: ‘we zaten met zes meisjes in de hoogste klas bij
meester Lievense’ en dan noemde ze feilloos alle zes de namen op, waaronder die van een meisje Vonk, Alida Buitelaar en Neeltje Veltenaar! Jawel,
dezelfde Neeltje die later met mijn tante Jans aan de Fenacoliuslaan woonde.
Van de families Van der Lee en Veltenaar ging het gerucht dat zij een vete
hadden die terugging naar een wethoudersbenoeming in Maassluis, maar
dat hoorde ik pas veel later.
Ook veel broers
Dat de kinderen bij het eten aan tafel stonden, en niet zaten, verbaasde
me hooglijk. En eveneens dat zij geen melk dronken, maar bier. Misschien
was er toen nog geen drinkwaterleiding in Maassluis? (in 1890 werd er in
Maassluis een drinkwaterleiding gerealiseerd, red.). Deze overgrootouders
waren leden van de Christelijk-Gereformeerde Kerk en behoorden tot de zo
genaamde Afgescheidenen. Ook zij bezochten na de ‘fusie’ de Noorderkerk.
Toen ik in Maassluis logeerde woonden daar Oma’s broer Willem aan de Talmastraat en neef Maarten jr., de beurtschipper. Willem was slager geweest en
Maarten jr., de zoon van Dirk van der Lee, was drogist. Maarten figureert nog
in een van ’t Harts boeken (‘de nakomer’, red). Andere broers waren werkzaam
als boekverkoper (Martinus in Katwijk aan Zee) en bakker (Anthoni in De Bilt).
Eén bijzonderheid wil ik de lezers niet onthouden: die Van der Leeën werden bijna allemaal stokoud. Over mijn grootmoeder werd wel gezegd dat ze
‘jong gestorven’ was, ze werd ‘maar’ 80… Haar broers en zussen haalden
veelal de 90! Haar vader Jan van der Lee werd zelfs 94.
Tot zover mijn ‘Sluizer herinneringen’. Ik ben als gezegd Rotterdammer van
geboorte en dat wil ik graag weten. Maar Maassluis heeft een groot deel van
mijn jongensjaren bepaald en ik moet zeggen, ik kijk er met veel genoegen op
terug. Het wordt tijd dat ik er weer eens ga kijken!
mei 2014 - jac.burger@xs4all.nl
Van de redactie
Het verhaal gaat dat oudere Maassluizers vaak eerst met hun kwaaltjes naar
‘dr. Maarten’ de drogist gingen. Hij had meestal wel een middeltje en hielp
dat niet, dan ging men alsnog naar de dokter. Uiteraard waren de Maassluise
medici hier zeer verbolgen over.
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EEN ZENDSCHIP IN MAASSLUIS – RADIO DELMARE
De brugwachter in Maassluis was ingelicht
Door: Jan van Gelderen
De tijd van radiopiraten op de Noordzee ligt alweer zo’n veertig jaar
achter ons. In 1961 begon radio Veronica met het ‘geluid van een jong
en vrij E
 uropa’. Veronica werd, net als bijvoorbeeld Radio Noordzee en
Mi Amigo, vooral populair door de popmuziek die voortdurend gedraaid
werd. Door het Verdrag van Straatsburg in 1974 werd uitzenden van b
 uiten
de territoriale wateren strafbaar en kon Justitie dus eindelijk optreden
tegen deze piraterij. Dat de Maassluise haven ooit nog eens podium voor
dit justitieoptreden is geweest, is misschien minder bekend…
Vanaf 1978 deed Radio Delmare vier pogingen om via een zendschip radiouitzendingen vanaf de Noordzee te verzorgen onder de fraaie naam Delmare
Omroep Organisatie. Deze naam was min of meer een afleidingsmanoeuvre
voor Justitie: in feite waren het avonturiers die clandestien wilden gaan
zenden vanaf zee.
De bron van dit verhaal: Leen Vingerling
Een van die avonturiers was Leen Vingerling, een belangrijke bron voor
dit artikel. Leen is een geboren Westlander (1956, Naaldwijk), gepokt en

De logger Sch 324 Morgenster uit 1919 was te koop bij zeesportvisserij Jacques Vrolijk in Scheveningen.
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Bij scheepswerf De Haas lag de Morgenster afgemeerd voor reparatie.

 emazeld in de wereld van radiopiraterij, medeoprichter van de WOS en
g
sinds 1995 woonachtig in Zuid-Frankrijk waar hij actief is in het beheer en
onderhoud van zogenoemde tweede huizen.
Het eerste zendschip van Radio Delmare, de Aegir, sloeg in september
1978 voor de kust van Goeree van haar ankers en werd door de sleepboot
Smitsbank de haven van Maassluis binnengesleept en vervolgens door

Justitie in beslag genomen.
Drie jaar later volgde er weer een inbeslagname in Maassluis. Zes man
werden gearresteerd. Hier begint het verhaal van Leen Vingerling…
Waar kun je zonder op te vallen een zendschip uitrusten?
Leen: ‘Wij werden benaderd door
een man die de Rotterdamse zanger Ray Statson (René Stolk) wilde
promoten, maar geen gehoor kreeg
voor diens platen in Hilversum. De
landelijke radio wilde de platen niet
draaien. Wij kwamen tot de afspraak
– kort gezegd – dat hij geldschieter
werd en wij een boot op zee zouden
leggen. Het schip zou de naam van
de zanger krijgen en de platen zouLater heeft het schip voor oliefabriek De Ploeg gelegen.
den volop gepromoot worden.’
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Omdat de geldschieter buiten beeld wilde blijven werd Leen Vingerling bij
wijze van spreken ‘katvanger’ en ging hij – eind 1980 – op zoek naar een
geschikt oud schip om te (laten) ombouwen tot zeezendschip. Bij zeesportvisserij Jacques Vrolijk in Scheveningen was de oude logger (1919) Sch 324
Morgenster te koop. Dit schip had in de jaren ’70 ooit nog het zendschip
Mi Amigo bevoorraad.
Het schip had waterschade en er moesten nog de nodige reparaties verricht worden. Leen Vingerling kwam met reder Vrolijk tot een akkoord voor
37.500 gulden. Vrolijk rook al een beetje onraad en wilde ervan verzekerd
zijn dat het schip niet als zendschip zou worden gebruikt, waardoor hij later
last met justitie zou krijgen. Ook hier kwam Leen Vingerling weer met het
verhaal dat het schip als promotieschip voor de zanger Ray Statson zou gaan
fungeren in Nederlandse havens.
De vraag was: waar kun je zonder op te vallen een zendschip uitrusten?
Er stond namelijk een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van
10.000 gulden op. De keus viel op de haven van Maassluis…
Argwaan en contant betalen
De Morgenster werd bij scheepswerf De Haas in Maassluis afgemeerd.
De Haas repareerde het lek door er een nieuwe plaat op te lassen, ook werden de masten geplaatst en getuid. Met een groep Westlandse vrienden ging
Leen Vingerling zelf ook aan de slag aan boord van de Morgenster: de
ruimen werden omgetoverd tot messroom en kombuis, aparte geluiddichte

Vanwege de hoge (zend)masten kwamen er regelmatig vragen. We vertelden dat die voor feestverlichting waren.
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 ertrekken zouden als studio dienen. De ligplaats van de Morgenster was
v
inmiddels verplaatst naar de binnenhaven tegenover oliefabriek De Ploeg.
Leen Vingerling had midden jaren zeventig als discjockey in discotheek
Vlietzicht in Maasland gewerkt en had daar verkering gekregen met Marjo
Marcus. Zij woonde op Haven 23, tegenover scheepswerf De Haas. Leen trok
bij haar in en kon zo achter het huisraam ‘de boel’ in de gaten houden. Zijn
schip lag als het ware voor de deur geparkeerd!
Ongeveer een half jaar lang werd er ‘in stilte’ door zes man hard gewerkt aan
de Morgenster. Er kwam een generator voor de zender en er werden zware
ankers geplaatst. Vanwege de hoge (zend)masten kwamen er regelmatig
vragen. Ook nu weer werden de vragen afgewimpeld met de mededeling
dat er hoge masten nodig waren voor de feestverlichting en vlaggen. Toch
was er wel argwaan: de havenmeester kwam steeds zijn geld incasseren en
bij De Haas moest er altijd contant betaald worden. Men had kennelijk de
gedachte dat het schip er wel eens vandoor kon gaan zonder te betalen!
Politiebestorming in de haven
Er was inmiddels ruim 120.000 gulden uitgegeven om de Delmare zeeklaar
te maken en het werd tijd voor een proefvaart. Op 22 mei 1981 verzocht Leen
Vingerling de brugwachter van de Koepaardbrug in Maassluis de brug te
openen voor de proefvaart van de Morgenster. Vanwege het verkeer kon dit
niet direct, maar kort na de middag zou dat geen probleem zijn volgens de
brugwachter.
Het liep echter totaal anders dan de avonturiers op de Morgenster hadden
gedacht! Op het moment dat men de trossen wilde losmaken voor de proefvaart bestormde de politie het schip met zes man en werd de bemanning
voor verhoor meegenomen naar het politiebureau in Maassluis. Daar was
het wachten op de experts van de Radio Controle Dienst.
Het schip werd aan de ketting gelegd en later versleept naar de Entrepot
haven in Rotterdam. Daarmee waren de geplande radio-uitzendingen van
Radio Delmare vanuit zee met de Morgenster definitief van de baan.
De brugwachter was al lang tevoren ingelicht door de politie over de
Morgenster. De politie was namelijk op de hoogte van de echte plannen met
de Morgenster. Een adspirant-dj van Radio Delmare had ontslag genomen
bij zijn werkgever en had verteld dat hij bij Radio Delmare op de Morgenster
zou gaan werken. De werkgever lichtte de politie in. Dat was uiteindelijk dus
de reden dat de brug voor de proefvaart dicht zou blijven en de Morgenster
in beslag genomen werd.
Verbeurdverklaring van de Morgenster
Bij de rechtszaak die een jaar later plaatsvond werd de Morgenster verbeurd
verklaard. Hoewel er geen zendapparatuur was aangetroffen, waren de
in beslaggenomen zeekaarten – met daarop de positie die het schip moest
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Met een groep Westlandse vrienden ging Leen Vingerling zelf ook aan de slag aan boord van de Morgenster.

 iezen op de plaats waar eerder een schip van Radio Delmare had gelegen –
k
doorslaggevend voor de officier van justitie.
Na twee jaar procederen kreeg de geldschieter van het hele project (Gerard
van Dam) zijn schip weer terug. Er zou toch onvoldoende bewijs zijn dat de
Morgenster een zendschip zou worden.
Het schip is verkocht en met veel moeite opgeknapt tot klassiek zeilschip.
Het was ondermeer tijdens Sail Amsterdam in 2010 te bezichtigen.
Leen Vingerling zegt – ruim dertig jaar later na de verbeurdverklaring van de
Scheveningse logger – toch wel een beetje trots te zijn. Trots op wat er bijna
honderd jaar later geworden is van de Sch 324, na een start in Scheveningen
in 1919 als haringlogger. ‘Uiteindelijk is het een geweldige bezienswaardigheid geworden. Weliswaar doet niets meer dan het casco nog aan de logger
en het zendschip herinneren. Het is nu een prachtig zeilschip dat geschikt is
voor feestelijke evenementen en zeiltochten.’
Met dank aan Leen Vingerling
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SCHATTEN UIT DE ZUIDERKERK
In 1834 stapte een Afscheidings
beweging uit de kort daarvoor door
Koning Willem I ingestelde hervormde kerk. Dat betekende dat de
Afgescheidenen in Maassluis niet
meer in de Groote Kerk kwamen.
In 1868 kregen zij de mogelijkheid
om aan de rand van het Groeneveld
(nu omgeving Damstraat) een eigen
kerk te bouwen. Deze kreeg de naam
Groeneveldskerk en kwam te staan
aan de Sluispolderkade. Later veranderde de naam in Zuiderkerk, omdat
zij in relatie stond tot de Noorderkerk. In 1958 werd de Zuiderkerk gesloten en opgegeven voor de sloop.
Onlangs dook een klein maar belangrijk deel van de inventaris van
de Zuiderkerk weer op: het doopvont en een kerkbijbel. Van het zilveren doopvont ontbreekt het deksel.
De kerkbijbels waren voor de ambtsdragers, ze lagen in de ouderlingenbanken gereed voor gebruik voor de
erediensten.
Deze voorwerpen waren ooit gered
door een gemeentelid, die het passend vond dat ze nu een plaatsje krijgen in de opvolger van de Noorderkerk. Bijbel en vont zijn geschonken
aan de Immanuelkerk ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van
de kerk.
Met dank aan Jan Steehouwer voor de foto’s en Dick Buurman.
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REACTIES VAN LEZERS
Spreeuwen en Slakken
In het vorige boekje, HS 65, schreven we over de bijnaam voor Maassluizers
en Maaslanders: Slakken en Spreeuwen; en over het raadsel waar die namen
vandaan komen. De schrijver Dick van Wassenaar heeft daar de volgende
aanvulling op.
In de kolom Spreeuwenpraat in het Vrije Volk van 1 juli 1953 gaf oudMaassluizer J. W. Kleywegt een suggestie voor de herkomst van de bijnaam
Slakken voor de inwoners van Maassluis. Hij schreef: ‘Het zelfstandig worden van Maassluis heeft ruim drie eeuwen geleden nogal wat moeilijkheden
opgeleverd met de moedergemeente Maasland, vooral omdat het bestuur van
het spreeuwendorp, waarin bijna uitsluitend veehouders woonden, geen
begrip toonde voor de belangen van
het daaraan onderhorige M
 aassluis,
toen nog Maaslandsluis, dat tot bloei
kwam door de haringvisserij en de
daaraan verbonden handel. Het gevolg was: veel geschrijf en veel gekibbel over de tegenstrijdige belangen.
De uitdrukking ‘zo vet als een slak’
is in deze contreien een zeer bekende
uitdrukking. En vettigheid was er ge- Spreeuw.
noeg op de smalle havenkaden van
Maassluis. Wanneer de schepen de vaten losten en de kuipers de haring overpakten kon het daar een glibberige boel zijn. Wat denk je, zou het niet mogelijk zijn, dat toen op een keer die oude Maaslandsluizers weer eens met een
protest of verzoek in de deftige moedergemeente kwamen, de heren gezegd
hebben: Daar heb je die Sluise Slakken weer?’
Voor de herkomst van de bijnaam Spreeuwen voor de inwoners van Maasland
doet hij de volgende suggestie: ‘De zwartgevederde vogel lijkt immers op de
zwarte kledij van de toenmalige Maaslanders.’
Kalender 2015
Op de inhoud van de kalender 2015 met als thema etalages kregen wij enkele
reacties met aanvullende informatie.
Op het blad januari/februari staat een foto van slagerij P. ’t Hart. De winkel
op de hoek van de Zuidvliet en de Nieuwstraat is in 1926 geopend en niet
in 1928. Achteraan v.l.n.r. zien we slager Piet ’t Hart Kzn. en slagersknecht
Piet Bosman. Vooraan v.l.n.r. staan zoon Koos ’t Hart en zoon Cor ’t Hart.
Aldus mevrouw Bea van der Steen-’t Hart.
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Over het blad november/december met de foto van het Eau de Colognehuis
van Molenaar schreef Ab van Dijk: ‘de jaartallen die genoemd worden zijn
niet juist, het Eau de Colognehuis bestond van 1909 tot 1962, dus 53 jaar.
De mooie jongedame die niet bij naam genoemd is, is de jongste dochter,
Ien Molenaar. Zij is nu 88 jaar en nog steeds mijn vrouw.’
Waarvoor onze dank. Blijft u alstublieft uw aanvullingen en 
correcties
doorgeven, zo wordt de historische fotocollectie, die van en voor alle

Maassluizers is, steeds beter! (Een groot deel ervan is al te raadplegen op de
HVM-website.)
Jeugdvereniging
in HS 64 op bladzijde 72 staat een foto van jeugdvereniging Bidt en Werkt
van de Gereformeerde Kerk, geplaatst in het verhaal van Jan van Gelderen.
Bij de foto zijn de namen vermeld. Bij de personen op de 2e rij van voren staat
bij de naam Moerman een vraagteken. Dat blijkt Jasper Moerman te zijn.
Verdwenen industrie op ’t Stort
Op 13 november 2014 verscheen het eerste themaboekje uit een nieuwe reeks
die de HVM gaat uitgeven. De oplage is beperkt en eenmalig, er zijn nog
boekjes te koop bij de HVM. Op deze uitgave kregen wij zoveel leuke en
waardevolle aanvullingen dat die hier een eigen plekje krijgen. Elders in dit
boekje las u al alles over de firma Poldervaart.

Groenteboer Verschuur aan de Govert van Wijnkade 32.
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Groenteboer Verschuur
Omdat het geen industrie betreft hebben we groenteboer Verschuur niet
genoemd in het boekje. Aan de Govert van Wijnkade 36 dreef groenteboer
Verschuur samen met zijn vrouw zijn nering. Hij had zowel een winkel als
een ventkar. Wij kregen daar een mooie serie foto’s van, waarvan we er een
kunnen afdrukken.
Roze-koeken-fabriek
Enkele mensen herinnerden zich dat er aan de Industrieweg 6, achter het bedrijf van Van der Plas, ook nog tijdelijk de bakkerij zonder winkel was gevestigd van bakker De Hoog. Hij was de vader van Ron de Hoog, de lijstenmaker.
De Hoog was eerder in dienst bij een bakkerij in Oud-Beijerland en begon
voor zichzelf in het genoemde pand. Hij maakte de bekende cakes met
roze glazuur. Ron de Hoog herinnert zich dat ze een keer verkeerd verpakt
werden, waardoor ze beschadigd raakten en niet meer te verkopen waren.
De bakkerij heeft waarschijnlijk korter dan 1 jaar bestaan en in welk jaar dat
was is hem niet bekend. Daarna is zijn vader bij De Merwede gaan werken.
(informatie met dank aan Henk Wigt)
Leo Boer herinnert zich dat hij als jongen van ’t Stort naar de Minister de
Visserschool liep en dat de roze zoete koeken een geweldige aantrekkingskracht hadden. Menig keer gingen de jongens uit school hier ‘even langs’.
Daardoor weet hij dat het gaat om de periode 1960-1965.

Kistenfabriek Valkenburg aan de Lange Boonestraat.
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Kistenfabriek Valkenburg
Leo Valkenburg kon nog zoveel aanvullingen geven op de gegevens over de
Kistenfabrieken van zijn familie, dat wij het hele, aangevulde, verhaal hier
afdrukken. (Met dank aan Henk Wigt.)
In de jaren ’30 van de 20e eeuw is Gerard Valkenburg uit Schiedam gestart
met een kistenfabriek op de hoek Lange Boonestraat/Nauwe Koestraat,
waar ook zijn twee broers Leendert en Willem werkzaam waren. Op de foto
staat de auto van Gerard.
Beneden in dit pand en in het pand erachter was de zagerij gevestigd, waar
Leendert de scepter zwaaide. Op de zolderverdieping, vooraan, bedrukte Willem de ‘zijdjes’ van de tomatenkisten met ‘V.V. Westerlee’ (Veiling Vereniging
Westerlee). Achteraan op deze zolderverdieping was de kistenmakerij gevestigd. Er werden uitsluitend veilingkisten gemaakt, voornamelijk tomaten-,
sla- en aardappelkisten.
Gerard opende in 1950 als eerste een kistenfabriek aan de Industrieweg
nr. 18. Na het overlijden van Gerard in 1969 stopte het bedrijf en het werd
omstreeks 1970 verkocht.
De vierde broer Julius Valkenburg
begon samen met een compagnon,
Bram Kouwenoord, een houthandel
annex kistenfabriek aan de Lange
Boonestraat in de oude brandweerkazerne. Dat was in of direct na
WO II. Ook het terrein rechts naast
de brandweerkazerne met daarop
de bunker hadden zij in gebruik.
Begin jaren ’50 hebben zij een fabriek
genaamd ‘VALKO’ laten bouwen De Lange Boonestraat met de kruising Nieuwe Kerkstraat.

aan de Keucheniusstraat 19 en 21. Het gebouw met het platte dak is in gebruik geweest als
Daar begonnen zij onder andere met brandweerkazerne.
het vervaardigen van houten raamlijsten voor de glastuinbouw. Door contact met de veiling werd het programma uitgebreid met houten groenten- en fruitkistjes en verder werden er ook
grotere kisten op maat gemaakt.
Na verloop van tijd was Julius de enige eigenaar en is het bedrijf uitgebreid
met Keucheniusstraat 17 en 23. Een zoon heeft de automatisering ingevoerd
waardoor bijvoorbeeld de productie van kistjes werd verhoogd van 100.000
naar 3 miljoen stuks per jaar. In 1985 is hij ook ‘doe-het-zelf’ artikelen gaan
verkopen zoals hardhouten wand- en plafondschrootjes.
Omdat er in de groenten- en fruitindustrie meer in karton werd verpakt en
ook de vraag naar schrootjes sterk afnam is het bedrijf gestopt in 2008.
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Over de bibliotheek en Maarten ’t Hart
Een bijzondere reactie, namelijk op een artikel in dit boekje. Uw redacteur
Dick van Wassenaar was getroffen door het verhaal over de 
Openbare
bibliotheek en het feit dat Maassluis op zeker moment maar liefst vier

bibliotheken kende. Hoeveel invloed moeten al die boeken gehad hebben op
de jonge generaties. Op internet vond hij in een boekenblog de bevestiging
van zijn vermoeden:
Zonder die bibliotheken zou Maarten ’t Hart niet zijn geweest wat hij nu is!
In het blog wordt hij genoemd:
‘een lezer zonder weerga. Sinds
1 januari 1960 houdt hij bij wat hij gelezen heeft, met berekeningen over
hoeveel bladzijden gemiddeld per
jaar. Hij komt zo op een leestempo
van 600 woorden per minuut, daarnaast onthoudt hij ook nog alles.
Al die boeken leende Maarten in de
Gereformeerde Evangelisatie Bibliotheek in Maassluis, de verbluffende
bibliotheek van de Nutsspaarbank,
de leesbibliotheek van boekhandel Fortuin, de Christelijke leeszaal
en de bibliotheek te Vlaardingen.
De 
katholieke bibliotheek bezocht
hij buiten medeweten van zijn
ouders. In die bibliotheek had men Maassluise Courant De Schakel 12-03-2015
op 
bepaalde boeken sterretjes aangebracht. Dat betekende dat je die niet mocht lezen, tenzij je permissie had
van de pastoor. Die boeken haalde Maarten dan op in de gewone openbare
bibliotheek. De perfecte aanbeveling. Uiteindelijk kwam Maarten terecht
in de Openbare bibliotheek van Vlaardingen en later Leiden. Maar kon en
mocht hij daar als kind van God wel lid van worden? Daarvoor raadpleegde
hij de wijkdominee.’
Door: Leo Willemse, www.oba.nl/blogs/boekenblog-maartent-hart
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Speurneuzen gezocht
In het vorige boekje vroegen wij u naar de herkomst van een aardewerken
kruikje met opschrift P.V. De Neeff. Wij ontvingen geen enkele reactie en
dus blijft de betekenis van dit kannetje een mysterie.
Wij hebben een nieuwe vraag, nu over een foto.

Een bijzonder leuk plaatje van een theehuis dat koffie, thee, melk en ijs
verkoopt. Stond dit in Maassluis en zo ja, waar?
Er is sprake geweest van een theetuin ‘De Melkkop’ onderaan de dijk bij de
Van der Horststraat. Ad van der Hoek schreef er in 2003 over (hij was toen
97 jaar) in boekje HS 43:
‘In bedrijf heb ik De Melkkop nooit gezien, maar het grote witte bord met
de dikke zwarte letters heeft nog lang aan het hoge ingangshek gehangen.
Ik schat dat het omstreeks 1913 was. Die theetuin was gevestigd in het zogenaamde bosje van de Damboer. Dat was gelegen ongeveer in de omgeving
waar nu het Witte Kerkje staat.’
Aan de kleding te zien past de foto in die tijd, 1913. Maar de achtergrond past
niet bij bovengenoemde plek. Ook is al geopperd dat dit theehuis langs de
spoorlijn stond of op het Stationsplein. Maar is het wel Maassluis?
Uw reacties graag naar redactie@histvermaassluis.nl, of 010 592 97 94.
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