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U weet dat onze boekjes vanaf nummer 1 vol staan met zowel inhoudelijke 
als luchtige artikelen, altijd over het nabije of verre verleden van Maassluis. 
Bewust nemen wij geen verenigingsnieuws, agenda’s en verslagen op, zodat 
de boekjes ‘tijdloos’ zijn en de inhoud altijd interessant blijft, ook na 30 jaar. 
Dat betekent dat de redactie in het voorwoord soms wél even de aandacht 
vraagt voor actuele zaken. Die op den duur natuurlijk ook geschiedenis 
 worden, dus daar is niets mis mee.

Er bestaan sloopplannen voor delen van de Sluispolder West. De  gemeente 
heeft onlangs de definitieve plannen gepubliceerd in de Schakel. Het 
ziet er naar uit dat een flink aantal woningen langs onder andere de  
G.A. Brederolaan, Guido Gezellestraat en Mgr. Bekkerslaan gesloopt gaan 
worden. Het is niet anders, wij begrijpen dat niet álles wat oud is behouden 
kan blijven. Maar wij kunnen wel zorgen dat de herinnering behouden blijft.
Daarom een verzoek aan u: deel met ons uw herinneringen aan de 
 periode dat u daar woonde. Vanaf eind jaren ’50 zijn daar hele  generaties 
 Maassluizers  opgegroeid. Ze hebben er een gezin gesticht, gespeeld, 
 gewerkt,  schoolgegaan en wat al niet meer. Het zou fijn zijn als u dat wilt 
opschrijven. Het hoeft geen hoogstaand proza te zijn, dat maakt de redactie 
er wel van! En als u het  liever vertelt, dan komen wij het bij u optekenen.  
‘Alledaagse’ herinneringen  blijken later van grote waarde. Ze lijken onbelang-
rijk, maar echt, voor we het weten zijn de huizen weg en vragen we ons af: 
wat stond daar ook al weer? U kunt contact opnemen met de redactie per  
e-mail, redactie@histvermaassluis.nl, of bellen, 010 592 97 94.

VAN DE REDACTIE
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Door: Fokko Abbas

Fokko Abbas (*1933) was met hart en ziel bestuurslid en vrijwilliger bij 
de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) in het Witte Kerkje. Aan alles 
wat hij deed gaf hij al zijn energie en enthousiasme. In het najaar van 2014 
overhandigde hij de HVM de door hemzelf onderzochte en beschreven 
 geschiedenis van de NPB in Maassluis. Het ging de NPB niet altijd voor 
de wind. Ondanks alle inzet werd het steeds moeilijker om onder de, voor-
namelijk oudere, leden voldoende bestuurskracht te vinden. Op 21 mei 
2015 overleed Fokko Abbas. Het interim-bestuur beraadt zich nu over de 
toekomst van de NPB.

De NPB-afdeling Maassluis-Maasland is opgericht als reactie op het  bolwerk 
van orthodoxie en conservatisme in Maassluis. Denk ook maar aan de  boeken 
van Maarten ’t Hart.
Er ontstond in het begin van 1880 een progressieve/vrijzinnige stroming in 
vooral de bovenlaag van de bevolking van Maassluis en Maasland. Vooral 
vanwege de angst dat hun kinde-
ren in een dogmatische omgeving 
(school, verenigingen) opgroeiden 
werd op godsdienstig gebied onder-
wijs  verlangd in een eigen zondags-
school met  eigen catechisatielessen. 
Na een  aantal besprekingen vond op  
20 september 1882 in De  Moriaan aan 
de Haven de oprichtings vergadering 
plaats van de afdeling NPB  Maassluis 
en omstreken. 
President was P.J. Aeckerlin, secre  ta-
ris was P.M.D. van  Megchelen, de an-
dere leden waren S.  Uitdenbogaardt,  
A. van Rees Jz. en Nico Dirkzwager. 
Er werden 80  leden ingeschreven.

Kerk aan de Lange Boonestraat
De afdeling maakte al drie jaar 
 gebruik van een verenigings-
gebouw toen op een ledenvergade-

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND (NPB) 
IN MAASSLUIS

Het kerkje van de NPB aan de Lange Boonestraat.
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ring in 1885 P.J. Aeckerlin kon melden dat er uit de erfenis van de weduwe  
J.C. van der Lely* grond en gebouwtjes aan de Lange Boonestraat waren 
 geschonken. Er werd terstond een  actie op touw gezet voor 280 stuks rente-
loze lening van f 25,-. Want er was  tenminste f 7.000,- nodig om een van de 
bestaande panden te verbouwen voor het houden van kerkdiensten. 
In februari 1887 startte het proces van aanbesteding. Een aannemers-
combinatie uit Vlaardingen kwam uit de bus met f 4.490,-. De Rekening en 
Verantwoording (R & V) van oktober 1887 geeft aan dat de verbouwing voor 
dat verenigingsjaar de forse uitgave met zich mee had bracht van f 6.279,45. 
Ter vergelijking: de R & V van oktober 1888 vermeldt f 1.964,78 voor deze 
post, wat al een tiental jaren het normale uitgavepatroon was.
Een lijst van 12 juli 1887 met zogenoemde verantwoording van voorgangers 
die de eredienst hadden geleid laat namen zien als ds. F. Haverschmidt uit 
Schiedam en ds. P. Heering uit ’s Gravenhage. Niet ‘de eerste de besten’.
Ook ter illustratie een lijst catechisanten uit 1917-1918:
Hoogste klasse:
Augusta Boonacker
Marietje Uitdenbogaardt
Marie Dirkzwager
Betty Poortman
Co Poortman
Nelly Dirkzwager
Nelly Elzerman
Lina Drop
Nico Dirkzwager
Hendrik Hollaar
Hubert Stal

Op een kaart uit 1906 met uitbreidingsplannen die nooit zijn doorgegaan zien we het kerkje in de Lange Boonestraat. Onder is 

de Noordvliet, in het verlengde van de Wijde Koestraat ligt gebouw De Koepel. Enkele percelen rechts daarvan het kerkje van de 

NPB (kad.nr. 3878). Het zou op de hoek van een nieuw geplande zijstraat van de Lange Boonestraat komen te staan.

Laagste klasse:
Lenie Boonacker
Alida Uitdenbogaardt
Herman Dirkzwager
Marie Dirkzwager
Maarten Dirkzwager
Anna van Ree
Jo Vreugdenhil
Jaantje Schikker
Dora Maronier
Karel Elzerman
Simon Uitdenbogaardt
Jan van Ree
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De twee huizen naast de kerk aan de Lange Boonestraat werden verhuurd. 
Maar al gauw was het kerkgebouw te klein, waarna in 1890 dezelfde  aannemers 
voor f 3.687,- de aanbestedingen kregen. Het ging om het  vergroten van het 
verenigingsgebouw en het aanbouwen van een  catechisatiekamer. Wat weer 
aangeeft dat vooral het godsdienstonderwijs belangrijk was. 

Intussen waren in november 1886 de statuten bij Koninklijk Besluit (KB) van 
Willem III goedgekeurd. Dat was toen 30 jaar geldig, maar in mei 1907 zijn 
dezelfde statuten door koningin Wilhelmina alweer goedgekeurd. Op 23 juli 
1937 vond er nogmaals een verlenging plaats bij KB. Er waren toen 99 leden. 
Voorzitter was A. Oorebeek, secretaris was mevrouw M.D. van de Doll en 
penningmeester was G. Nieuwenhuis.

In WO II raakten op 23 maart 1943 de kerk en de omgeving door  brisantbommen 
zwaar beschadigd. Een latere brand maakte het geheel  onbruikbaar op de 
consistoriekamer na. De directie van de Touwfabriek was wel  geïnteresseerd 
in alle percelen en gronden ten behoeve van hun eigen uitbreiding. Daarbij 
deden zij een aanbod om tijdelijk kerk en catechisatie te houden in lokalen 
van de fabriek. 

Ter oriëntatie: in 1940 bezat de afdeling dus een kerkgebouw met geschatte 
waarde f 7.000,- en twee woonhuisjes met geschatte waarde samen f  1.500 die 
f 1,50 huur per week opbrachten. Er waren 106 leden.

Op 2 maart 1948 brandde het kerkje in de Lange Boonestraat af en raakte daarmee onherstelbaar beschadigd.
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Beroemde architect
De NPB moest op zoek naar een plek in Maassluis voor een nieuw te  bouwen 
kerk. Het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting,  afdeling  werken 
van bijzondere gebouwen, moest toestemming geven voor het bouwvolume 
van een kerkgebouw. Met medewerking van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, die al bouwvolume bezat, werd dit aan de NPB als  broederdienst 
 doorgegeven. Echter dit moest vertrouwelijk en onder geheimhouding 
 worden behandeld!
De gemeente gaf op 9 juli 1948 per brief een principe aanbod voor de bouw 
van een nieuwe kerk op een stuk grond gelegen in de toekomstige nieuw-
bouwwijk in de Sluispolder-West. De gemeente had toen al de bekende 
 architect ir. M. van Embden uit Delft voor dit uitbreidingsplan aangezocht. 
Het NPB-bestuur werd verzocht met hem contact op te nemen.
Er kwam namens de Touwfabriek bij brief van 1 mei 1948 een aanbod voor de 
taxatieprijs van de ruïne en de consistoriekamer plus alle gronden en de huis-
jes, te weten f 22.000,-, uiterlijk bindend 1 juli 1948 gepasseerd. Bij  verkoop 
zou dit bedrag een basis voor nieuwbouw elders zijn. Er kwam  toestemming 
van de Algemene Ledenvergadering voor verkoop.

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 november 1948 kreeg het be-
stuur het groene licht de financiën te vinden en de bouw van een nieuwe 
kerk ter hand te nemen. Het bestuur bestond toen uit voorzitter A. Oorebeek, 
 secretaris mevr. M.G. van de Doll, penningmeester G.J. Nieuwenhuis, leden 
F. Dijkstra, H.J. Marcus, J.G. Petit dit de la Roche-de Vries en J. Blitterswijk.
Ook nu kwam er weer een actie met het uitgeven van een renteloze lening, nu 
van f 100,- per aandeel. Er moest namelijk een begroot bedrag van f 70.000,- 
gevonden worden.

Een groeiend kerkgenootschap
En zo kwam de NBP aan het zogenoemde Witte Kerkje. Om kort te zijn, na 
véél voorbereiding en moeite was op 22 april 1952 de inwijdingsdienst. Aan 
de buitenzijde is nu nog de gedenkplaat te zien voor voorzitter A. Oorebeek, 
intussen erelid van de NPB-afdeling Maassluis/Maasland.
De preekstoel kostte f 1.490,-, de gesmede hanglampen f 297,-, de acht stuks 
(maritieme) verlichtingslampjes f 98,- en het gebruikte orgel kostte f 5.000,-.

Aanvankelijk was er ‘na de oorlog’ een opleving te bespeuren bij de  afdeling 
tot 180 leden. Er waren gespreksgroepen in West en Oost, een actieve 
 dameshandwerkgroep, een kerkkoor, kindernevendiensten, zondagsschool, 
catechisatiecursussen, verjaardagsgroetdienst en een eigen drie-maandelijks 
blad ‘Uit eigen kring’. 

Van de volgende 10 jaren zijn weinig stukken aanwezig in het kerk archief, 
wellicht is er nog iets thuis bij de oud-bestuursleden. Zelf heb ik hele  
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goede herinneringen aan voorganger 
ds. Bouman, zeer inspirerend, ook 
voor onze kinderen.

Op 30 september 1982 vierden we ons 
100-jarig bestaan. Cadeau’s van onze 
leden zijn nu nog te zien, zoals het 
fraaie glazenier van ontwerper Frits 
Hendrickx, wat nu als ons huismerk 
gebruikt wordt. Maar ook het wand-
kleed boven de kansel, gemaakt door 
de dameshandwerkgroep.
In 1982 waren er nog 120 leden en 
 begunstigers. Een taxatierapport 
door onze bekende J.H. Steenkist 
gaf een waarde van f 725.000,- aan 
de kerk. Vijf jaar later was er  echter 
een terugloop van het ledenbestand, 
wat een financieel probleem gaf en 
het bestuur belegde een extra leden-
vergadering. Een deel van het bestuur wilde de kerk verkopen, wat ter 
 stemming werd gebracht. Van de toen 28 aanwezige leden plus de reacties 
per brief kwam daarvoor geen meerderheid. Ook de toenmalige voorganger 
was niet populair. Het gevolg was wel dat capabele personen verdwenen.
Er kwam in 1987 een nieuw bestuur met mevr. G. Geursen-Schouten en 
 secretaris mevr. A. Hokke, die met goede moed verder gingen, ook met de 
enthousiaste voorganger ds. Van Osch. De terugloop bleef echter doorgaan, 
ook door het wegvallen van ouderen. 
In 1992 waren er nog maar 68, eind 1998 nog maar 26 leden. Gelukkig waren 
er redelijk wat huurders voor de kerk.

Er moet wat gebeuren
Er waren doorzetters zoals onze secretaris/penningmeester mevr. Joh.  
Petronella Steehouwer-Fillekes. Net als in het verleden D. van Megchelen Jzn., 
die 25 jaar secretaris/penningmeester was geweest, paste zij een eventueel 
verschil in de kas aan het eind van het boekjaar bij. Bert de Jong was intussen 
voorzitter naast mevr. Steehouwer en Riek Baksteen. Een  minimaal bestuur. 
Bert verzuchtte wel eens alles alleen te moeten doen. Er werd weer gesproken 
over verkoop van de kerk, dit keer aan de Zevendedags  adventisten, met be-
houd van gebruiksrecht. 

Toen sprong het hoofdbestuur in Zwolle bij in juni 2001. Er kwam een 
 pastor voor twee dagdelen en op 2 december 2001 werd mevr. J.L. van  Sante 
 bevestigd. Er was tevens een kerstbrunch waarop voorzitter Bert de Jong 

Het Witte Kerkje omstreeks 1956, gezien tussen de flats in 

aanbouw aan de Vondellaan.
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de kerkklok als noodklok luidde. Met nog 13 leden, een minimaal bestuur 
en een verwaarloosde kerk moest er wat gebeuren. Een beheerscommissie 
trad aan, maakte een beleidsplan en verzette veel werk. We gingen praten 
met de directeur van de WSM (Woning Stichting Maassluis), Hans Ploeg en 
ook twee leden van het hoofdbestuur, Martine Pothuis en Theo Schneider, 
kwamen er bij. Er kwam een grondig onderzoek naar de bouwkundige staat 
van het (niet meer) Witte Kerkje. Na een dringend beroep bij alle bekende 
adressen waren 7 leden en 5 sympathisanten op de jaarvergadering van  
23 Juni 2002 aanwezig en gaven toestemming om door te gaan op de 
 ingeslagen weg. 
Door de Beheerscommissie werden een aantal bijzondere inleidingen en dis-
cussies georganiseerd, voortrekkers daarin waren vooral Maria  Huizinga van 
Rijn en Thijs Geursen, later ook de oprichters van de vereniging  Vrienden 
van het Witte Kerkje. Na bijna twee jaar haar uiterste best gedaan te hebben, 
gaf mevr. Van Sante aan te willen stoppen en was er de afscheidsreceptie op 
1 juni 2003.
Gelukkig kregen we al op 1 augustus 2003 met medewerking van Zwolle een 
opvolgster in Maja Nieuwenhuis, ook voor twee dagdelen. Op 7 december 
2003 werd zij bevestigd. Met haar kwam de afdeling Maassluis/Maasland 
weer op stoom. Er kwam vooral door Maja’s inspanningen weer een heus 
verenigingsblad, Vice Versa, een aantrekkelijk jaarprogramma 2004-2005 en 
een folder.

Het Witte Kerkje omstreeks 1980.
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In de daaropvolgende jaren werden telkens alle activiteiten in Vice Versa 
 aangekondigd en breed verspreid onder leden, vrienden en belangstellenden. 

Het aantal leden begon weer te groeien. Op de achtergrond bleef Martine 
Pothuis ons coachen. Vooral met haar hulp en die van Hans Ploeg werd 14 
december 2004 de Stichting tot Beheer en Exploitatie van het Witte Kerkje 
 notarieel vastgelegd. Op 6 april 2004 was er intussen een Vereniging  Vrienden 
van het Witte Kerkje opgericht, zij kregen van de Stichting het  Beheer en 
 Verhuur opgedragen en ook twee leden in het bestuur van de Stichting. Ook 
zij startte met een eigen jaarprogramma. De NPB werd één van de vaste 
huurders. Het jaarthema voor 2005-2006 was ‘Tegendraads’, wat de lading 
volledig dekte.

In 2006 kregen we met het landelijk project ‘Vitalisering’ van de NPB 
de mogelijkheid ons werk uit te breiden. Het jaarthema voor 2006-2007 
 ‘Verbeeldingskracht’ werd ook beeldbepalend en naast de vieringen,  
elke vierde zondag van de maand, kwamen er gesprekskringen, vrije 
 crea-middagen, Bibliodrama, lezingen, muziekuitvoeringen. Ook een 
 hoogtepunt was de Kerst-Inn 2006, mede met enkele buitenstaanders 
 georganiseerd. Het was ook het afstudeerproject van Cisca Peters aan de 
Academie Theologie en Levensbeschouwing Amsterdam.
In 2006 werd ook ons beleidsdoel naar voren gebracht: in drie jaar groeien 
van 23 naar 120 leden/begunstigers/vrienden, zodat we onze enthousiaste 
alleskunner Maja Nieuwenhuis kunnen behouden. We zijn in 2007 op de 
helft, maar het gaat moeizaam ondanks onze vele activiteiten.
Het jaarthema 2007-2008 was ‘Schatgraven’, wat zowel letterlijk als figuurlijk 
werd uitgedragen en breed gepubliceerd. Want een kostbare schat voor ons 
is het Witte kerkje.
Het jaarprogramma 2008-2009 is gestart met het jaarthema ‘Wat bezielt je’. 
Ons Symposium voor ons 125-jarig bestaan zal daar vast toe bijdragen. Zeker 

Het Witte Kerkje in 2010, mét glazen aanbouw. 

(bron: www.reliwiki.nl, Jan Korpershoek)

De glazen foyer van het Witte Kerkje. (foto N. Wilkes)
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gezien onze sprekers dr. Heine Siebrand Rem, predikant en studenten pastor 
te Utrecht, ds. Ivo de Jong, bevlogen voorganger NPB Velp en Lunteren, 
en het icoon – bij Ikon – Annemiek Schrijver, die vast de bezoekers op weg 
neemt naar hun eigen bezieling.

Maassluis, 2007

Hoe ging het verder na 2007?
Door: Nel Wilkes
De noodkreet van het bestuur in 2001 heeft gelukkig geresulteerd in hulp 
van buitenaf. Door het oprichten van de Stichting het Witte Kerkje, waarin 
de  Woning Stichting Maassluis, de NPB en de nieuwe vereniging Vrienden 
van het Witte Kerkje participeerden, kwam er draagvlak voor een grote 
 verbouwing. Er kwam een forse opknapbeurt en tevens werd een ruime 
 glazen foyer  aangebouwd in de tuin. Hierdoor werd een betere  entree 
 gerealiseerd en kwam er plek voor een keukenblok en een eigentijdse 
 toiletgroep. De   consistorie werd omgebouwd tot vergaderzaal met vaste kas-
ten voor huurders. Door die verbouwing, die in februari 2008 gereed was, 
had Maassluis weer een uniek gebouw dat voor veel doeleinden geschikt is. 
De NPB had geen zorgen meer over het gebouw (daarvoor zorgden de 
 Vrienden van het Witte Kerkje) en kon zich richten op de activiteiten. 
 Vernieuwende ideeën had de NPB genoeg: een kerst-in voor  omwonenden, de 
witte herberg, de Thomaskring, de preek-van-de-leek, toneel voorstellingen 
enz. Het zwakke punt bleef het aantal vrijwilligers en bestuursleden.  
Zeker toen predikante Maja Nieuwenhuizen in 2012 vertrok en de enige 
 beroepskracht Ciska Peters nog maar twee uur per week ter beschikking 
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kreeg voor de NPB, werd het steeds moeilijker de activiteiten vol te houden. 
Met het Witte Kerkje zelf ging het in de tussentijd heel goed. Het gebouw 
wordt veelvuldig gebruikt voor lezingen, concerten, muzieklessen,  yogales, 
repetitieruimte, vergaderingen, cursussen, wijkbijeenkomsten, recepties, 
kinderfeestjes enz. Regelmatig zijn er ook nog steeds kerkdiensten van  
diverse kerkgenootschappen. Getrouwd kan er ook worden, want sinds 2009 
is het Witte Kerkje een gemeentelijke trouwlocatie. 
De tomeloze inzet van Fokko Abbas heeft er in elk geval toe geleid dat het 
Witte Kerkje voor Maassluis behouden bleef. Op 26 mei dit jaar stond een 
lange rij mensen voor de deur van het Witte Kerkje om Fokko de laatste eer 
te bewijzen en ook de dag erna bij de uitvaartplechtigheid was het kerkje te 
klein om alle belangstellenden te herbergen.

Hoe nu verder
Door: Theo Vroon
Op dit moment, zomer 2015, is door het overlijden van Fokko het bestuur van 
de ‘Witte Herberg’ (de voortzetting van de Maassluise Vrijzinnige  afdeling) 
volledig gedecimeerd. Er is een bezinningsbijeenkomst geweest waarin 
vier scenario’s van doorgaan of opheffen zijn besproken. Opheffen willen 
we de afdeling niet, maar voortzetten is geen sinecure. We onderzoeken de 
 komende periode wat mogelijk is.
Het vrijzinnig gedachtengoed zal niet uit Maassluis verdwijnen. Er zullen 
activiteiten blijven bestaan die zelfstandig of onder een of andere vrijzinnige 
hoed kunnen worden voortgezet. Ook het Witte Kerkje zal blijven bestaan en 
een maatschappelijk, min of meer vrijzinnig, monument in Maassluis blijven.

*Noot van de redactie over weduwe J.C. van der Lely
Jacobus Cornelis van der Lely woonde in het Hooge Huys, Noordvliet 37, 
bekend als het ‘oude postkantoor’. Hij was van 1857 tot 1864 burgemeester 
van Maassluis. Jacobus was getrouwd met Johanna Cornelia van der Lely, 
dochter van de runmolenaar Hendrik. Zijn vrouw had dus dezelfde initialen 
én dezelfde achternaam, doch zij waren maar heel in de verte familie. 
Jacobus overlijdt in 1871. Hij is dan eigenaar van onder andere een flink 
 aantal tuinpercelen aan weerskanten van de Lange Boonestraat, direct 
achter zijn huis gelegen. In die tuinen staan een stal, koetsierswoning en 
 tuinmanswoning. In 1854 had hij het huis en deze tuinen geërfd van een 
ongetrouwde oom en diens droom waargemaakt door de tuinen samen 
te  voegen tot een prachtig privépark. Enkele jaren na het overlijden van 
 Jacobus wordt het park omgevormd tot een vereniging. Voor drie gulden per 
jaar krijgen leden toegang tot de lusttuin. Weduwe J.C. van der Lely bezit 
behalve deze tuinen ook meerdere percelen langs de Lange Boonestraat. Uit 
haar  erfenis gaat een schenking van enkele percelen naar de NPB.
Begin 1900 wordt het park opgeheven en op het vrijgekomen terrein een 
touwfabriek gebouwd door de familie Van der Lely.
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De eerste helling van scheepswerf Zorg en Vlijt aan de Olivierstraat.

Door: Henk Wigt

Industrie op ’t Stort is niet echt een rubriek te noemen, maar wel een thema 
waarnaar onderzoek gedaan wordt en waarover we regelmatig publiceren. 
Met het themaboekje ‘Verdwenen industrie op ’t Stort’ (nog verkrijgbaar) 
startten we in 2014. Met de stichting van de Historische Scheepswerf ‘Zorg 
en Vlijt’ in 2015 richt de aandacht zich nu op een actueel onderdeel van de 
industrie op ’t Stort. Scheepswerf De Haas begon ooit op de hellingen op 
het Schanseiland waar nu de historische werf van start gaat.  Reden om in te 
zoomen op de oudste nog bestaande industrietak op ’t Stort:  Scheepswerf 
De Haas. 

In boekje HS 48 verscheen een artikel over de scheepsbouw in Maassluis, 
waarin onder andere de historie van Scheepswerf De Haas beschreven staat 
tot 2005. Toch is het de moeite waard de geschiedenis van deze werf  nogmaals 
onder de aandacht te brengen en daarbij de meest ‘recente  geschiedenis’ te 
vermelden.

SCHEEPSWERF DE HAAS
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De belangrijkste bron van informatie is het boek ‘Zij hielden de vaart erin’, 
uitgegeven in 1979 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van (toen) B.V. 
Scheepsbouwwerf en Machinefabriek H. de Haas. 

De stap van zijn leven
Hendrik de Haas, geboren 8 april 1829 te Meerdervoort, trouwde in 1850 met 
Maria Helena Kool en gaf als beroep op ‘scheepsmaker’. Hij wisselde vaak 
van werkgever en verhuisde daarom nogal eens. Hij werkte onder andere 
in Wateringen bij een kleine scheepswerf waar hij zich bekwaamde in het 
bouwen van ‘westlanders’. In 1869 kwam Hendrik naar Maassluis, om te 
gaan werken bij de kleine werf van Willem Firet aan de Noordvliet. Hij zal 
toen niet bevroed hebben dat dit de laatste stap in zijn omzwervingen zou 
worden en dat een van zijn nazaten 1½ eeuw later nog steeds in Maassluis 
zijn bedrijf zou leiden. 

Aanvankelijk zag het daar nog niet naar uit, want Firet overleed en zijn klein-
zoon verkocht de werf. Hendrik werd ontslagen en moest wederom op zoek 
naar een andere werkgever. Op 8 maart 1879, dus 10 jaar nadat hij Maassluis 
was neergestreken met zijn gezin, waagde de 50-jarige Hendrik de stap van 
zijn leven. Hij huurde een aan de Noordgeer gelegen houtloods met erf van 
scheepsbouwer Jan Maurisse en begon voor zichzelf. Zo ontstond Scheeps-
makerij H. de Haas, later bekend als de werf ‘Zorg en Vlijt’. 

Van een gehuurde helling naar eigen grond
Zijn zonen Piet, Hein en Jan kwamen bij hem werken. Op een houten 
 vetgoothelling werkten zij hoofdzakelijk aan kleine schepen zoals west-
landers en zalmschouwen en de werf was deels overdekt. Het ging goed 
met deze werf aan de Olivierstraat, want Hendrik was juist op het hoog-
tepunt van de scheepsbouwactiviteiten in Maassluis zijn bedrijf gestart. 
Dat had te maken met de introductie van de logger door A.E. Maas in 1865. 
Door het  gebruik van de logger nam de haringvangst vanuit  Maassluis een 
grote vlucht en was er volop werk voor alle bedrijfstakken die op de een 
of  andere manier diensten of nevenactiviteiten verleenden aan de  visserij. 
 Hendrik breidde de werf uit zodat ook zware schepen zoals loggers  
gehellingd  konden worden. 

In 1884 overleed Maurisse en 7 november 1885 kocht Hendrik van de erven 
voor 4.000 gulden het eerste stuk eigen grond van werf De Haas. Er verrees 
een nieuw woonhuis voor Hendrik die ging wonen in de bovenverdieping. 
Beneden werd een stoomketel en stoommachine (6 pk) met spil geplaatst 
om de inmiddels aanwezige hellingen te bedienen. Met trots werd de eerste 
 logger, de MA 144, gehellingd. 
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Tweede generatie, Inspectie voor Scheepvaart
Op 7 juli 1899 overleed Hendrik. De drie zonen zetten het bedrijf voort onder 
de gewijzigde naam ‘Fa. Gebr. De Haas’. Hein en Jan waren de vaklieden en 
Piet was meer degene die als ‘brein’ fungeerde. Op 21 Januari 1903 overleed 
hun moeder en stond de tweede generatie er alleen voor het bedrijf te leiden. 
In 1906 werd besloten de vethelling te vervangen door een wagenhelling en 
in 1907 kochten zij scheepswerf ‘De Volharding’. 

Piet, bekend om zijn vakkennis, kreeg het verzoek om expert te worden voor 
de op te richten Scheepvaart Inspectie en hij werd op 18 september 1909 
 beëdigd. Bij uitzondering mocht hij de belangen van ‘Scheepswerf Gebr.  
De Haas’ blijven behartigen. Hij verhuisde naar Scheveningen, zijn zoon Henk 
bleef in Maassluis. Piet nam voor de werf nog wel averij op, deed inkopen, 
noteerde de werkuren en deed ’s avonds de boekhouding en de rekeningen. 

Derde generatie, het ijzeren tijdperk
In 1921 begon Henk als manusje van alles op de werf, maar ’s avonds nam 
hij teken- en boekhoudles. Hij trouwde op 12 oktober 1917 met Helena 
 Clazina Pronk, die echter al op 17 februari 1919 overleed. Henk zonderde 
zich  gedurende ruim een jaar af. 
Op de werf ging het goed, maar toch, de tijd van de houten zeilloggers was 
voorbij. In 1916 waren er al veel stalen schepen met stoommachines en ook 
de eerste motoren deden hun intrede. Henk vond dat er gereorganiseerd 
moest worden. Hij zag de toekomst weer beter in en trouwde op 8 december 
1921 met Trijntje Roelofs. 
Voor de werf brak het ‘ijzeren tijdperk’ aan. Er werden nieuwe  machines 
aangeschaft en gaandeweg lagen er naast loggers ook sleepboten en 
 binnenvaartschepen op de helling om te repareren, evenals  stoommachines 
en motoren. In 1925 werd de stoom-
machine vervangen door een 
 elektromotor.
In 1923 was inmiddels de vierde 
 generatie, een Pieter, geboren. 

In 1929 vierde de werf het 50-jarig be-
staan en in dat jaar nam De Haas ook 
de machtige werf ‘Uitdenbogaardt’ 
over. Daarmee waren alle werven 
om het Schanseiland in één hand 
gekomen. Op het pas verworven ter-
rein was veel renovatie noodzakelijk 
en er moesten nieuwe machines wor-
den aangeschaft. 

Scheepswerf De Haas aan het Hellinggat. Op de hoek met de 

haven staat de Witte Villa, het huis dat Uitdenbogaardt in 

1885 liet bouwen.
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‘Haast u langzaam voor de Duitsers’ 
De crisis die zich in oktober 1929 aanmeldde temperde het aanvankelijke 
optimisme danig. Zeven uiterst magere jaren braken aan tot er in 1937 eni-
ge verbetering kwam. De Maassluise visserij was zo goed als verdwenen, 
deze leefde echter op in Scheveningen en Katwijk. Veel loggers moesten 
 worden gemoderniseerd, verlengd en van motoren voorzien. Ook een nieuw 
 ontwikkelde ijsploeg, die voor een sleepboot bevestigd kon worden, gaf veel 
werk. 

In de Tweede Wereldoorlog moest de werf voor de bezetter werken, maar 
het devies ‘Haast u langzaam voor de Duitsers’ werd meteen ingevoerd. 
Spoedig legde De Haas kontakten met de verzetsbeweging en er kwamen 
vreemde figuren in dienst. Het waren onderduikers die voor enige tijd  ergens 
 ondergebracht moesten worden. 
Bij het bombardement van 18 maart 1943 werd de werf niet geraakt. In de 
oorlogsjaren werden toch nog verbeteringen in het bedrijf aangebracht. Maar 
het werk nam steeds verder af, kolen en andere brandstoffen waren schaars en 
men begreep al dat de hongerwinter voor de deur stond. De Duitsers  waren 
in deze periode bezig met het leegroven van de Nederlandse  bedrijven en 
ook De Haas moest alle machines klaarmaken voor transport naar Duitsland. 

Dan komt voor velen, net op tijd, de bevrijding en een ieder stond klaar 
om de achtergelaten chaos te herstellen. Een vloot van gehavende  schepen 
 overspoelde de werven. De tot ‘haringkruisers’ omgebouwde loggers 
 moesten weer in hun oorspronkelijke staat komen en de tot landings vaartuig 
omgebouwde binnenvaartschepen moesten weer van een  voorsteven 
 worden voorzien. Bij De Haas kwam een nieuwe rijdende werfkraan en er 
werden nieuwe machines geplaatst. 

Vierde generatie, verkoop van dieselmotoren
Veel van deze activiteiten werden geïnspireerd door de vierde generatie, Piet, 
die op de HBS in Vlaardingen Ina den Hertog had leren kennen  waarmee hij 
op 27 september 1946 trouwde. 
Na de oorlog groeide de overtuiging dat naast reparatie ook de verkoop van 
dieselmotoren winstgevend zou zijn. Er waren goede kontakten met General 
Motors. Ondanks alle kritiek op de keus voor deze snellopers was men er 
bij De Haas toch van overtuigd dat dit de motor van de toekomst was. Op 
1 januari 1950 kon De Haas van start gaan met de nieuw opgerichte N.V. 
Scheeps Diesel Motoren Mij. Maar in drie jaar tijd zijn er slechts 12 verkocht. 
Bovendien moesten ze voor elke motor een deviezenvergunning aanvragen 
en dollars waren moeilijk te krijgen. De importmogelijkheden uit de USA 
werden later veel gunstiger en De Haas schakelde definitief over op de 
 General Motors ‘Detroit Diesel’. 
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Op 27 juni 1948 werd bij de familie Piet de Haas de vijfde generatie, zoon 
 Hendrik, geboren. In 1949 werd het bekende sleepbootje ‘Maassluis’ 
 gebouwd. Op 1 februari 1953 liep tijdens de watersnoodramp de gehele werf 
onder water met veel schade aan de machines. Op 3 november 1954 legde de 
kleine Hendrik de eerste steen voor een nieuw kantoor, dat 1 augustus 1955 
in gebruik werd genomen. 

Een avontuurlijk experiment
Eind 1954 ging de N.V. Hollandse Diesel Motoren Mij. van start. Dit alles 
vroeg meer ruimte en zo verrezen twee nieuwe fabriekshallen een eindje 
 verderop langs de Govert van Wijnkade. 
Een avontuurlijk experiment ging De Haas aan met ene heer Van Geuns, die 
een prototype van een vleugelboot genaamd ‘Pilen’ (Zweeds voor pijl) wilde 
demonstreren. Zij richtten een maatschappij op met de naam  International 
Aquavion. Er werd veel geëxperimenteerd en daaruit voort kwam een 
 opdracht van Shell in Venezuela voor personenvervoer op het Meer van 
 Maracaibo. Het bleef de enige opdracht en met het leveren van deze  PL-30 
waren ook de financiën uitgeput. Verder restte er een goed geoutilleerde 
werkplaats en vaklieden. 

Na de oorlog was ook de nieuwbouw van schepen een belangrijke 
plaats gaan innemen. Met bijvoorbeeld het bergingsvaartuig Buffel, de 
 sleepboot Mabi en de lichter Mars had het bedrijf goede naam gemaakt 
als  nieuwbouwwerf. Op 15 februari 1961 werd de zeer moderne kotter  
MA 2 Klazina te water gelaten, gevolgd door de hekkotters MA 3 Hendrik en  
MA 4 Gijsbert Jan. 

‘Verbeteren en vernieuwen’
Op 18 September 1963 overleed Henk de Haas, oud 73 jaar. Begin 1964 kwam 
het definitieve einde van de visserijperiode in zicht. Juni 1964 schreef een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis 
van de werf. Kotter KW 208  geraakte 
van de helling en beschadigde de 
helling aanzienlijk waardoor deze 
 reparatiehelling nr. 3 voor lange tijd 
uitgeschakeld was. 

In de tweede helft van de jaren ’60 
werden helling 1, 2 en 3 vernieuwd. 
Er was steeds een duidelijke beleids-
lijn geweest: ‘verbeteren en vernieu-
wen’. De nadruk was blijven liggen 
op het kleine zware materiaal, gericht 
op het  Rotterdamse Waterweggebied De nieuwe scheepsreparatiehal op de werf van De Haas.
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met veel sleepboten en andere dienst verlenende vaartuigen. De nieuwbouw 
was een belangrijke activiteit en heel wat nieuwe schepen hebben inmiddels 
de Maassluise haven verlaten en de  laatste jaren werd de werf ook specialist 
in duwboten. 
Eind januari 1983 nam Piet de Haas afscheid, tegelijk met zijn 40-jarig  jubileum.

Faillissement
Begin jaren ’80 lijkt het nog goed te gaan met het bedrijf, want we lezen in de 
Nieuwe Waterweg Courant van 7 januari 1982: Scheepswerf De Haas en Scheeps 
Dieselmotoren Mij. hebben Van Raalt’s Machinefabriek en Constructiewerkplaats 
overgenomen. Dit bedrijf, met circa 10 personeelsleden, zal op dezelfde wijze worden 
voortgezet. 
Naast de bestaande productie werd ook de bouw van brandblus-pompsets 
bij hen ondergebracht. 
Maar dan meldt het Maassluis Nieuwsblad van 28 maart 1984: Scheepswerf  
De Haas maakt moeilijke tijden door en moet 14 personeelsleden ontslaan. Het 
 bedrijf vraagt de Gemeente het gedeelte van de haven waaraan de scheepswerf ligt, 
uit te  diepen om een droogzet-gelegenheid te kunnen realiseren.
Het komt zelfs zover dat op 24 december 1984 Piet de Haas zijn zoon Henk 
ontslaat wegens een conflict. Op 16 september 1986 spreekt de Rotterdamse 
rechtbank het faillissement uit en 39 werknemers komen op straat. Alleen 
de SDMM en Van Raalt’s blijven voortbestaan. (Nieuwe Waterweg Courant 
sept./okt. 1986)

Vijfde generatie, een nieuwe start
Na deze zwarte bladzijden nam Govert de Haas, de vijfde generatie, in 1988 
de leiding over het bedrijf op zich. Hij moderniseerde het door een  zwaardere 
helling te laten bouwen en een Amerikaanse scheepskraan (Travelift) te 
 kopen waarmee schepen tot 70 ton drooggezet kunnen worden.
Machinefabriek Van der Bend werd in 1992 overgenomen. 
Met succes heeft de werf onder leiding van Govert zich opnieuw een belang-
rijke plaats verworven onder de Maassluise industrieën. In de Maassluise 
Courant van 31 augustus 1994 lezen we: De binnenhaven en de Geer worden 
uitgebaggerd en bij Scheepswerf De Haas is men bezig het bedrijf op te knappen en 
te laten voldoen aan de milieu-eisen. Er zijn enkele miljoenen in geïnvesteerd, het 
afvalwater wordt gereinigd en de Gemeente heeft kademuren vernieuwd en middels 
een ponton is de aanlegcapaciteit vergroot. Nu kan men schepen van 50 m lang en 
een tonnage van 500 ton behandelen. Ook de hellingen zijn vernieuwd. Govert de 
Haas heeft nu de leiding en er werken bijna 50 mensen.

In 1997 voerde Aannemingsbedrijf Van Dijk & Zn. B.V. uit Maasland een 
nieuwbouwplan voor de werf uit. Het vernieuwde veel gebouwen en 
 bouwde een grote geconditioneerde scheepsreparatiehal. Er werkten toen 80 
vaste personeelsleden en met regelmaat 20 ingehuurde krachten. 
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In 2004 heeft de zeehavenpolitie in Rotterdam na Europese aanbesteding 
 gekozen voor De Haas voor de bouw van een nieuw geavanceerd vaar-
tuig. Het casco werd gemaakt in Sliedrecht en Alphatron Marine verzorg-
de de  radar en de navigatieapparatuur. Later volgde de opdracht voor 
nog twee van deze patrouilleboten. Verder is er een nieuwe kraan met een 
 hefvermogen van 100 ton aangeschaft. Met de opdrachten voor het  bouwen 
van nieuwe schepen was het voortbestaan van De Haas verzekerd. In 2007 
volgde de  opdracht om 10 vaartuigen te bouwen voor Rijkswaterstaat.  
Op de website van het bedrijf lezen we wanneer de vaartuigen van De Haas 
te water  werden gelaten en door wie ze gedoopt werden.
17-12 2008, RWS 70 door Mw. Tineke Huizinga
17-04-2009, RWS 71 door Mw. Leny v.d. Toorenburg
14-07 2009, RWS 72 door Mw. Lidewijde Ongering
27-10-2009, RWS 73 door Mw. Gerdy Harteveld
28-10-2009, RWS 70 genomineerd voor de KNVTS Schip van het jaarprijs
09-02-2010, RWS 74 door Mw. A. Wouter
17-06-2010, RWS 75 door Mw. J. Cuperus
30-06-2010, RWS 78 door Mw. Carla Peys
13-09-2011, RWS 76 door Mw. Schokker
12-12-2011, RWS 79 door Mw. Van Peel-Godefroid
23-06-2012, Survey vaartuig GEOFOCUS (Scheemda) door Mw. Joos Ockels.
Begin 2015 is een nieuw blusvaartuig genaamd ‘Zuid Holland Zuid’ 
 opgeleverd aan de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.

Op 1 september 2008 richtte De Haas Power Port B.V. op om opdrachtgevers 
specialistische kennis van scheepsdieselmotoren te kunnen aanbieden.
Op 18 maart 2009 ondertekende De Haas het erkend servicedealerschap met 

Nieuw politievaartuig P6 op de helling in augustus 2005. Hierbij komt de nieuwe 100 tons Travelift van de werf in actie. 
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MAN Rollo B.V. voor het inbouwen en onderhouden van MAN-scheeps-
dieselmotoren.

Maassluis is tegenwoordig een haven met historische schepen, die door 
 vrijwilligers met een minimum aan geld en een maximum aan inzet worden 
opgeknapt en onderhouden. Regelmatig treedt scheepswerf De Haas op als 
sponsor door een helling, materiaal of tijd beschikbaar te stellen en werk-
zaamheden uit te voeren die onmogelijk door vrijwilligers zelf gedaan kunnen 
 worden. Je zou kunnen zeggen dat Scheepswerf De Haas tegenwoordig weer 
letterlijk en figuurlijk een belangrijke plaats inneemt in het hart van Maassluis.

Bronnen:
‘Zij hielden de vaart erin’, 1979, t.g.v. 100-jarig bestaan van B.V. Scheeps-
bouwwerf en Machinefabriek H. de Haas
Over Uitdenbogaardt: HS 40 pag. 12 en HS 48 pag. 13
Maassluise Courant 23 okt. 1998, Interview door Willy de Boo met directeur 
Govert de Haas
Maassluise Courant 30 juni 1999
Maassluise Courant 19 mei 2004
Maassluise Courant 14 maart 2007
Maassluise Courant 17-7-2014, Interview door Iris van Santen met directeur 
Govert de Haas. Hij geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de werf 
en van de huidige activiteiten.

Begin 2015 is de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ opgericht op de niet meer in gebruik zijnde hellingen waar 

Hendrik de Haas ooit begon.
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Door: de redactie

Ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester verscheen in het 
 godsdienstig-staatkundig dagblad De Tijd op 24 mei 1933 in de avondeditie 
het volgende interview met burgemeester C.P.I. Dommisse. Dommisse was  
25 jaar burgemeester van Maassluis geweest en had de stad door een 
 moeilijke tijd heen geleid.

Wel en wee der gemeenten
De verarming van Maassluis
Uit de loopbaan van den 
burgemeester
Burgemeester C.P.I. Dommisse van 
Maassluis zal aan het eind van deze 
maand zijn ambtelijke loopbaan 
 beëindigen, na 25 jaar zijn gemeente 
te hebben bestuurd. Misschien meer 
dan in eenige andere plaats, heeft 
de heer Dommisse in zijn gemeente 
het ‘ups en downs’ ondervonden. 
 Maassluis heeft tijden van groote, 
zeer grooten bloei gekend;  Maassluis 
is thans vervallen tot een nood-
lijdende gemeente, die de grootste 
uitkeering uit dien hoofde van het 
Ryk ontvangt. 
In een onderhoud, dat we deze week 
met den over enkele dagen vertrek-
kenden burgemeester van Maassluis 
hadden, heeft hij het een en ander uit 
zijn loopbaan verteld. 

De heer Dommisse is afkomstig uit Zeeuwsch-Vlaanderen, waar hij na zijn 
studie te Tiel, werkzaam was op de secretarie der gemeente Vlissingen. Na 
enkele jaren te Oostburg werkzaam te zijn geweest, keerde de heer  Dommisse 
weer naar Vlissingen terug, waar hij 1897 werd benoemd tot gemeente- 
archivaris, en als zoodanig ook een boek heeft geschreven over de Westpoort, 
de gevangenis aldaar. In 1905 volgde een benoeming tot burgemeester van 
Sluis in Zeeuwsch-Vlaanderen, terwijl in 1908 Maassluis den heer Dommisse 
als burgemeester ontving. 

INTERVIEW MET BURGEMEESTER DOMMISSE, 1933

Portret van burgemeester Dommisse.
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In die dagen heerschte in  Maassluis 
groote bloei. De haven was  gevuld 
met loggers van de diverse  reederijen, 
welke zich te  Maassluis hadden 
gevestigd; de  pakhuizen langs de 
kaden konden soms  nauwelijks de 
groote hoeveelheden haring, die wer-
den aangebracht,  bevatten; de met 
de visscherij  aanverwante  bedrijven 
werkten op volle  capaciteit. Op 
de bekende ‘vlaggetjesdagen’ was 
Maassluis in feesttooi, was de  haven 
in een bosch van scheepsmasten 
 herschapen. 
Thans is het uitzicht over de geheele 
 haven vrij, hier en daar ligt nog een 
schip, en alleen de sleepbooten van 
Smit en Co. maken bij den Nieuwen 
Waterweg nog een floreerenden indruk. 

In den ‘gouden tijd’, toen de burge-
meester zijn bestuursperiode begon, 
werden plannen voor haven-uitbrei-
ding ontworpen. Er was een plan om 
in den Kapelpolder een hoofd haven 
voor de visscherij, een bijhaven voor 
loodsbooten en een bijhaven voor 
handelsvaartuigen te  ontwerpen. 
De gemeenteraad keurde toenmaals 
het plan goed, maar de Hoofd-
ingenieur v. d. Waterstaat keurde het 
af,  omdat het plan hem oneconomisch voorkwam. Daarna volgde een plan 
voor  havenaanleg tusschen Poortershaven en Kapelpolder, Rijk en Gemeen-
te gingen hiermede accoord. Het Rijk stelde echter de bijdrage van 1/3 in de 
 kosten afhankelijk van de medewerking der Provincie, en deze laatste maakte 
haar afhankelijk van de Vereen voor de Visscherij. Deze vereeniging kantte 
zich echter tegen het plan, omdat de ligging van de havens haar ongunstig 
 toescheen en daardoor kwam ook thans, ten spijt van het onvermoeid werken 
van den burgemeester, niets van de verbetering van de haventoestand in. 
Een plan werd hierna ontworpen om een kleinere haven te maken in den 
 Kapelpolder, waarbij echter de eisch werd gesteld maatregelen te nemen 
 tegen het verzanden van het havenhoofd. Hiervoor had Prof. de Bruyn uit 
Ginneken zijn plannen gereed, toen de oorlog uitbrak. Daarmede verdween 
de laatste kans voor verderen bloei van Maassluis. 

Op vlaggetjesdag was de Maassluise haven een woud van 

masten in feesttooi.
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Vroeger 125 loggers ... nu 2 
Maassluis had vroeger een vloot van 125 loggers nu zijn er nog 2. Tijdens den 
oorlog (1914-1918, red.) verdwenen steeds meer schepen uit de havens, om 
er niet weer in terug te keeren. Een deel werd opgelegd of gesloopt,  andere 
werden slachtoffer van de mijnen op zee. Met de loggers verdween de 
 welvaart uit Maassluis. De verschillende bedrijven, verband houdend met 
de visscherij, werden stilgelegd; de nettenboetsters kwamen werkloos en de 
visschers bleven thuis. De pakhuizen langs de havens staan nu al jaren leeg. 

Woning-débâcle 
Er volgden nog meer tegenslagen voor burgemeester Dommisse en zijn 
 gemeente. 
Een Belgisch concern vestigde in Maassluis een vensterglasfabriek. 
 Aanvankelijk ging dit uitstekend, een groot aantal Belgische werklieden 
vestigde zich te Maassluis, zoodat een z.g.n. ‘Belgenwijk’ ontstond (op  
’t Hoofd, red.). Er werden flinke loonen betaald, zoodat de gemeentekas 
door de  belastingen er wel bij voer. Maar na enkele jaren besloot het concern 
het bedrijf weer in België te gaan uitoefenen; de fabriek werd stilgelegd en de 
werklieden  verdwenen. Vele woningen kwamen leeg te staan. 

Er kwamen voorts plannen voor het stichten van cokes-ovens. In verband 
hiermede was het noodig, dat de gemeente 277 woningen deed bouwen, 
waartoe in den Kapelpolder reeds de benoodigde gronden beschikbaar 
 waren (bekend als ’t Stort, red.). Toen een groot gedeelte van de woningen 
gereed was, gingen de plannen voor de stichting van het bedrijf van de baan 
en Maassluis werd enorm gedupeerd. 
Na al deze zware aanslagen op de gemeentekas, gevoegd bij de werk loosheid 
van zoovelen, viel het niet te verwonderen, dat Maassluis noodlijdend werd 
en het Rijk te hulp moest komen. 

Thans telt Maassluis nog enkele timmerfabrieken; een touwfabriek, die door 
het fabriceeren van touwmatten zelfs in het buitenland nog orders weet te 
plaatsen, een asphaltfabriek, en niet te vergeten het sleepbedrijf van Smit en 
Co. en het loodswezen. 

De toekomst van Maassluis 
Toch was burgemeester Dommisse niet pessimistisch over de toekomst van 
zijn gemeente; ‘Maassluis moet vooruit, het kan niet anders’, zoo meende hij. 
Maassluis, gelegen aan het begin van den Waterweg, met een goede haven, 
zal in de toekomst zich weer moeten ontwikkelen als stevige havenplaats. 
Er zijn verschillende bedrijven, die zich hier reeds wilden vestigen, maar 
concurrentie van Rotterdam verhindert heel veel, en doemt tot mislukken. 
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Het speet burgemeester Dommisse, die zijn gemeente werkelijk lief 
heeft  gekregen in zijn 25-jarig bestuurschap, dat hij Maassluis niet in een 
 beter  maatschappelijken toestand kan achter laten. Doch, hiervan is ieder 
 Maassluizer wel overtuigd, burgemeester Dommisse heeft gedaan wat hij 
kon om den ondergang van deze visschersplaats te voorkomen. Dat hij 
daarin niet volkomen is geslaagd, is aan omstandigheden buiten zijn wil te 
wijten. Burgemeester Dommisse, die Officier in de Orde van Oranje  Nassau 
is, en wegens zijn verdiensten bij huisvesting van Belgische  vluchtelingen 
in den oorlogstijd de Koning Albert-orde ontving, heeft na 25 jaar een 
 merkwaardige loopbaan in Maassluis afgesloten. 

Burgemeester Dommisse tijdens zijn afscheidstoespraak op de Markt in 1933.
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Door: de redactie

Analoog aan het hiervoor afgedrukte interview met burgemeester 
 Dommisse, bijna een eeuw geleden, interviewden wij burgemeester  Karssen 
bij  gelegenheid van zijn afscheid. Wij vroegen hem terug te kijken op zijn 
burgemeestersloopbaan en zijn visie op het ‘wel en wee van Maassluis’. 

Er zijn verrassende parallellen 
maar ook verschillen tussen beide 
 burgemeesters. Dommisse was 
25 jaar  burgemeester (1908-1933), 
 Karssen de helft daarvan, ruim   
12½ jaar (2003-2015). Ze  maakten 
 beiden de gevolgen mee van een 
recessie die ook hun gemeente trof 
(1929, 2008). Ze maakten beiden 
een eeuwfeest mee van Maassluis 
(1914, 2014) en waren beiden zeer 
 geïnteresseerd in de geschiedenis van 
de stad en publiceerden  daarover. 
Dommisse schreef een historische 
verhandeling voor het 300-jarig 
 jubileum van Maassluis, Karssen 
studeerde af op en  publiceerde over 
de ARP in  Maassluis. Burgemeester 
Dommisse is bekend bij zijn  initialen 
C.P.I.,  terwijl Karssen, wanneer men 
in de derde persoon over hem spreekt, 
 bekend staat als Koos. Dit zegt enerzijds iets over de ‘benaderbaarheid’ en de 
sociale instelling van Karssen, anderzijds wijst het op de  ‘verheven’ status en 
afstand tot de burgers van een burgemeester 100 jaar geleden.
Koos Karssen is van huis uit boekhandelaar, het vak van zijn vader.  
Hij  woonde in Bodegraven waar hij zijn vrouw heeft leren kennen. Hij was sinds 
1974 raadslid, in 1986 werd hij wethouder en in 1998 was hij  loco burgemeester 
in die plaats. Hij solliciteerde op de functie van  burgemeester in  Maassluis en 
zo kwam hij aan het roer te staan van onze plaats.

Hoe trof u Maassluis aan in 2003?
Karssen herinnert zich dat Maassluis zich tot zijn verbazing klein en 
 ondergeschikt voelde (het Calimerogevoel noemt hij het) terwijl hij het juist 

INTERVIEW MET BURGEMEESTER KOOS KARSSEN, 2015

Burgemeester Koos Karssen.
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als een flinke stad met potentie zag. Bodegraven was veel kleiner.  Maassluis 
stond in 2003 een beetje stil qua ontwikkeling en was erg intern gericht.  
De laatste nieuwbouwwijken (Molenwijk) waren rond 1990 gereed gekomen 
en daarna was er weinig gebeurd, hoewel er wel veel plannen waren 
 (Burgemeesterwijk, Dijkpolder). En Maassluis kon een sterkere positie 
in de regio gebruiken. Ook de economische kant, de versterking van het 
 bedrijfsleven, verdiende meer aandacht. 
Karssen is een harde werker, de burgemeestersbaan kost circa 70 uur per 
week en daarbuiten is hij 24 uur per dag beschikbaar voor calamiteiten.  
Hij houdt van aanpakken en dat is de reden geweest dat hij als burgemeester 
is gekozen uit de sollicitanten. 

Hoe kijkt u terug op die burgemeestersjaren?
Karssen kijkt tevreden terug op wat er allemaal gebeurd is tijdens zijn 
 burgemeesterschap. In 2004 werd de Dijkpolder bij Maassluis gevoegd en de 
bedoeling was er stadsuitbreiding te realiseren in de vorm van woningbouw. 
Maar er bestond een moeizame relatie met het bedrijf van Lely en het had 
een haartje gescheeld of het bedrijf was vertrokken uit Maassluis. Tien jaar 
later is de relatie hersteld, het bedrijf is belangrijk uitgebreid, de koningin is 
in Maassluis ontvangen om het te openen en de woningbouwactiviteiten in 
de Dijkpolder zijn in volle gang.
Ook de bebouwing van de locatie Het Balkon stagneerde lange tijd, maar 
kon uiteindelijk met succes van start gaan. En de nieuwe Verzetsheldenwijk 
en Burgemeesterswijk zijn ook gerealiseerd en bijna af. De sociale woning-
voorraad is van 60% teruggebracht naar 45%, iets wat een evenwichtige 
 sociale verdeling en de koopkracht ten goede komt.
De vernieuwing van winkelcentrum Koningshoek heeft een lange adem 
nodig gehad en veel obstakels gekend, een gang van zaken waar Karssen 
minder tevreden over is. Uiteindelijk is de ontwikkeling wel in gang gezet 
en stukje bij beetje wordt buiten het zicht van het winkelend publiek het 
winkelcentrum flink opgeknapt en van allure voorzien.
Op sociaal-maatschappelijk vlak is het nieuwe wooncomplex De Vloot 
een voorbeeld van geslaagde veranderingen. Jong en oud en verschillende 
 disciplines zoals leer/werktrajecten, ontmoeten, helpen en versterken elkaar 
doordat zij onder één dak zijn samengebracht. 
Waar Karssen ook heel blij om is zijn de namen die op het Oorlogsmonument 
zijn aangebracht. Maassluizers die niet vergeten mogen worden en op deze 
manier een plaatsje tussen ons hebben gekregen.
Karssen is tevreden over het feit dat de Elbe een vaste ligplaats heeft in 
de buitenhaven en de haven meer levendigheid heeft gekregen, wat de 
 maritieme kant van de stad versterkt. En dat de bekende actrice/zangeres 
Noortje Herlaar er duidelijk voor wil uitkomen dat ze Maassluise is geeft de 
stad een positieve bekendheid.
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Welke hoogte- en dieptepunten zullen u bijblijven?
Een hoogtepunt in zijn burgemeesterscarrière is zonder meer het feest rond 
400 jaar Maassluis. Een zomer lang is het feest geweest in de stad,  waaraan 
heel veel Maassluizers hun steentje hebben bijgedragen als vrijwilliger. Die 
saamhorigheid en bereidheid zich in te zetten heeft een onuitwisbare indruk 
gemaakt. Er is heel veel werk verzet en alle festiviteiten zijn  zonder wanklank 
verlopen. Karssen heeft zich ingezet voor de verhoging van de  historische 
sfeer door op gezette momenten met zijn echtgenote te  verschijnen als 
 burgemeester uit 1614.
Op het persoonlijke vlak is het afstuderen tijdens zijn burgemeesterschap 
een hoogtepunt te noemen. Niet alleen een prestatie vanwege de tijd- en 
energie-investering, maar ook vanwege de bekendheid die Maassluis ermee 
krijgt omdat de publicatie handelt over het ontstaan van de kieskring van de 
ARP in Maassluis. 
Ook de verandering van Maassluis van een vrij rustige woon/slaapstad naar 
meer bedrijvigheid en werkgelegenheid, mede door het behoud van Lely, 
ziet Karssen als een hoogtepunt.

Als dieptepunten zijn daar vooral de persoonlijke drama’s die  Maassluizers 
hebben getroffen. Karssen noemt de vliegramp met de MH17 waarbij  
twee Maassluizers omkwamen, de verdwijning van de poolreizigers  

Burgemeester Karssen en koningin Maxima tijdens de opening van de Lelycampus in de Dijkpolder op 30 januari 2014.

(foto Maurice Verschuur)
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Marc Cornelissen en Philip de Roo, enkele gemeenteraadsleden die 
 overleden. Ook het aftreden van twee wethouders tijdens zijn bestuur en de 
brandstichting in de Turkse moskee zijn zaken die hem diep geraakt hebben.
Een tragedie die later ten goede gekeerd kon worden is de palletbrand aan de 
Heldringstraat. De meeste getroffen bedrijven konden letterlijk en  figuurlijk 
weer opgebouwd worden en het gebied maakt nu een nieuwe ontwikkeling 
door.
Op politiek gebied was de toenadering die Rozenburg zocht tot Maassluis 
aanvankelijk een verheugende zaak. Totdat bleek dat alle inspanning bij 
voorbaat nutteloos was geweest omdat bestuurlijk Rozenburg feitelijk al 
voor Rotterdam had gekozen. Iets waar Rozenburg achteraf toch spijt van 
heeft gekregen.

Zijn er zaken waar u niet aan toegekomen bent?
Voor zijn opvolger zijn er zeker nog 
zaken die aandacht verdienen. De 
sportvoorzieningen in  Maassluis zijn 
nog niet op peil, daar had  Karssen 
graag wat meer tijd voor gehad. 
Het bouwen van nieuwe scholen en 
 sportfaciliteiten loopt meer  achter 
dan hij gewenst zou hebben. De 
 ombouw van de Hoekse Lijn zal hij 
niet  meemaken als burgemeester, 
hoewel die werkzaamheden  buiten 
zijn  invloedssfeer liggen, en het 
 stimuleren van het vervoer over  water 
naar Maassluis is nog niet  gelukt. 
Wat hij ook erg  jammer vindt is de 
 beslissing voor de Blankenburg tunnel 
in plaats van de  Oranjetunnel. Dat 
zal het unieke historische  landschap 
rond de  Zuidbuurt geweld aandoen. 
Ook de verdere samenwerking met 
de buurgemeenten Vlaardingen 
en Schiedam is een onderwerp dat  
ontwikkeling behoeft.
Wat hem dwarszit is de sluiting van 
het politiebureau, een  landelijke 
trend die hij niet kon voorkomen. 
Hij wil zijn opvolger graag zijn 
strijd  overdragen om toch zichtbare 
 politie-aanwezigheid in Maassluis 
te  behouden. Op het gebied van 

Karssen in historisch kostuum in gesprek met  

locoburgemeester Arnold Keijzer (rechts) en  

cultuurwethouder David van der Houwen (midden)  

tijdens de heropening na restauratie van het Delflandhuis  

op 27 juni 2014.  (foto Kees Broere)
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 veiligheid voor de burgers zijn nog veel punten te behalen door zijn  opvolger. 
Hoewel het veiligheidsgevoel van de burger wel iets is toegenomen, is de 
 kleine criminaliteit en overlast niet gedaald, iets dat Karssen zorgen baart.

‘Koester je geschiedenis’
Dit is de wens en goede raad die Karssen Maassluis graag wil meegeven bij 
zijn vertrek. Want wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd die te herhalen 
en steeds weer dezelfde fouten te maken.
Verder raadt hij Maassluis aan om het hart van de stad, de oude Binnenstad, 
goed te koesteren. Dit is belangrijk voor de sfeer en het imago van de stad, 
het is een stukje van de identiteit van Maassluis.

Karssen heeft al die jaren met dezelfde locoburgemeester (Arnold Keijzer) 
gewerkt, wat hij beslist uniek vindt. Zelf is hij een sociaal mens en vindt dat 
de burgemeester er moet zijn voor de burgers, het contact is erg belangrijk. 
Wanneer hij ergens in zijn functie 
van burgemeester aanwezig is, zal 
hij dan ook nooit achterin de zaal 
 zitten; hij zit voorin en hij ìs er dan 
ook. 

Koos Karssen heeft zich bijna 13 jaar 
grote moeite getroost om Maassluis 
beter te maken dan het al was. Hij 
draagt de stad een warm hart toe en 
voelt zich er helemaal thuis. Na zijn 
‘pensionering’ op 71-jarige leeftijd 
zal hij hier voorlopig blijven wonen, 
want zowel hij als zijn vrouw voelen 
zich thuis en hebben in Maassluis hun 
vrienden en nevenwerkzaam heden. 
Karssen is van plan zijn ‘zeeën van 
vrije tijd’ te vullen met het maken 
van een proefschrift over een onder-
werp uit de Maassluise  geschiedenis 
en erop te  promoveren. En hij wil de 
omgeving nu wel eens op zijn gemak 
op de fiets gaan  verkennen, want 
daar heeft hij de afgelopen 13 jaar 
nog geen tijd voor gehad. 

In 2011 studeerde Karssen af op het ontstaan van de 

kieskring Maassluis van de ARP.
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Door: Dick van Wassenaar

De functie van een (gemeente)bode is in de loop der eeuwen volledig 
veranderd. Was het oorspronkelijk de persoon die berichten rondbracht, 
tegenwoordig verrichten bodes allerhande activiteiten en vormen ze de 
‘olie’ in de gemeentelijke organisatie. Door al deze veranderingen is het 
gebruik van de bodebus in het ongerede geraakt.

De bode, de bodebus en het openbaar vervoer
Begin deze eeuw is het OV-chipkaartsysteem geïntroduceerd en sinds 2012 is 
deze landelijk ingevoerd. Het systeem omvat de technologie die zorgt voor het 
functioneren van het landelijke openbaarvervoerbewijs (OV) in Nederland. De 
ontwikkeling van computertechnologie en het gebruik van elektronische mail-
systemen maakt het ook mogelijk om allerhande informatie op een snelle manier 
over grote afstanden te versturen en ontvangen. 

In vroeger tijden ging dat allemaal heel anders. In de middeleeuwen brachten 
de boden – al of niet te paard – geschreven berichten over, deze droegen ze in 
een palmhouten of koperen bus aan hun gordel. Vanaf de vijftiende eeuw werd 
aan deze zogenoemde ‘bodebus’ een schildje toegevoegd met het wapen van 
de persoon of instantie die de bode vertegenwoordigde. De instanties  waren 
heel  verschillend. Denk daarbij aan de Staten Generaal, Provinciale Staten en 
gemeente besturen, maar ook Hoogheemraadschappen, waterschappen en 
 polderbesturen. Ook de verschillende gilden voorzagen hun boden van een 
 bodebus als officieel ambtsteken. 
Dit ambtsteken gaf bepaalde voor-
rechten aan de personen die gerech-
tigd  waren een bodebus te dragen. 
Zo  konden zij op vertoon van hun 
ambtsteken gratis gebruik maken van 
het toen in gebruik zijnde openbaar 
 vervoer. Dat waren in het verleden 
 onder andere de veerpont, de reis-
koets en, wat zeker ook veelvuldig 
voorkwam, de trekschuit. En, niet te 
 vergeten, ze kregen kost en onderdak. 

De bodebus veranderde in de loop van 
de tijd. De echte bus of koker  verdween, 
het wapenteken transformeerde tot een 

DE BODEBUS VAN MAASSLUIS

In Hoogstraat 3, het dubbele pand naast het Raadhuis, werd 

in 1933 de Maassluise Oudheidkamer gevestigd.
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(vaak rijkversierd) draaginsigne. Aan dit insigne was de bode herkenbaar, de 
naam ‘bodebus’ bleef gehandhaafd voor dit bijzondere draag insigne. 
Als gevolg van de vele veranderingen binnen allerhande organisaties is 
het  gebruik van de bodebus echter gestopt en vele zijn zelfs ‘onvindbaar’. 
 Uitzondering zijn de bodes van de Staten-Generaal die in de plenaire zaal nog 
altijd in rokkostuum met een oranje sjerp en een bodebus hun werk uitvoeren.

Museum Maassluis en bode J. Dammer
Tijdens werkzaamheden in de bibliotheek in het Museum Maassluis trof  schrijver 
dezes een boekje aan over de ‘Hollandsche Bodebus’. Toen rees de vraag ‘en 
waar is de bodebus van Maassluis?’ Spoedig bleek dat die wel in het museum 
 aanwezig was, maar het was niet duidelijk hoe en wanneer deze er was  gekomen. 
Na enig speurwerk kwam ik tot de volgende bevindingen.
We gaan terug naar het jaar 1933. Dat is het jaar waarin het gemeentelijk museum 
van Maassluis werd opgericht, toen nog bekend als de ‘Maassluise Oudheid-
kamer’. In de Historische Schetsen nr. 37 staat een stukje uit het eerste jaarverslag 
dat de Commissie van Beheer uitbracht aan het College van Burgemeester en 
Wethouders. We lezen onder meer:

Het Gemeentelijk Museum te Maassluis, waarvan U bij dezen het eerste verslag 
wordt aangeboden, is een instelling, die officieel eerst sedert 1 Juni 1933 bestaat. 
Weliswaar had reeds jaren vóór deze datum de oud-Burgemeester onzer gemeente, 
de heer C.P.I. Dommisse, het initiatief genomen voor de oprichting van een museum 
hier ter plaatse, en hadden zijn ijverige pogingen ook wel succes gehad in dien zin, 
dat in de loop van den tijd een aantal voorwerpen aan de gemeente in  eigendom 
of  bruikleen was afgestaan, toch kon feitelijk nog niet van een voor het publiek 
 open gesteld museum worden gesproken. De zoojuist genoemde voorwerpen – meest 
betrekking hebbend op de historie van Maassluis – kregen inmiddels voorlopig een 
plaats in een daarvoor aangewezen kamer van het pand Hoogstraat 3, gelegen naast 
en verbonden met het Raadhuis, en werden daar gesteld onder het toezicht van de 
Heer J. Dammer, Gemeentebode.
Wat verder in de tekst lezen we:
Het College van Burgemeester en Wethouders achtte namelijk in het voorjaar van 
1933, toen het aantal voorwerpen zich gestadig bleef uitbreiden, en van lieverlede de 
instelling van een museum wettigde, de tijd gekomen deze aangelegenheid officiëel 
te regelen, en deed daartoe aan de gemeenteraad een voorstel tot oprichting van een 
Gemeentelijk Museum, en tot vaststelling van een reglement voor die instelling. 
Dit voorstel werd in de raadsvergadering van 23 Mei 1933 na een kleine wijziging 
met algemene stemmen aangenomen, en hiermede mocht Maassluis zich dus in het 
bezit van een eigen Museum verheugen, en was de lang gekoesterde wensch van 
oud-Burgemeester Dommisse in vervulling gegaan. De Commissie stelde op haar 
beurt ingevolge Art. 10 sub 2 aan het College van Burgemeester en Wethouders voor 
den Heer J. Dammer te benoemen tot Conciërge. Het College ging hiermee accoord,  
en benoemde den Heer Dammer als zodanig.
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Opvallend is dus de rol van gemeentebode J. Dammer. Deze bode (Josephus 
Eduardus Cornelius Dammer, geboren rond 1873 in Antwerpen) was sinds 
1916 gemeentebode en was een veelzijdig en bekend man. Hij was eerder ook 
 kapper en had een winkel op het adres Markt 3. Tussen 1911-1921 was dat 
een  sigarenwinkel waar ook ‘portemonnaies, portefeuilles en sigarenkokers’ 
 alsmede schrijfbehoeften te verkrijgen waren. Daarnaast had hij verschillende 
bestuursfuncties in Maassluis. In 1934 verzocht de heer Dammer, die zich op 
den duur met zijn titel ‘Conciërge’ niet kon verenigen, te worden aangesteld 
als  ‘beheerder’. De Commissie van Beheer had hiertegen geen bezwaar en het 
 Reglement werd dienovereenkomstig gewijzigd. De heer Dammer, die zich veel 
moeite getroostte voorwerpen voor het museum te verkrijgen, bleef in functie tot 
zijn overlijden in 1937.

Hoe komt het museum aan de bodebus?
Helaas ontbreekt het vooralsnog aan informatie waaruit duidelijk blijkt hoe en 
wanneer het museum in bezit is gekomen van de bodebus, waarvan, zoals blijkt 
uit de foto, bode J. Dammer in 1933 nog de trotse drager is. Evenmin is bekend 
wanneer de bodebus in gebruik is genomen en wie de bodebus betaald heeft. 
Was dat een bemiddelde burger (reder) of het stadsbestuur? Mogelijk ook is de 

De installatie van mr. P.A. Schwartz tot burgemeester van Maassluis op 19 juli 1933. Op de foto van links naar rechts: 

J. van Luipen, wethouder - H. van Rossen Mzn., wethouder - P.A. Schwartz, burgemeester - L.J. Mostert, gemeentesecretaris 

en J. Dammer, bode.
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betaling gedaan uit de kas van de burgemeesters, ofwel hebben de  burgemeesters 
de bodebus uit eigen zak betaald. Ook uit de beschrijving van de bodebus, zoals 
die is te vinden in de collectieregistratie, is niet duidelijk hoe het museum aan de 
bodebus van Maasluis is gekomen. 
Er is wel een vermoeden. 
Toen het museum in 1933 werd opgericht was er al een kleine collectie voor werpen 
die in een kamer in een pand naast het Raadhuis werd bewaard  onder toezicht 
van bode J. Dammer. Na oprichting van het  museum 
werd hij daar aangesteld als conciërge en kreeg later de 
titel beheerder. Hij stond bekend als  iemand die zich 
veel moeite getroostte voorwerpen voor het  museum te 
verkrijgen. En er is van foto’s bekend dat hij de bode-
bus zelf ook heeft gedragen. Onderzoek in de  archieven 
van zowel Museum als Gemeente heeft  hierover echter 
geen uitsluitsel gegeven. Wellicht dat de bodebus op 
enig  moment ongemerkt in permanent bruikleen van 
 beheerder (bode) Dammer in de  verzameling is geraakt 
en zo een plaats in het Maassluis’ depot heeft verworven. 

Hoe het later ging met het gebruik van de bodebus is 
onbekend, zeker is wel dat na de jaren zeventig van 
de 20e eeuw de bodebus niet meer door de bodes van 
Maassluis is gedragen. In de jaren ’70 is de bodebus 
nog wel gedragen door gemeentebode Jan Vellekoop. 
Dat gebeurde als hij naar de landelijke bodedag ging, 
 georganiseerd door de bodekring Zuid-Holland. Deze 
kring werd in 2013 als gevolg van de geringe belang-
stelling opgeheven. Ook weten we dat de bodebus in de 
hal van het stadhuis van 27 december 1983 tot 6 januari 
1984 tijdens de jaarwisseling is geëxposeerd.
Sindsdien wordt de bodebus niet meer gebruikt en is het 
bestaan ervan nauwelijks bekend.

De bodebus van Maassluis
De Maassluise bodebus bestaat uit een textiele band 
op een leren ondergrond. De band (38 cm lang en  
5,5 cm breed) is blauw met een witte streep in het 
 midden. Aan de bovenkant zit een punt, onderaan 
hangen 14 metaaldraadjes. In het midden van de band 
zit een medaillon. In het medaillon zien we het eerste 
wapen van  Maassluis. Het wapen wordt bekroond met 
een kroontje. Onder aan het medaillon hangen drie 
 druppelachtige versieringen. Het draagt verder geen 
namen of andere gegevens.

Bodebus van Maassluis. 

(foto Jan Steehouwer)
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De nieuwe bodebus van Kruiniger
Na een voorpublicatie in de Vriendenbrief van het Museum, voorjaar 2015, meldt 
de heer R. van der Knaap nog het volgende: 
‘Ik werkte van 1950 tot 1957 bij Gemeentewerken, aanvankelijk gevestigd  onderin 
Hoogstraat 1 (het gemeentehuis). Op de bovenverdieping van  Hoogstraat 3 was 
de zogenoemde Oudheidkamer gevestigd. De beheerder was iemand uit het 
 bejaardenhuis aan de Veerstraat en de Kamer was geopend op woensdag middag. 
De toegang was gratis, wel moest je in een schoolschriftje je naam  schrijven. 
Door uitbreiding van het aantal medewerkers van de dienst gemeente werken 
moest de Oudheidkamer ontruimd worden. De spullen werden  opgeslagen 
op de  zolder van Hoogstraat 1. In ongeveer die periode was de bode de heer 
Kruiniger, wonende op de Zuiddijk. En in die periode vond de directeur van 
 Gemeentewerken, de heer Spits, dat de bode meer zichtbaar moest worden.  
Hij heeft toen een grote bodebus laten maken. Dat vond Kruiniger niet zo leuk en 
daarom werd er ook een kleintje gemaakt. Ik weet niet of er daarvoor een ouder 
exemplaar was’.

Gemeentebodes van Maassluis (niet volledig)

Aanstelling vanaf: Naam:
30 juni 1885 J. de Ligt
1 maart 1888 P. van den Belt
31 oktober 1890  J.H. Cramer
1896-1906 H. Maronier
1906-1915 H. Reijnders
10 januari 1916 J.E.C. Dammer
1937  A. van den Boogaart
1955 L. Kruiniger
1980 L. de Vos/J. Vellekoop
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Door: M. van de Ree

In het depot van het Museum Maassluis staat een groot model van een 
schip dat een bijzondere geschiedenis heeft. Meestal is een schaalmodel 
een miniatuur van een schip dat werkelijk heeft bestaan en gevaren, maar 
dat is bij dit schaalmodel niet zo zeker. De geschiedenis van dit schaal-
model, een vissloep, is bijzonder. Men zou kunnen spreken van een 
 bewogen bestaan.

Het model van de vissloep Gesina Gerardina werd tussen 1975 en 1983 aan 
het Gemeentemuseum Maassluis geschonken door de heer Hans  Dirkzwager, 
de laatste Dirkzwager die directeur is geweest van Royal Dirkzwager.

Type ‘vischsloep’
De eerste generatie ‘vischsloepen’ is 
voortgekomen uit de hoekervorm en 
de bezaanvisschuit. In het begin van 
de 19e eeuw, rond 1806, bouwde een 
scheepstimmerman uit Pernis een 
sneller zeilend schip voor de vissers 
door deze twee scheepsvormen te 
combineren. Dit vissersschip kreeg 
aanvankelijk als type de aanduiding 
‘Pernissersloep’, maar werd in een 
later stadium vischsloep genoemd. 
Uit documenten is bekend dat in 
1806 de vissloep in Pernis al een 
 erkend scheepstype was. 

Bekend is de vischsloep ‘Emiel’. 
Het model hiervan behoort tot de 
 collectie van het Maritiem Museum 
Rotterdam. Het model, althans de 
romp, dateert uit de beginperiode 
van de vissloep. Uit die periode stamt ook de romp van het schaalmodel 
‘Gesina Gerardina’. De tuigage van het model is een aantal malen gewijzigd. 
De heer J. Ploeg (1913-2003), scheeps bouwkundige en modelbouwer, heeft 
omstreeks 1980 hiernaar onderzoek gedaan.

MODELSCHIP GESINA GERARDINA
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Pronkmodel en speeltuig
De romp van het model is, evenals de romp van de Emiel, rond 1800 gemaakt 
toen de eerste vissloepen in de vaart kwamen. Een en ander wordt mede be-
vestigd door het onderzoek en de daarbij behorende tekeningen van de heer 
G.J. Glavimans, constructeur der Nederlandsche Marine, rond 1819.
Het is niet bekend welk schip het model Gesina Gerardina uitbeeldt en aan 
wie het behoorde. Waarschijnlijk zijn schip en model eigendom geweest van 
de familie Dirkzwager. 

Gijsbert Dirkzwager trouwde in 1871 
met Gesina Gerardina Tischauer 
(1848-1883) en schonk het model aan 
zijn vrouw, waarna de naam ‘Gesina 
Gerardina’ op de spiegel van het mo-
del werd geschilderd. Toen in 1903 
haar kleindochter Gesina Gerardina 
werd geboren heeft men het jaartal 
1848 en de naam Maassluis achter de 
naam van het model geschilderd om 
aan te geven welke Gesina Gerardi-
na het betrof. Op de spiegel van het 
model is duidelijk waarneembaar dat voor de naam ‘Gesina Gerardina’ een 
ander lettertype is gebruikt dan voor ‘Maassluis 1848’.

In 1903 werd de kiel van het model verzwaard met een ijzeren staaf zodat 
de kinderen ermee konden spelevaren. Het was dus niet alleen een pronk-
model, er werd in een later stadium mee gespeeld door de kinderen van de 
familie Dirkzwager. Het model zal hierdoor ongetwijfeld geleden hebben.
Ook de tuigage werd aangepast in 1903. Oorspronkelijk bestond het tuig uit 
een mast met een gaffelzeil met losse broek op een zeilboom, een stagfok en 
een kluiver. In 1903 werd het tuig uitgebreid met een gaffeltopzeil gelijkend 
op het loggerzeil van de loggers die inmiddels (na 1866) in Maassluis in de 
vaart waren gekomen. Zo leefde het model mee met de veranderde inzichten 
en ontwikkelingen in de vissersschepen. In deze vorm is het model door de 
familie Dirkzwager geschonken aan het Gemeentemuseum Maassluis (sinds 
2013 Museum Maassluis) waar het zich nog steeds in depot bevindt. 
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Door: Jaap van der Sar en Henk van den Hoek

Wat is er zo bijzonder aan het pand Weverskade 86? Het is een  boerderij 
uit eind 19e eeuw en op zich niet heel bijzonder. Maar de boerderij locatie 
heeft enerzijds een geschiedenis die ver terug gaat, en anderzijds een 
 toekomst met ingrijpende veranderingen die op dit moment in volle gang 
zijn.

Weverskade 86 is gekozen om eens 
na te gaan hoe de bebouwing langs 
de Weverskade is ontstaan, wat er in 
de afgelopen eeuwen is veranderd, 
wie er heeft gewoond, en hoe men er 
leefde en werkte.
Nu is het zo dat één van de HVM-
vrijwilligers daar een groot deel van 
zijn leven doorgebracht en gewerkt 
heeft, hij kan er dus veel over vertel-
len. We hebben het over Jaap van der 
Sar die er vanaf 1946 een gedeelte 
van zijn jeugd doorbracht en later 
met vrouw en kinderen gewoond 
en gewerkt heeft tot 1995. Vóór hem 
woonden zijn ouders en grootouders 
er en na hem heeft zijn zoon met zijn gezin de boerderij betrokken. Een betere 
bron over Weverskade 86 kan men zich niet wensen. 

Aanleg Weverskade
De mooiste kaart waarop de 
 Weverskade is aangegeven is die van 
1654. In dat jaar is de  Weverskade 
aangelegd als verbindingsweg langs 
het Nieuwe Water. Dit had te maken 
met de afwatering van het Delfland. 
Het Hoogheemraadschap had het 
 ambacht ’s-Gravenzande verplicht 
een nieuwe boezem aan te leggen 
om de afwatering te verbeteren. 
 Hiervoor kon de bestaande loop van 
de Gantel ingezet worden, die van 

WEVERSKADE 86

Gevelsteen boven de voordeur van Weverskade 86.

Weverskade 86. 
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’s-Gravenzande naar de dijk liep.  Vervolgens kon gebruik gemaakt worden 
van een bestaande sluis. De dichtstbijzijnde was de Oranjesluis, maar deze 
was niet geschikt voor uitwatering. Bij Oranjesluis werd juist water ingela-
ten voor de tuinen van kasteel Honselersdijk. Daarna was de dichtstbijzijnde 
sluis de Monsterse Sluis. Daarom is vanaf de loop van de Gantel tot aan 
de Noordvliet een nieuwe waterlozing gegraven aan de noordkant langs de 
Hooge Zeedijk of Maasdijk. Tussen de aansluiting van de Gaag bij de Tol en 
de Wedde in Maaslandsluis is er ook een kade met een pad aangelegd dat 
alle boerderijen met elkaar verbond. De Weverskade was geboren. Waar de 
naam vandaan komt weten we echter niet. Tussen de Wedde en de Gaag 
kwamen zeven bruggen te liggen die toegang gaven tot een aantal bewoonde 
percelen. Het huidige huisnummer Weverskade 86 ligt recht voor de ‘Derde 
Brug’.

Gewijzigde bebouwing in 1654 en 1830
Op oude kaarten van rond 1600 is 
de boerderijlocatie vermoedelijk 
al te zien, er is al sprake van enige 
 bebouwing aan de noordzijde van de 
Hooge Zeedijk. Op de kaart van 1654 
is duidelijk een boerderij te zien met 
twee hooibergen, wat er op wijst dat 
er een veeteeltbedrijf gevestigd was. 
Ook op de kadasterkaart van 1830 is 
de boerderij aangegeven. Duidelijk is op deze laatste kaart te zien dat de 
schuur met de stallen aan de Weverskadekant, dus de vlietkant, gebouwd is 
met hierachter het woonhuis. Ook is te zien dat de afrit van de dijk naar de 
brug vanaf de Maassluise kant komt.
In de huidige situatie dateert de boerderij uit 1891 en is het woonhuis aan de 
Weverskadekant gebouwd met daarachter de koeienstal. Waar in de huidige 

Uitsnede uit de kadasterkaart 1830.

Kaart 1654, perceel R is het huidige huisnummer 86. Op de 

percelen Q en R is de kade nog niet gerealiseerd, de brug over 

het Nieuwe Water (bovenzijde tekening) is al wel gepland of 

aangelegd.

Kaart door landmeter Pieter Florisz. van der Sallem in 1654 

getekend om de onteigening van de grond en aanleg van de 

Weverskade in kaart te brengen.



37

situatie het woonhuis staat, was voorheen de mestput. De afrit van de dijk 
naar de brug komt nu niet alleen vanaf de Maassluise kant, maar ook vanaf 
de kant van Hoek van Holland. 
Het toenmalige adres was Weverskade 22 Maasland. In 2004 vond een grens-
wijziging plaats tussen Maassluis en Maasland en daarmee werd de  boerderij 
onderdeel van de Maassluise geschiedenis. 

Huidige bebouwing uit 1891
Vanaf dit punt kunnen we de geschiedenis optekenen uit de mond van Jaap 
van der Sar. 
‘Tijdens de bewoning van de boerderij door mijn grootouders Jacob  Cornelis 
van der Sar (1866-1937) en Johanna Nancy van de Lelij die daar tot 1946 
 gewoond heeft, was de woning verdeeld in een zomer- en een winter-
huiskamer. Rechts van de voordeur het winterhuis, erachter de slaapkamer 
met twee bedsteden en daarachter het zomerhuis met twee leilinden voor de 
 ramen tegen de zon.
Na mijn grootouders zijn mijn ouders Klaas van der Sar (1911-1991) en 
 Catharina Helena Bijl de bewoners geworden. Zowel mijn vader als  grootvader 
hadden een veeteeltbedrijf waar tot in de oorlog door mijn  grootmoeder kaas 
werd gemaakt en ook het brood werd door haarzelf gebakken.

Tijdens de oorlog waren de (veeteelt)boeren verplicht om 20% van de grond 
om te ploegen tot bouwland om zodoende voedsel te kunnen verbouwen 
voor de bevolking en de bezetters. Dit was de zogenoemde scheurplicht.
Ook verbleven er tijdens de oorlog evacués op de zolder, onder andere de 
 familie Van der Have uit Zeeland. Zij moesten daar weg omdat hun huis in 
Zeeland onder water stond. Na de 
oorlog hadden wij inwoning van ome 
Janus en tante Sjaan. In 1953 is er voor 
hen een huis op de tuin  gebouwd, 
het huidige Weverskade 83. Een 
 bijzonderheid was dat grootvader 
Jacob nogal bang was voor onweer. 
Als het ’s nachts onweerde werd de 
hele familie wakker gemaakt waarna 
iedereen aan de keukentafel moest 
wachten tot het voorbij was. 

Spaargeld onder de plavuizen
Wij hadden in die tijd 27 ha grond en 30 koeien, 10 varkens, een paar  geiten, 
kippen en 3 Belgische trekpaarden. We verbouwden wat tarwe, haver, 
 suikerbieten, aardappelen, spruitkool en lucerneklaver voor de paarden. 
(een klaversoort die voor groenbemesting wordt gebruikt. Het gewas wordt 
niet geoogst, maar in zijn geheel ondergewerkt of gecomposteerd. red.) 

De hooiberg geeft aan dat de boerderij nog een  

functionerend veeteeltbedrijf is.
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Er waren grote stenen bakken in de kelder waarin we de melk met  grondwater 
koelden. Dit grondwater werd opgepompt uit een zogenoemde nortonput. 
De vloer van de kelder is van rode plavuizen en ik heb uit de overlevering 
gehoord dat er één plavuis is met daaronder een Keuls potje, waarin het 
spaargeld werd bewaard. Spaarbanken waren in die tijd bij de boeren niet 
populair. De losse plavuis heb ik zelf nooit gezien.

Over slieten, sleggen en schelven
In het boenhok van de boerderij werd de kaas gemaakt, de was gedaan, 
 gekookt, brood gebakken en in de herfst een varken geslacht. In een muur zit 
een uitsparing waarin de plank voor het kaaspersen werd gezet, kaasvaatje 
er onder en een paar zware gewichten (50-ponders) erop. 
Verder was er een grote houten pomp waarmee water uit de vliet kon 
 worden opgepompt. Dit water gebruikten we voor het schoonmaken en als 
 drinkwater voor de koeien. Het waterfornuis met koperen bak stookte je met 
takkenbossen. De takkenbossen stonden op een schelf achter de karnmolen. 
Ze werden in de winter gemaakt van het hout op de knotwilgen. Het knotten 
gebeurde met een lange beitel en een slegge (grote houten hamer). De een 
hield de beitel vast en de ander moest slaan. Daarna werd met een  hakmes het 
dunne hout van de  slieten  afgehakt, 
op maat gemaakt en bij elkaar ge-
bonden met ijzerdraad. De slieten 
werden op maat gezaagd, gedroogd 
en opgestookt. 
De mannen (knechten en zonen) 
 sliepen boven de boenhoek en 
 vrouwen (dienstboden en doch-
ters) op de meidenkamer naast 
de  opkamer. De opkamer was al-
tijd  boven de kelder waar de melk 
 gekoeld werd met stromend water.

Over karnen, kippen en achter de koeien
Voor het karnen van de melk hadden we een karnmolen. Deze karnmolen 
stond in een schuurtje waar een paard rondjes moest lopen en om te voor-
komen dat het beest er gek van werd, kreeg het een blinddoek om.
In een hoek van het boenhok, naast de karnmolen, ligt nog een grote tegel  
(± 1 x 1 m) van een blauwe steensoort, met erin een uitgeslepen cirkel  waarop 
de karnton gefixeerd stond. Daar werd de melk gekarnd om er boter van te 
maken.
Achter de karnmolen was het kippenhok met zo’n 20 hennen. Vroeger 
 mochten ze los op het erf lopen, maar op een keer had mijn moeder een 
 bloemenborder gemaakt die regelmatig door de kippen werd bezocht die er 
dan er korte metten mee maakten. Het heeft even geonweerd in huize Van 

Door een paard aangedreven karnmolen.
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der Sar en daarna werden de kippen opgehokt. Na twee jaar ging de eier-
productie achteruit en wachtte de kippen ‘de pan’. Daarna konden we met 
nieuwe leghennen weer twee jaar verder. 

Het toilet was aan de overzijde van het erf boven de sloot en werd hoofd-
zakelijk gebruikt door de dames. De mannen deden het in de winter achter 
de koeien in de stal en in de zomer in een speciaal bosje met geriefhout en 
fluitenkruid (pipkruid). In de winter was het toilet voor de dames geen  pretje; 
koud en winderig. Maar daar was een oplossing voor. De meiden wachten 
’s avonds op de boenhoek tot ze de mannen boven hoorden en gingen dan 
geruisloos naar de stal, ook achter de koeien. Als de mannen dit vermoed-
den kon dat wel eens problemen geven. Waarschijnlijk op advies van onze 
moeder is direct na de oorlog een W.C. (watercloset) gemaakt.

Stiekem peuren en zwemmen en dan op de teer zitten
Jong zijn op een boerderij is geweldig, maar je moest wel alles zelf maken, 
zoals een vishengel, pijl en boog of proppenschieter. Dat leerde je van een 
grotere broer of buur, of van je vader. Een hengel was simpel: een  bonenstok, 
een draadje ijzergaren, een kurk, een kippenveer en een kromme speld. 
Om te oefenen is dit goed, maar de vangst is geen succes. Dus bedelen 
en zeuren om een paar dubbeltjes en kwartjes en daarna op de fiets naar 
de  Nieuwstraat voor een simmetje. Daarna was je ‘groot’: overdag vissen  
(op voorn) en ’s avonds peuren (op paling). Later leerden we van Opa 
Prins uit de Tulpstraat een echte peur te rijgen met dikke regenwormen. 
Maar  peuren zonder vergunning was verboden, dus dat ging stiekem. De 
 gevangen vis en paling (we keken niet naar de maat) werd schoongemaakt, 
gezouten en daarna gebakken en heerlijk opgegeten.

Het erf van Weverskade 86 nog intact, met schuren en boomgaard. Deze zullen moeten verdwijnen voor woningbouw op A-locatie.
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Af en toe in de schoolvakanties gingen we naar de Maaskant. Dan was het 
stiekem een paar lucifers thuis pikken – die lagen altijd achter het  gasfornuis 
– een droge krant onder je blouse en dan wegwezen. Aan de Maaskant 
 gingen we drijfhout zoeken. Ook vonden we vaak bonken teer of stearine 
(een soort kaarsvet wat vaak in de zware stookolie zat en overboord ging) 
en dan daarmee fikkie stoken. De hele dag je stonk je daarna een uur in de 
wind naar de rook.
Als het heet was gingen we ook stiekem in de rivier zwemmen, zonder zwem-
broek. Stiekem, want het zou levensgevaarlijk zijn en dus streng  verboden. 
Een keer had iemand op een stuk teer gezeten en dat was hartstikke vast-
geplakt … zijn we toch een tijd bezig geweest om zijn kont schoon te maken 
met een plankje en een stokje!

Aansluiting bij de moderne tijd
Het koken, brood bakken en water stoken ging bij ons in die tijd nog op hout, 
de woonkamer werd verwarmd met kolen en turf. Drinkwater kwam uit de 
regenput. Later kookten we op butagas, kwam het brood van de bakker en 
werd de kachel een oliehaard. In 1960 kregen we leidingwater en rond 1980 
riolering en zelfs een televisietoestel. Eind ’80/begin ’90 werd de  Weverskade 
aangesloten op het aardgas.

Vanaf ongeveer 1960 heeft Lely N.V. zoveel mogelijk ‘boerenland’  opgekocht. 
Het argument hiervoor was om sterk te staan tegenover de annexatie plannen 
van de gemeente Maassluis. De verkopers kregen er een, voor die tijd, goede 
prijs voor hun land plus een pachtcontract voor terug, zo was de  continuïteit 
van de boerenbedrijven gewaarborgd. Als de pachter op 65-jarige leeftijd 
geen opvolger had, dan verviel het contract.

Mijn vader Klaas was verknocht aan paarden en die deden het werk tot 1961. 
Toen werd ik 16 jaar en ‘er moest dus een tractor komen’. Dat gebeurde ook 
en het werd een Massey-Ferguson 135 die we kochten bij Frank Poot in de 
 Westgaag. Natuurlijk was ik helemaal gelukkig, maar daarna begon het pas, 
want alle machines waren voor achter de paarden! Dat betekende in het  begin: 
de tractor vóór de paardenploeg, waardoor er een man extra nodig was. 
Met paarden ploegen ging met één man en drie paarden. De middelste, het 
‘lijnpaard’, werd gestuurd met één teugel. De teugel zat aan de linkerzijde 
en bij trekken ging het paard naar links, bij rukjes ging het paard naar rechts. 
De andere twee waren met het hoofdstel aan de middelste vastgemaakt en 
konden alleen maar volgen.
De drie Belgische paarden werkten ongeveer vijf uur aan een stuk en  waren 
dan moe. Wanneer er geen reservepaarden waren, wat meestal het geval 
was, dan was de werkdag ten einde. In die vijf uren, meestal ’s morgens, 
was het geploegde oppervlakte ‘één morgen’. In de verschillende delen van 
Nederland is grootte hiervan afhankelijk van de zwaarte van de grond en 
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dus verschillend. Eén morgen is hier 600 Rijnlandse Roeden (RR) en 700 RR 
is één ha.
Met een tractor was het vermoeidheidsprobleem opgelost en later is de 
 paardenploeg vervangen door een spitmachine van Vicon uit Nieuw-Vennep 
en was er dus geen extra man meer nodig. Hetzelfde probleem speelde bij de 
hooiwinning met de tractor in combinatie met de paardenmachines.
Ook kwam er in 1961 een elektrische melkmachine en de koeien kregen 
 automatische drinkbakjes. Voordat wij leidingwater hadden kregen de 
 koeien twee keer per dag drinkwater uit de vliet en wij haalden ons water 
uit de regenput.

Scheiding van koeien en bouwland
In 1967 gingen mijn ouders verhuizen en ben ik getrouwd en met mijn vrouw 
Map op de boerderij gaan wonen. In 1968 is een scheiding gemaakt: Vader 
Klaas de koeien en ik het bouwland, wat mij veel meer aansprak. Met  enige 
regelmaat werd een perceel weiland ‘gescheurd’ (omgeploegd), met als 
 gevolg: krimp in de veehouderij en groei in de akkerbouw.
Van oorsprong waren denk ik alle boeren aan de Weverskade veehouders en 
maakten ze zelf boter en kaas. In de oorlog werden alle boeren verplicht om 
een gedeelte akkerland te maken (de eerder genoemde scheurplicht) voor de 
voedselvoorziening en hierdoor wenden ze eraan ook wat aan akkerbouw 
te doen.

Boter en kaas maken was de taak van 
de boerin en de één kon dit beter dan 
de ander. Toen ontstond dan ook de 
uitdrukking: ‘je kan niet alles  hebben, 
een knap wijf én lekkere  butter’. Na 
de oorlog werd er zelf geen kaas en 
boter meer gemaakt en ging de melk 
met een vrachtauto naar de  fabriek 
in Naaldwijk. Vroeger ging het  
‘overschot’ naar de melkfabriek 
in Maassluis bij het Luxor aan de 
 Jokweg. Daar is in 1937 het paard 
van Opa Van der Sar met de melk-
wagen op hol geslagen en vanaf de  Zuiddijk naar beneden gerold. Opa is 
hierbij gewond geraakt en enige tijd later aan zijn verwondingen overleden. 

Als een koe ‘afkalft’, is de eerste melk biest en dat werd van de eerste 3 keer 
melken verzameld en daarna na het koelen gemengd. Wij kregen hiervan dan 
meer dan voldoende en de rest werd geschonken aan bekenden in  Maassluis. 
Zodra wij een beetje fietsen konden, moesten wij biest wegbrengen en de 
fooien werden onder dankzegging aangenomen. 

De melkcentrale aan de Van der Horststraat. 
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Landbouw
De gewassen die we teelden waren 
aardappelen, suikerbieten, spruit-
kool, tarwe, gerst en erwten.
De aardappelen werden opge slagen, 
gedroogd, gesorteerd en ‘uit de 
deur’ verkocht. Vroeger werden ze 
met de hand geraapt en een  gedeelte 
 opgeslagen in een  aardappelput 
 onder stro. In de winter ging hier 
aarde overheen als bescherming 
tegen de vorst. Het andere deel 
ging in balen en werd op bestelling 
thuis afgeleverd in Maassluis als 
 wintervoorraad. In het voorjaar werd de ‘put’ open gemaakt, de aardappelen 
 gesorteerd en verkocht.
In 1970 is een gedeelte van de schuur geïsoleerd, een ventilatiesysteem 
 ingebouwd en kon 70 ton aardappelen gedroogd en bewaard worden. Bijna 
het hele jaar rond konden nu aardappelen verkocht worden.

De suikerbietenteelt was contractteelt voor de suikerfabriek in Puttershoek. 
Vroeger werden de bieten bij het treinstation van Maassluis afgeleverd 
 waarna ze in een spoorwagon naar de suikerfabriek gingen. Later werden ze 
opgehaald met vrachtauto’s.

Spruiten werden in deelteelt gedaan met een ‘spruitenboer’. De teelt van 
spruiten was gereguleerd en mocht enkel met vergunning van ‘de District 
Bureauhouder van het Ministerie van Landbouw’. Deze zogenoemde teelt-
vergunning was overdraagbaar en verhandelbaar en bedoeld om wildgroei 
en slechte prijzen tegen te gaan. Dus de boer had het land en de machines en 
de spruitenboer de vergunning. Verder was nodig een klein en demontabel 
schuurtje (schaftkeet), twee ‘goede’ handen en een sterke rug. 
De spruitenboer kocht het zaaizaad en zaaide op een plantbed. Als de 
 planten pootbaar waren werden ze opgetrokken en gepoot. De boer egde het 
land, strooide kunstmest en maakte strepen in het veld waar geplant moest 
 worden. Later rond 1960 kwamen de plantmachines. Tussen de rijen werd 
dan machinaal geschoffeld door de boer en de spruitenboer deed de rest.
Oogsten deed de spruitenboer, het transport naar de sorteerplaats en daarna 
de groenteveiling deed de boer. De bestrijding van insecten was in het begin 
op 50/50 basis en later geheel voor de boer. Arbeid werd steeds duurder, 
maar er werd goed verdiend aan de spruiten. In het begin werd de insecten-
bestrijding met een klein vliegtuig gedaan, later met een helikopter.
Rond 1965 kwam de spruitenplukmachine, de teeltvergunning werd 
 afgeschaft en met de plukmachine kon iedere boer spruiten oogsten.  

Jaap en dochter Marleen in 1971 aan het aardappelen rapen.
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Toen ging ‘iedere boer’ spruiten telen en dit veroorzaakte een grote over-
productie, met als gevolg slechte prijzen.

Het graan ging vroeger in balen en later in containers naar een graan-
handelaar. Eerst naar Fa. Krouwel in ’s-Gravenzande, later naar Fa. Blonk in 
Zoetermeer. Tot kort na de oorlog werd het graan gemaaid met een  zelfbinder 
die er schoven van maakte. Voor het gebruik van de zelfbinder moest er eerst 
een pad gemaakt worden. Dat ging in handwerk met ‘de pikhaak en zicht’. 
Een zicht is een kleine zeis in één hand gebruikt en samen met de pikhaak 
werden schoven gemaakt, die we dan bonden met een paar korenhalmen. 
Vanuit dit pad rondom de akker kon de zelfbinder beginnen. Vroeger ging 
dat met twee paarden, later met een tractor en daar was weer een extra man 
voor nodig. Deze zelfbinder was van het loonbedrijf van Pleun van der  Marel 
uit Maasland. 
Het moet een keer gebeurd zijn dat Pleun van der Marel geen personeel had 
en zijn zonen, Dirk en Jaap, met de tractor en zelfbinder naar de akker bracht, 
alles in werking stelde en hierna zelf ergens anders ging loonwerken. Dirk 
en Jaap waren samen nog geen 18 jaar, maar het graan maaien was nog maar 
zelden zo keurig gedaan.
Na het maaien werden van de schoven ‘hokken’ gemaakt, dat wil zeggen 
met 6 of 8 tegen elkaar gezet met de halmen boven. Na een aantal dagen, 
 afhankelijk van het weer, werden de ‘hokken’ opgehaald en in de kapschuur 
of hooiberg opgeslagen. In de winter kwam Fa. De Toekomst uit De Lier 
met de dorsmachine en een stro-pers. Het graan werd dan gedorst en de 
 strobalen opgeslagen op de stalzolder.
Begin jaren ’60 kwam de maaidorser of combine. Vanaf die tijd was 
de  graanteelt ‘een eitje’. Met een Europese graanberg als gevolg en de 
 ‘boerenprijs’ ging van 60 cent naar 25 cent per kg.

De jacht 
Om te voorkomen dat de graanoogst werd opgevreten door houtduiven en 
eenden werd er gejaagd. Vroeger was Hans Dirkzwager van de scheeps-
agentuur de jager. Hij huurde het ‘jachtgenot’ van de grondeigenaar en 
mocht dan volgens de regels van de jachtwet jagen. De grondgebruiker 
kon een vergunning krijgen voor het bestrijden van schadelijk wild zoals 
 mussen, spreeuwen, kauwen, kraaien en houtduiven, het zogenoemde  
ex. art. 53. Zelf heb ik een aantal jaren onder art. 53 schade bestreden op het 
land, maar eind jaren ’70 werden deze vergunningen niet meer verleend en 
moesten de boeren hun jachtgeweer inleveren of een jachtakte aanvragen. 
Dat was niet eenvoudig, want men moest een jachtcursus gevolgd hebben 
met examen en diploma. Dat is gelukt en sinds 1981 ben ik gediplomeerd 
jager. Na het overlijden van Hans Dirkzwager huren wij het jachtgenot in een 
gedeelte van de Dijkpolder en onder de flora- en faunawet mogen we jagen 
om de wildschade te bestrijden.
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Andere tijden 
Door de mechanisering van het 
 boerenbedrijf werd er veel werk 
uitbesteed aan loonbedrijven. In 
1975 had ik de mogelijkheid om 
samen met Sjaak Mellegers uit de 
 Zuidbuurt het loonbedrijf van Jan 
de Jong uit Maasdijk over te nemen. 
Onder de naam Loonbedrijf Melsar 
heeft dit tot 1995 bestaan. In de loop 
van de jaren werd het werkterrein 
door stads- en tuinbouwuitbreiding 
 tussen  Vlaardingen, Delft en Den 
Haag hiervoor steeds kleiner waar-
door het minder rendabel werd.

Ik heb in 2002 ook nog met het idee gespeeld om iets te gaan doen in de 
 tabaksteelt, omdat in België 350 ha tabak geteeld werd en in Nederland niets. 
Hiervoor heb ik het tabakssyndicaat in België benaderd om te informeren of 
dit ook in Nederland rendabel is. Na onderzoek bleek dat de tabak in België 
door Brussel gesubsidieerd werd en in Nederland was dit niet mogelijk.

Ik werd ouder, mijn rug werd er ook niet beter op, mijn zoon Jeroen zocht 
woonruimte en wij wilden graag iets kleiner en makkelijker wonen. Hierom 
zijn we verhuisd binnen Maassluis en gelijkvloers gaan wonen. 
Mijn zoon Jeroen is in 1995 op de 
boerderij gaan wonen als ‘hobby-
boer’ op 11 ha akkerland met daar-
naast een vaste baan op kantoor.  
Hij heeft dit tot 2012 kunnen doen.

Dijkpolder en Lely
Het grootste gedeelte van de 
 Dijkpolder Maassluis is in  gebruik 
bij Lely als testterrein voor hun 
nieuwe landbouwmachines. Daar  
de Dijkpolder een deel van de 
 gemeente Maassluis geworden is 
en er  woningen moeten  komen, is 
in 2012 het pachtcontract voor het 
 gebruik van de grond  beëindigd. 
Zelf heb ik nog een moestuintje 
 achter de  boerderij, maar daar moe-
ten  mettertijd ook huizen komen. 

Tractor met de bedrijfsnaam Melsar.
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Het is een zogenoemde A-locatie en daarom qua grondprijs waarschijnlijk 
het duurste moestuintje van Nederland.’

De plannen van Lely Vastgoed en de gemeente Maassluis voor woning-
bouw in de Dijkpolder zijn inmiddels onder de naam het Wilgenrijk in volle 
gang. De eerste huizen zijn al gebouwd en op dit moment wordt er direct 
naast de boerderij Weverskade 86 een luxe villa gebouwd. Rond het voor-
malige erf zullen luxe huizen verrijzen in de stijl van de Maassluise School.  
De stijlkenmerken zijn speciaal ontwikkeld voor deze locatie om het 
 landelijke karakter van de Weverskade te behouden. De nieuwe ‘buurtschap’ 
die hier zal ontstaan krijgt de naam Wevershof. De boerderij zal daar straks 
deel van uitmaken.

Hei-installatie op het erf van Weverskade 86. Een deel van de boomgaard en een schuur zijn daarvoor verdwenen.
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Door: Fokko Abbas (juli 2011)

Eens stond ik op het Hoofd
Mijmerend over het verleden
Vroeger was daar het Prikkengat
Daarna de Watertoren en het Zwembad
De overtocht naar Rozenburg is er van overgebleven

Even later was ik op het Schanseiland
In de 17e eeuw bouwde men er de Groote Kerk
Fenacolius was als eerste burgervaar ook daar de eerste predikant
Voerman Koppelstock had er ook zijn vaste plek
Nu is er de Haas en ligt de Furie achter het huis van Delfland

Nog later stond ik boven aan de Wip 
Die dijk heeft Maassluis voor vele rampen behoed 
Die waren er overigens in overvloed
Ook bij de Wip was er de Kaasmakerssteeg
Of de Lijndraaiersteeg, Zure Vissteeg en baken kolder steeg
Het bleek verband te hebben met stijgen
Klopt, de Wip op hollen doet me hijgen

Maassluis, voor Maarten ’t Hart zijn Vaderstad
Hij schreef er over veel, het heeft nog steeds zijn hart
Het Psalmenoproer, het Vrome Volk
of wie God verlaat heeft niets te vrezen
Vast een beetje Vrijzinnig gegeven
Enfin, je moet zijn boeken toch maar eens gaan lezen

Uiteindelijk kwam ik op het Zandpad terecht
In het verleden droogde men er zijn netten
Uit overlevering bouwde men na de oorlog
van de overgebleven Centjes van de Gaarkeuken
daar het Badhuis, nu dan Fysio Maassluis
niet om te drogen en baden, wel strijken,
oefenen, fitness, osteopathie, alles hebben ze in huis

Al met al was het dus even mijmeren over onze stad
Maar op deze avond mag dat

MIJMERINGEN OVER MAASSLUIS
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Door: Harry van Ettinger

In maart 2015 hadden wij een leuke mailconversatie met de 90-jarige Harry 
van Ettinger, die ons hielp met gegevens die hij uit zijn heldere geheugen 
opdiepte. Hij meldde dat hij een boek had geschreven over zijn jeugd jaren, 
waarvan het eerste hoofdstuk over Maassluis ging. Op de vraag of wij dat 
mochten publiceren reageerde hij: ‘Ik voel me vereerd, dat heb ik al jaren 
gewild. Als de bron maar gemeld word: Uit het boek Mijn  herinneringen.’
Op 7 april ontvingen wij het bericht dat hij was overleden.

Ik zal me even voorstellen: Harry van Ettinger, geboren in Maassluis in het 
jaar 1924 in de Emmastraat. Ik woon al 67 jaar in Eindhoven, maar Maassluis 
vergeet ik nooit meer. 

Mijn eerste herinneringen dateren 
uit het jaar 1928. Ik was toen 4 jaar. 
Wij woonden in de Emmastraat in 
een hoekhuis aan het begin van de 
straat, hoek Tuinstraat.
We waren toen met zes kinderen. 
Jo, Gerard, Adrie, Agaath, Harry (ik 
dus) en Leo. Leo lag in een ledikantje 
in de huiskamer. Dat was heel ge-
woon, iedereen begon na zijn of haar 
geboorte te bivakkeren in de woon-
kamer. Dan kon Moeder er beter het 
oog op houden. En het was ook prak-
tisch, je had dan alles bij de hand. 
De rest van de kinderen sliep boven 
waar we twee kamers hadden. 

Promoveren naar een ander bed
Nou ja, twee kamers dat is wat veel gezegd. De slaapkamer die op de straat 
uitkeek was een behoorlijke kamer. De tweede kamer aan de achterkant was 
meer een zolder met een dak venster. Als je klein was, en dat was ik in die 
tijd, kon je daar alleen uit kijken als je op een stoel klom. In de slaapkamer 
aan de voorzijde stonden twee twee persoons bedden, dat kan ik me nog 
herinneren. De bezetting van de  bedden was wisselend, soms promoveerde 
je en soms als je het te bont maakte werd je gedegradeerd naar een ander 
bed. Maar over het algemeen was de  bezetting van de bedden vrij constant.  

HERINNERINGEN AAN DE EMMASTRAAT

Het hoekhuis aan het begin van de Emmastraat. 
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In de voorkamer was het  leuker want dan kon je de straat zien. Niet dat daar 
veel gebeurde, maar achter zag je helemaal niets.
Leo sliep dus beneden, maar dat was een kwestie van tijd. Als er een nieuw 
broertje of zusje kwam promoveerde hij naar boven. Dat die kans groot was 
bewezen de feiten. In dat huis in de Emmastraat werden er na Leo nog drie 
kinderen geboren. Willie, Jan en Hennie zagen daar het eerste levenslicht. 
Dat betekende, dat er toen twee ouders en negen, ik herhaal negen, kinderen 
in dat kleine huisje woonden.

Pa en Moeder sliepen in de bedstede die in de huiskamer gesitueerd was. 
 Normaal kon je dat, als je binnen kwam, niet zien omdat de bedstede 
 verborgen zat achter twee open-
slaande deuren die overdag gesloten 
waren.

Deze pentekening is gemaakt door 
Hennie. Je ziet het kleine balkon 
waar ik nooit op gestaan heb omdat 
Pa de balkondeur dichtgespijkerd 
had vanwege de gevaren die je met 
kinderen nu eenmaal kan hebben. 
Misschien vond hij het balkonnetje 
maar niets, dat kan natuurlijk ook. 
In het huis was ook een piepklein 
keukentje van een paar vierkante 
meter. Het aanrecht liep schuin weg 
tot het in een punt eindigde bij de 
deur van een klein portaaltje. Het 
aanrecht was een rood asbest  geheel, 
waar je tegenwoordig niet meer 
mee aan moet komen vanwege de 
 gevaren die aan asbest worden toe-
geschreven. Er was een gootsteen en 
 daarnaast was nog plaats voor een paar petroleumstellen en nog een klein 
sudderstelletje waar zaterdags het draadjesvlees op werd klaargemaakt.

Samen op de poepdoos
In het portaaltje achter de keuken was de poepdoos en dat was helemaal geen 
onnatuurlijke naam voor dat hokje. Want als je daar binnenging zag je een 
doosachtig geval met in het midden een deksel van hout met een handgreep. 
Als je moest dan pakte je dat deksel en dat kon je dan heel royaal naast het gat 
leggen. Als je dan in dat gat keek zag je een flinke diepte. Volgens mij sloot de 
stenen bruine conische buis regelrecht aan op de rioolbuis diep in de grond. 
Aan de muur was een spijker en daar hingen aan een draadje een aantal 

Het geboortehuis in de Emmastraat waar we uiteindelijk met 

elf personen woonden. Het balkonnetje is hier nog aanwezig.
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 stukjes krantenpapier. Juist ja, om je gat af te vegen. Als we ons  verveelden 
kregen we van Moeder opdracht om de krant in handzame stukjes te  scheuren 
of te knippen om nieuwe voorraden aan te leggen. Ofschoon het papier erg 
stug was om je gat af te vegen had het ook voordelen. Tijdens het drukken 
kon je dan mooi even lezen wat er op het papier stond. Je moest dan wel de 
deur op een kier zetten want als je hem dicht deed was het er aardedonker. 
Maar dat was voor ons kleine kinderen geen bezwaar. 
Het gebeurde ook wel dat er iemand meeging om je gezelschap te  houden. 
Die kon dan mooi naast je zitten op de houten plank. Aan een van de  zijkanten 
lag dan het deksel en aan de andere kant zat dan je metgezel.

Was er dan geen lampje in de wc? Nee, er was maar een lichtpunt in het 
 gehele huis en dat was in de kamer. De lamp die daar in de kamer in de  fitting 
geschroefd was, hoorde bij het huis. Als je verhuisde bleef die lamp daar.
Wat ook leuk was: om aan de 
 binnenkant van de wc-deur je 
naam te krassen, dat bleef dan lang 
 bewaard. Later in de tijd, ik geloof 
net na de oorlog, hebben oom Cor en 
tante Bertha er nog gewoond.  Tijdens 
een bezoek heeft Jan geconstateerd 
dat onze namen nog goed te lezen 
waren op de poepdoos. Kijk, het was 
wel geen standbeeld, maar toch heeft 
het wel iets. Je bent toch op de een 
of andere manier  vereeuwigd. Dat 
is natuurlijk ook overdreven want 
het huis en heel de straat is later 
 afgebroken. Toch jammer.

Gratis voetbal kijken bij MAAS
In het portaaltje was nog een deur, 
de buitendeur. Als je daar door 
ging stond je op het plaatsje. Dat 
was een ruimte van  ongeveer 
tien vierkante meter.  Ongeveer 
de helft was  overdekt, het zogenaamde loosje. Aan twee kanten van het 
plaatsje was een heining. De ene kant was  behoorlijk hoog. De  heining 
aan de andere kan was een meter hoog, daar kon je  lekker  overheen 
hangen. Dat kwam ’s zondags goed van pas, want dan kon je naar 
het voetballen kijken. Want achter het huis was een voetbalveld van  
M.F.C. MAAS.
Er was in die heining ook een deurtje, dan kon je zo op het voetbalveld  terecht 
komen. Later ging dat niet meer omdat je dan iets aan de  sportvereniging 

Helemaal aan het einde staat ons hoekhuis in de Emmastraat. 

Het lijkt als twee druppels water op het hoekhuis aan het 

begin van de straat, maar dan natuurlijk in spiegelbeeld.
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moest betalen en daar voelde Pa  helemaal niks voor. Pa en voetbal, dat is 
nooit iets geworden. Voor  diegene die niet wenste te betalen werd op een 
meter afstand van de uitgang gaas gespannen.
Dat Pa een hekel had aan voetbal kwam ook door de overlast die wij  hadden 
als er gevoetbald werd. In de crisistijd die er toen heerste waren er veel 
 werkelozen die de toegangsprijs niet konden betalen. Die probeerden dan 
overal waar dat kon toch te  kijken. Soms klommen ze bij ons op het loosje 
en zagen we van binnen uit de slingerende benen boven onze heining. Dan 
zaten ze als het ware op de tribune. Dan moest Pa weer naar buiten om ze 
weg te jagen. En dat ook nog eens op zondagmiddag, de middag die Pa altijd 
 gebruikte om een uiltje te knappen in de bedstee. En dan moesten we ook 
nog bladstil zijn anders kon hij niet slapen. Stel je dat eens voor, een stuk of 
acht kinderen die geen kant heen konden, naar buiten mochten we niet, die 
dan een paar uur stil moesten zijn. Het is eigenlijk ongelofelijk. Maar het 
werkte, sterker nog het moest werken. Er werd natuurlijk wel eens tegen 
gezondigd, maar dan waren de rapen wel echt gaar.

Naast de lage heining was een gangetje dat eindigde bij het kolenhok. Daar 
werd eens per jaar de kolenvoorraad in gestort door kolenmannen die met 
een zak op het hoofd gedrapeerd als een hoofddoek hun werk deden. In dat 
gangetje was ook nog een houten paneel wat opengeschoven kon worden. 
Daar kon je dan ook het voetbalveld zien. Als het dicht was, was het er vrij 

De Emmastraat gezien vanuit de Damstraat. Deze foto is van bijna hetzelfde standpunt genomen als de vorige, maar hij is van 

jongere datum en veel beter van kwaliteit. Achteraan rechts ons hoekhuis.
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donker. Wij gebruikten dat schuifpaneel in ons spel. We speelden locomo-
tiefje. We gingen dan op een emmer staan – we waren klein – deden de schuif 
open en staken ons hoofd er door. We waren dan als het ware de machinist 
van de locomotief. ‘Leen Scholtes, rijden maar!’ riepen we dan. De rest van 
de kinderen hing dan over de lage heining en zij speelden de passagiers. 
Leen Scholtes was Oom Leen, die werkte bij de spoorwegen, vandaar. 
Bij de lage heining was ook een voorziening die het open gedeelte tot aan het 
dak van het loosje kon afdekken door middel van een soort rolgordijn. Dat 
rolgordijn was gemaakt van riet bespannen met zeildoek. Het gaf zeker in de 
winter wat beschutting tegen de gure wind die over het voetbalveld op ons 
afkwam. Als Moeder in de winter de was deed op maandag was dat wel zo 
prettig, want die werkzaamheden moesten toch op dat kleine plaatsje gedaan 
worden. Dan stond het er vol met tonnen en teilen. Als kinderen  vonden wij 
de wasdag maar een rotdag en misschien vond Moeder dat ook wel.

’s Maandags smaakten de aardappelen naar de was
Over dat wassen gesproken. Om beurten moesten we wel eens stamperen in 
de ton die dan gevuld was met wasgoed. Het hete water wat je daar voor  nodig 
had werd gehaald bij de waterstokerij van Groeneveld. Voor twee  centen had 
je een emmer vol. Later toen ik iets ouder was moest ik dat ook wel eens halen, 
maar het was linke soep. Je moest heel voorzichtig lopen anders klotste dat 
hete water over de rand van de emmer en verbrande je de benen. 
Ook de wringer werd veel door ons gehanteerd. Moeder verdeelde dan het 
wasgoed en wij draaiden aan de zwengel. Het wassen op die maandagen 
was zo intens, dat de aardappelen die we ’s avonds aten er een beetje naar 
smaakten. We spraken dan ook over zogenaamde wasaardappelen.

We gaan weer naar binnen, naar de huiskamer. De enige plaats waar  gestookt 
werd was in de huiskamer Er werd soms gevochten om een plaatsje zo dicht 
mogelijk bij de kachel. En zat je dan af en toe dicht bij de kachel dan waren 
je benen aan de ene kant erg warm en aan de andere kant koud. Nee, erg 
comfortabel was het allemaal niet, maar je wist niet beter.
Ik zie ons nog zitten in die kamer. Pa zat de krant te lezen aan de tafel met 
een forse pijp in zijn mond. Er hing een blauwe waas in de kamer. Leo lag in 
zijn bedje te pitten, rook of geen rook. Moeder was aan het kousen stoppen 
of zoiets en de kinderen waren aan het lezen of een spelletje aan het doen.  
En dat alles onder die ene lamp die bij het huis hoorde.
Die lampenkap was voorzien van lange glazen kralen. Die gaven op 
het  behang vreemde schaduwen. Alleen op de tafel was het goed licht.  
We  hadden toen stoelen met gevlochten biezen zittingen en op de vloer kon 
je die patronen terugzien.

Af en toe hoorde je geritsel achter het behang. Dat waren muizen die 
 onbekommerd van de ene kant naar de andere kant renden. Er was  namelijk 
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ruimte tussen het behang en de muur. Op de kale muur waren  latten 
 bevestigd en daar was doek op gespannen. Van jute, zeg maar dat spul 
waar ze kolenzakken van maakten. Op dat jute was dan het behang geplakt.  
Je hoorde dan ook dikwijls de waarschuwing ‘denk om het behang!!’ Als er 
een stoel tegenaan gezet werd moest je heel voorzichtig zijn, anders ging je 
door het behang. Hier en daar waren die beschadigingen toch aanwezig en 
moest er geplakt worden. Eerst een krant tegen de muur plakken en dan een 
stukje behang er over. Meestal hadden we nog wel een half rolletje over voor 
dat werk. 

Elektriciteit aftappen om te strijken
Zoals ik al verteld heb hadden we één lichtpunt in het hele huis. Ook  waren 
er geen stopcontacten. Maar Moeder had wel een elektrisch strijkijzer.  
Hoe ging dat dan in zijn werk? Pa had op de fitting van de lamp een 
 stopcontact geschroefd. Kon Moeder toch mooi strijken. Maar eigenlijk 
mocht dat niet. We mochten alleen gebruik maken van de bijgeleverde lamp. 
We hadden vastrecht. Dat koste zoiets van zeventig cent per maand geloof 
ik. Dus als Moeder streek moest er opgepast worden. Als de bel ging werd 

Op een plattegrond uit 1960 waarop de te slopen straten zijn aangegeven zien we de plaats van de Emmastraat. 

De foto’s zijn genomen vanuit de Damstraat.
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alles afgekoppeld tot we wisten dat het goed volk was. Daarna kon ze weer 
verder strijken.
De bel werkte op een batterijtje, dat was dus geen probleem.

We hadden ook nog een voorkamertje. Ondanks de drukte in de huiskamer 
mocht niemand daar komen. Die kamer was uitsluitend voorbehouden voor 
bezoek. Er kwam niet veel bezoek, dus het kamertje werd weinig gebruikt. 
De pastoor kwam eens per jaar op visite. Die kwam dus terecht in de voor-
kamer. De versiering in de kamer was een ouderwetse petroleumlamp die 
uiteraard nooit aangestoken werd. Voor de ramen stonden de onvermijde-
lijke clivia’s.
Wat er wel op de tafel werd neergelegd was elke week de nieuwe  Katholieke 
Illustratie. Daar mochten wij als kleine kinderen niet in kijken, die was voor 
grote mensen. Later kwam er een bijlage voor de jeugd. Die mochten we 
wel zien. Pa, Moe en de grotere kinderen lazen de Illustratie. Ik ben wel 
eens de voorkamer ingeslopen om er in te lezen, stiekem. Maar Agaath 
kwam  plotseling binnen en die hing het aan de grote klok. Het feest was 
 onmiddellijk afgelopen.
We hadden ook een krant. Het 
 Nieuwe Dagblad. Daar mochten 
we wel in lezen, terwijl daar  ergere 
dingen instonden. Toen ik kon  lezen 
keek ik elke dag naar het strip-
verhaaltje wat er in stond. Het ging 
over een stel honden die ook nog 
konden praten. De hoofdhond heette 
Max. Dat weet ik nog wel, maar hoe 
de serie heette dat weet ik niet meer. 

En dan had je ook nog de Automaat. 
Dat kregen we van de olieman die 
elke week met zijn gele wagen de pe-
troleum kwam brengen. In het blaad-
je De Automaat stond elke week het 
verhaal van Pijpje Drop, het negertje. 
Het verhaal eindigde steevast elke 
week met de zin: Hoe het verder met 
Pijpje Drop gaat, staat in de volgende 
Automaat…

De Katholieke Illustratie.
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Door: Cornelis van der Knaap
Met dank aan Isaac van der Knaap voor het verwoorden van mijn gedachten

Op 5 december 1939 ben ik geboren in de Tuinstraat 3. Een sinterklaas-
geschenk dachten mijn zussen. Een verrassing was het wel, want er was in 
het gezin nooit over gesproken dat mijn moeder in verwachting was. Een 
gewoon kind waarvan er velen werden geboren zag het levenslicht. 

Door het bombardement heen slapen
Enkele maanden later brak de Twee-
de Wereldoorlog uit en al spoedig 
waren in Maassluis en omgeving 
oorlogshandelingen te zien en te 
 horen. Vanuit de Haven werd er flink 
geschoten op overkomende vlieg-
tuigen. Ik hoorde daar niets van en 
werd derhalve ook niet wakker. Een 
raadsel, tot mijn moeder uitriep: ‘Die 
jongen is doof!’ Een verdrietige tijd 
voor ons gezin. 
Met mijn moeder bezocht ik ver-
schillende specialisten. Een van deze 
 deskundigen stelde vast dat ik niet 
doof geboren ben. De oorzaak moest 
gezocht worden in een ernstige oor-
ontsteking met kwalijke gevolgen. 
Wat kan die oorzaak geweest zijn? 
Wel, het was in die tijd gebruike-
lijk dat je mogelijk direct, of anders 
 binnen veertien dagen na je geboorte, gedoopt werd. Ik ben dus nog in de-
cember 1939 gedoopt in de Noorderkerk. Van comfortabel vervoer was in 
die tijd geen sprake en ook in de kerk was het vaak steenkoud. Gedurende 
de gehele dienst, die vaak anderhalf uur duurde, bleef je als dopeling in de 
armen van je moeder aanwezig. Volgens mijn broer gingen tal van kinderen 
huilen en bleven dit de gehele dienst doen, dit tot ergernis van de dominee 
en de andere kerkgangers. Zo’n kerk in de winter was een koude bedoening. 
Alle mensen hielden hun dikke jassen of mantels aan. Ik geloof niet dat er 
stoven met een test van gloeiende kolen werden meegebracht, maar koud 
was het er wel. 

MIJN JEUGD IN DE TUINSTRAAT

De Tuinstraat kort voor de afbraak in 1975. In het eerste huis 

links woonde de familie Van der Knaap.
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Naderhand is alles op een rijtje gezet en ontstond de duidelijke veronderstel-
ling dat ik toen kou heb gevat met de oorontsteking als gevolg.
 Was ik de enige dove in Maassluis? Nee, er was nog een jongen van mijn 
 leeftijd: Koos de Ligt uit de Reinestraat en twee oudere mannen: Hendrik 
Prins, die bij zijn broer Johannes in het gezin was opgenomen en Hein Schras, 
die gehuwd was met Pleuni Warnaar, de dochter van de grossier P. Warnaar 
van de Dr. Kuyperkade.
Als je deze mensen met anderen zag en hoorde praten, met kreten en 
arm gebaren, was het wellicht terecht dat deze mensen doofstom werden 
 genoemd. Trouwens, op het instituut in Voorburg waar ik op 3-jarige leeftijd 
werd opgenomen stond met grote letters op de gevel ‘Doofstommeninstituut 
 Effatha’. Later is de naam gewijzigd in ‘Doveninstituut Effatha’.

Toen ik dus heel jong naar deze school toeging had ik honderden mede-
leerlingen, afkomstig uit heel Nederland. Belangrijk was dat we zoveel 
 mogelijk van elkaar leerden, eerst met gebaren met een betekenis en later het 
liplezen. De meeste leerlingen waren intern en ik was dat ook.

Naar school met de expeditie van de Touwfabriek
Van mijn ouders weet ik, dat het voor ons gezin een levensgroot probleem 
was hoe de kosten voor dit onderwijs moesten worden betaald. De sociaal 
ambtenaar van de gemeente, de diakenen van de Gereformeerde Kerk en 
mijn vader hebben vele uren doorgebracht om het kostenplaatje in te vullen. 
Omdat mijn vader vast werk had, kwam er een groot gedeelte voor rekening 
van ons gezin.

Als je dit zeventig jaar later opschrijft is het bijna niet te geloven welke veran-
deringen er in die tussentijd hebben plaatsgevonden. Nu word je gehaald en 
gebracht naar de (bijzondere) school van de keuze van je ouders, de school-
bus of taxi staat klaar en zijn er geen kosten aan verbonden. Ik moest naar 
een school voor doven, een andere keuze was er niet, maar dromen mocht je 
van een schoolbus of een taxi!
Als kleuter werd ik eenmaal per maand door mijn moeder opgehaald en 
teruggebracht per trein. Toen ik wat groter was ging ik zelfstandig twee-
maal per maand een weekend naar huis. Maar geld voor een treinreis was 
er  eigenlijk niet. Mijn vader had er iets op gevonden. Hij was werkzaam als 
baas van de expeditie van de Verenigde Touwfabrieken en hij ging over al 
het vervoer. Er was onder andere dagelijks transport naar de Touwfabriek 
in Leiderdorp. Met toestemming van de directie mocht ik meerijden met 
de vrachtauto’s. Ik moest dan wel zorgen dat ik langs de hoofdweg stond.  
Want langs de school rijden was er niet bij! In de loop der jaren heb ik vele 
 kilometers gelopen van de school naar de hoofdweg v.v. Ik werd in  Maassluis 
afgezet bij de Molen op de Zuiddijk en daar moest ik dan op maandag morgen 
om zeven uur weer staan om opgehaald te worden.
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De discipline op het internaat was optimaal en het gezag diende te worden 
geëerbiedigd. Er moest in mijn omgeving altijd wat gebeuren en vaak was 
ik de gangmaker voor vrolijke dingen. Dat kwam mij meerdere keren op een 
taakstraf te staan, maar pret hadden we onder elkaar volop. Wat we vooral 
niet mochten was ‘zielig zijn’. Onze opvoeding was daarom ‘spartaans’ te 
noemen. Sport en spel bracht hoogtepunten.

Door de oorlog kon er niet altijd les worden gegeven en de voedsel-
voorziening voor de leerlingen kwam in de knel. Alles was op de bon, 
 vandaar dat ik in 1944 en 1945 langdurig in Maassluis was. Hier kon ik 
volop genieten van vriendjes en vriendinnetjes die allemaal met (vaak zelf-
bedachte) hand gebaren duidelijk maakten wat ze bedoelden. Zo probeerde 
ik in de ‘grotemensenwereld’ een 
plaats te veroveren.

Een welput voor de melkboer
Het huis waar ik geboren ben was 
het enige huis in de straat met een 
dubbel venster met daarnaast een 
afsluitbare poort die toegang gaf 
naar de achterzijde van het huis. 
 Bijzonder was dat tegen de achter-
kant een welput was aangebracht. 
Navraag waarom alleen de Tuin-
straat 3 zo’n welput had leerde dat 
men er bij de bouw vanuit ging dat 
er zich een melkhandelaar zou vesti-
gen. De melk moest gekoeld worden, 
vandaar die welput en de poort voor aan- en afvoer.
Het was in de straat, net als in andere straten, gewoonte dat op zaterdag 
de stoep grondig werd geboend. Door de directe omgeving werd dan, met 
 toestemming van mijn moeder, druk water getapt uit deze put. Met als 
 resultaat dat het water steeds helderder werd. Ook het hemelwater kwam 
in deze put terecht, maar het was niet drinkbaar. Vooral in de oorlog was het 
voor veel mensen een uitkomst dat er zomaar water geput kon worden.

Winkels in en om de Tuinstraat
De voorkamer was dus van oorsprong een melkwinkel en daar ben ik  geboren. 
Er waren meer mensen die in die tijd in een gedeelte van hun  woning een 
handeltje hadden. Op de hoek van de Tuinstraat en de  Patijnestraat had je de 
kruidenierswinkel van de dames Van der Vlugt. Op de hoek van de  Tuinstraat 
en de Lijnstraat zat schoenmaker Warnaar, twee huizen daarnaast de slagerij 
van J. Booster. Op de hoek van de Ridderstraat was er een melkwinkel met 
aanverwante artikelen van de familie A. Bouwman.

De Tuinstraat tijdens de afbraak. In het tweede huis van links 

is Cees geboren.
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Neem nou de straat waar Maarten ’t Hart is geboren, direct grenzend aan 
de Tuinstraat. Daar bevond zich op de hoek het levensmiddelenbedrijf van  
’t Hart en enkele huizen verder sigaren- en sigarettenverkoop van  Wierik 
 Wasbeek. Daarnaast was de schoenmakerij van Van der Kraan met als 
 uithangbord een grote laars van ijzer. Op de andere hoek zat groenten-
handelaar Kap, aan de overzijde slagerij Van der Spek (met slachtplaats) en 
daarnaast de slagerij van J. van Wolferen. Daarnaast was de melkhandel van 
J. van Baalen en naast hem woonde Jannetje Smoor die handelde in garen en 
band, waar mijn moeder klant was als er een klosje garen nodig was. Op de 
hoek woonde een visserman, Westein, waar je paling kon kopen. Aan het eind 
van de Tuinstraat op de hoek van het Damplein zat de slagerij met slachthuis 
van M. Strijbos.
Nu ik dit opschrijf bedenk ik dat die zogenoemde winkels af zijn gebroken of 
hun eerdere bestemming weer hebben gekregen, namelijk die van woonruimte.

Mijn vader vertelde hoe het kwam dat er veel mensen gedwongen werden 
om te proberen in hun levensonderhoud te voorzien door vanuit hun woon-
huis een handeltje op te zetten. Als vissermannen de zee werden opgestuurd 
met soms nauwelijks zeewaardige vaartuigen, afhankelijk van wind in de 
zeilen, en zo’n schip verging, bleven vrouwen en kinderen achter in een bijna 
hopeloze situatie.

De Tuinstraat in 1959. Een gedeelte van de Sluispolderkade is al afgebroken ten behoeve van de sanering van de wijk.
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De berg van Maassluis
Er waren nog maar weinig auto’s, zodat wij de Tuinstraat en het Damplein 
voor spelen beschikbaar hadden. Ongeveer op de plaats waar nu het Witte 
Kerkje staat stond een boerderij. Toen die gesloopt werd is het puin op een 
hoop gegooid en daar jarenlang blijven liggen. Wij noemden dat ‘de berg’, 
een ideale speelplaats, zeker in de winter als je daar met je sleetje van de berg 
kon afglijden. Vlak naast deze berg was de boomgaard van Mosterd, waar je 
in de zomer een peertje of een appeltje kon stelen. 
In de straat werd gehoepeld, getold, jongens speelden met een ‘gooier’ op 
de stoep. We speelden met gekleurde kleiknikkers, want de glazen knikkers 
en de stuiters waren toen reeds een afspiegeling van de maatschappelijke 
 status van de bezitters. De kinderen met de kleiknikkers haalden tweemaal 
per week hun soep in het soephuis. Wij keken met verlangen uit om ooit 
glazen knikkers te bezitten en mogelijk stuiters.

Op warme dagen gingen tientallen 
jongens en meisjes naar het Zandje. 
Het Zandje was een grote open plek 
achter de Koningin  Wilhelminalaan. 
Jaren na de oorlog zijn daar de   
Willem de Zwijger-, Prins  Maurits-  
en Frederik Hendrikstraat  gebouwd. 
Je kon daar naar hartenlust 
 voetballen, een tentje bouwen en 
putten  graven - zó diep dat er water 
in kwam te staan om je fles drop-
water koel te houden.

Wij waren – wat Maarten ’t Hart 
in zijn boek De Steile Helling 
 beschrijft – ‘van beneden de dijk’. 
Maar  gezellig was het er wel en 
ook  belangrijk was wat de mensen 
voor elkaar  betekenden als goede 
buren. 

Van meubelmaker tot voorlichter
Toen ik op Effatha zat kon ik kiezen uit drie beroepen: meubelmaker, 
 schoenmaker of kleermaker. Ik heb de meubelmakersopleiding gedaan 
en kwam in een grote fabriek te werken. Dat was dom werk voor massa-
productie en altijd hetzelfde: 2000 stoelen maken in twee weken. Toen ben ik 
de avondschool gaan doen, elke dinsdag- en vrijdagavond, de cursus voor 
cartografisch tekenaar. Overdag werkte ik op de meubelfabriek. De man die 
mij les gaf zei op een gegeven ogenblik tegen mij: ‘Kom bij mij werken op het 

Kinderen in de Tuinstraat in 1947. 1 Willy Muis, 2 Koos Muis, 

3 Floor Minderhout, 4 Gerda v.d. Knaap, 5 Reyer v.d. Vlugt,  

6 Frannie v.d. Hout, 7 Leen Muis, 8 Jan van Ingen,  

9 Willie v.d. Hout, 10 Izaak van Ingen, 11 Cees v.d. Knaap. 
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Ministerie van Landbouw.’ Daar begon ik in 1960 als cartografisch tekenaar 
en kwam ik in 1972 op de afdeling Voorlichting. 
Dat was leuk werk. Het regelen van A tot Z van de opbouw en inrichting van 
stands op grote internationale beurzen. Zo moest ik elk jaar naar Berlijn voor 
de Grüne Woche.
Dankzij mijn werk en werkervaring kon ik ook veel betekenen voor het 
 Dovencongres van de Dovenraad. 

Een doventolk heb ik in mijn werkzame leven nooit gebruikt. Ik kan  liplezen 
en als er een vergadering was schreef een collega de belangrijkste dingen voor 
mij op zodat ik kon meelezen. Soms, bij grote bijeenkomsten in een drukke 
zaal, zoals met het 30-jarig jubileum van de HVM, neem ik een  doventolk 
mee om te vertalen wat er op het podium gezegd 
wordt. Ik heb veel geduld en gelukkig geen last 
van achterdocht; ik kan het accepteren wanneer er 
om mij heen gepraat wordt en het gesprek langs 
mij heengaat. Mijn echtgenote vertelt mij later wel 
de belangrijkste dingen.

Mijn vrouw heb ik op Effatha leren kennen. In 
Maassluis vonden wij een huis. En weet u waar? 
Juist, in de nieuwe Tuinstraat! Daar hebben wij tot 
2006 met plezier gewoond. Zo was het kringetje 
weer rond.
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Door: Maarten Vroombout

De redactie ontving een boeiend artikel van de heer Maarten  Vroombout. 
Hij kwam bij zijn genealogisch onderzoek opmerkelijke verhalen van 
voorouders tegen. Met zijn eigen ervaringen in en herinneringen aan 
de jaren ’50 en ’60 in Maassluis maakte hij het familieverhaal compleet.  
Het artikel is van een dusdanige omvang dat de redactie heeft gemeend 
het in drie afleveringen te presenteren. In dit boekje starten we met deel 1, 
met de verhalen over zijn voorouders. 

Onlangs keek ik eens op www.genealogie.voorouder.nl hoe het met de  families 
Vroombout in het verleden was gesteld. Leuk om te zien hoeveel het er  waren. 
En droevig om te bedenken dat onze tak met mijn broer en mij  uitsterft.  
Nou ja, niks aan te doen… Er zaten en zitten opmerkelijke typen tussen die 
hun eigen kleuring aan de omgeving gaven. 

Zoute opa
Zo gaat het verhaal in onze familie over ‘zoute opa’. De opa van mijn opa 
Vroombout was loggerschipper. Hij overleed op zee. De bemanning  voelde 
er weinig voor om hem maar meteen overboord te zetten en aangezien ze 
nog niet ‘vol en zoet’ waren (nog niet vol gevist waren en nog zout aan 
boord hadden) besloten ze om hem ingezouten mee terug naar Maassluis te 
 nemen. Daar is hij netjes afgespoeld en in zijn zondagse pak gehesen om naar 
 ‘Boonersluis’, de plaatselijke begraafplaats, te worden gebracht.

Ook de familie van mijn moeders kant had wel iets aparts. De vader van mijn 
opa Van der Hoff rooide onder andere bomen waarbij hij altijd haast had en 
weinig geduld. Een trekje dat optimaal met de genen lijkt te zijn  mee  ge geven. 
Hij had daarbij de gewoonte om van de ene boom naar de andere te springen 
met zijn gereedschap. Bij het rooien van de bomen rond de kerk in Maasland 
ging het een keer fout. Hij stortte te pletter uit de boom, 
een groot gezin achterlatend. 

Lopen van Duitsland naar Maassluis
De overgrootvader van mijn oma Van der Hoff, Johann 
Moritz Brinkman, die rond 1800 geboren moet zijn, was 
uit Duitsland komen lopen. Toen een vorst in de buurt 
van Hannover voor de zoveelste keer oorlog wilde 
gaan voeren, had hij er genoeg van en startte opnieuw 
in  Nederland. Hij trouwde in Maassluis met Jacoba  

VERHALEN UIT DE GENEALOGIE VAN VROOMBOUT (1)
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de Bruin en samen kregen zij vijf kinderen. Zijn zoon Cornelis trouwde even-
eens in Maassluis, met Cornelia Nolte, waarna zij elf kinderen kregen. Het 
middelste kind is mijn overgrootvader Hermanus Brinkman, die dik in de 
negentig is geworden.
Het is wonderlijk te bedenken dat hij in 1867 is geboren en dus de komst 
van bijna alle techniek heeft meegemaakt en ook nog twee wereldoorlogen.  
Tot aan zijn dood reed hij op de fiets heel Maassluis af om bij alle kinderen en 
kleinkinderen de aardappelen voor de dagelijkse maaltijd te schillen.
Hij was een statige man die niet voor een kleintje vervaard was. Wel had hij 
last van zijn maag waarvoor hij regelmatig zuiveringszout innam  (dubbel 
koolzure soda). Op een avond pakte hij in het donker in plaats van het 
zuiverings zout een bolletje Reckitts blauw (dat is jarenlang in zwang  geweest 
om de was lekker wit te krijgen). De familie was hevig ongerust, maar opa 
had nergens last van!

Wormstekelige erwten en garstig spek 
Komen we wat dichterbij dan is mijn opa Maarten Vroombout aan de beurt. 
Geboren in 1890 was hij in het gezin van loggerschipper Gerrit de tweede 
Maarten, want de eerste was maar twee jaar oud geworden. Dat had je in 
die tijd meer. Maarten 2 was een zeer 
kleurrijke figuur die inmiddels al 41 
jaar dood is, maar waarover we in de 
familie nog regelmatig spreken – en 
dan meer in het bijzonder over zijn 
talloze schelmenstreken.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
hij, net getrouwd, vier jaar dienst-
plichtig. Hij kon ook smakelijk over 
die mobilisatietijd vertellen. 

Maassluis had in zijn jeugd een grote 
vissersvloot. Zijn vader Gerrit was 
schipper op de ‘Holland 1’ en opa 
zou ook gaan varen. Maar voor de 
zee voelde hij na een paar reisjes 
bij zijn vader niet zoveel meer. Die 
 zeilloggers hadden het bemannings-
verblijf voorin. Ze sliepen er met hun 
kleren aan, alleen de laarzen en de 
oliejas moesten ze nog aantrekken als 
het ‘van halen’ was. De verwarming 
en tevens kookgelegenheid bestond 
uit een potkachel die ook nog in het 
verblijfje stond en  gegeten werd er Maarten Vroombout en Johanna Boon.
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uit een gezamenlijke trog. De oudste matrozen, zonder tanden, spuwden 
wel eens in de trog zodat de snellere jongeren in ieder geval nog iets voor 
ze over lieten. Voor opa allemaal veel te primitief en de scheepskost vond 
hij ook maar niks. De loggers werden nogal eens uitgereed (uitreden is een 
wat verouderde term voor een schip klaar maken voor vertrek, red.) door 
kruideniers die in een zeilloggertje belegden en hun onverkoopbare waren 
als proviand meegaven. ‘Wormstekelige erwten en garstig spek’ hoor ik hem 
nog zeggen.
Nee, opa ging een vak leren: handkuiper. Dat leverde een goede boterham 
voor wie van aanpakken wist en bovendien ‘iedere avond achter kaap kont’.

Vroombout’s ijs
Zijn eigen gezin bleef gelukkig binnen de perken. Een zoon, mijn vader 
 Gerrit, en een dochter, Jo, en dat was het. De crisisjaren kwamen en opa moest 
voor een handvol guldens per week naar de steun. Dat duurde geen week of 
hij had een andere oplossing. Hij kocht een oude bakkerskar, schilderde die 
keurig wit, liet er een paar zinken bussen in maken en er Vroombout’s IJs op 
schilderen en hij was ineens ijsboer geworden. 
Eén probleem … hij wist niet hoe hij ijs moest maken. Volgens hem wist 
de leverancier van die wafeltjes dat wel. En inderdaad konden ze hem bij    
‘De Maasstad’ vertellen dat hij met verse melk, Maro-poeder (amandel- 
marsepein, red.) en staven ijs een heel eind kon komen. Binnen de  kortste 
 keren zaten ook al zijn, inmiddels werkloze, broers op een ijskarretje.  
En Maassluis werd verblijd met een ongekend lekker, biologisch  verantwoord, 

De Markt met de ijskraam.
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ijsje van boerenmelk. De melk kwam van de koeien die naast het pakhuisje 
graasden waar opa het ijs bereidde.
In de winter werd er destijds geen ijs gegeten en dus zorgde hij voor een 
mooie vaste standplaats op de Markt. Hij bakte daar Berliner bollen, olie-
bollen en ‘crème au beurre’ bollen. Die laatste waren een eigen verzinsel voor 
speciale klanten. Ze werden gemaakt van uitgezakt oliebollenbeslag, lagen 
als een steen op de maag en werden verkocht aan Maasdijkers die hij als de 
laagste vorm van leven op aarde beschouwde. Hij haalde ze over met de 
woorden dat hij ze eigenlijk niet mocht verkopen omdat ze bestemd waren 
voor de burgemeester en de commissaris van politie.

In onze tijd moet je voor het minste of geringste een diploma of een 
 vergunning hebben. Dat speelde in die tijd veel minder. Als groenteboer 
 Engel Vermeulen met een lading te zure appelen bleef zitten kocht Opa ze 
op en bedong dan meteen het gebruik van de kar erbij. Klanten die om zoete 
appelen vroegen werden vanaf de andere zijde van de kar bediend. Hij keek 
niet zo nauw. Een andere keer reed hij weer op een bakfiets naar de vismarkt 
in Rotterdam om daar vis te kopen en hier uit te venten.
Handel is handel.

Ook meisjes mochten doorleren 
Anders ging dat bij de familie van moederskant, Opa en Oma Van der Hoff. 
Het bescheiden koophuis aan de 
President Steijnstraat werd allengs 
gevuld met zes kinderen, waarvan 
mijn moeder, Ida Cornelia, de derde 
was. De participatiemaatschappij 
was nog niet uitgevonden, maar aan 
die President Steijnstraat al volop 
aanwezig: Opa Brinkman werd in 
huis genomen om hem een onbe-
zorgde oude dag te bieden. 
Omdat het een bijzonder vriende-
lijke en rechtschapen man was, had 
niemand last van hem. Hij stelde dan 
ook geen hoge eisen. Toen mijn ooms 
(zijn kleinkinderen) gingen  varen, 
boden ze opa aan om voor hem 
een paar sloffen (sigaretten) mee te 
 nemen. ‘Nee hoor jongens houd je 
centen maar in je zak, de mijne zijn 
nog best’ was het antwoord. 
Intussen pakte mijn opa Lucas 
 Bernardus echt alles aan waar hij zijn Opa L.B. van der Hoff en Oma W. Brinkman.
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gezin mee kon onderhouden. Hij rooide bomen zonder van de ene boom 
naar de andere te springen. En hij loste schuitjes in de haven en op stroom. 
Eens kon hij ternauwernood wegzwemmen van een zinkend schuitje dat hij 
op de Nieuwe Waterweg aan het laden was. Hij zag ook nog kans om mijn 
moeder naar de mulo te sturen omdat ze zo goed kon leren. Dat overkwam 
maar weinig meisjes uit een arbeidersgezin.

Van de kruidenier naar de touwfabriek 
We zoomen nog meer in en komen dan bij mijn vader Gerrit en mijn  moeder 
Ida Cornelia. Ida was de halve geleerde van de familie terwijl Gerrit geen 
man was voor de boeken. Ik geloof dat hij behalve de Bijbel maar een paar 
boeken in zijn hele lange leven heeft gelezen. Maar hij had een  praktische 
intelligentie en hij wist overal wel een oplossing voor te bedenken.  
Zo heb ik jaren op mijn Batavus Bilonet brommer rondgereden met een grote  
condensator op het balhoofd. De bout die daarop hoorde was verdwenen 
en de schroefdraad van die condensator paste ook. Mijn vader was zijn hele 
leven gefascineerd door alles wat rijdt en rolt.
Verder toeterde hij jarenlang bij de Maassluise Harmonie en was hij sinds 
onheuglijke tijden lid van de Maassluise Vrijwillige Brandweervereniging.

Na de lagere school had hij nog een of 
twee jaar voortgezet lager onderwijs 
gehad en dat was het wel wat hem 
betreft. Bij kruidenier Van Dorp in de 
Nieuwstraat ging hij kaas  snijden en 
bestellinkjes wegbrengen tot de tijd 
dat hij zijn rijbewijs in zijn zak had. 
De stempels waren nog nat toen hij 
al rondjes met vrachtauto’s reed van 
de Verenigde Touwfabrieken. Dat 
was destijds de grootste werkgever 
van Maassluis met in de hoogtij-
dagen meer dan 700 personeels-
leden. Ze maakten er onder andere 
trossen voor de sleepdienst van Leen 
Smit die in de Maassluise haven zijn 
thuisbasis had. Toen de muren van 
de fabriek allemaal overeind bleven 
staan mocht hij eindelijk de wijde 
wereld in om overal in  Nederland 
de producten af te leveren en de 
grondstoffen te halen. Dat hield 
hij 25 jaar met veel plezier vol om 
 vervolgens baas over de expeditie en Vader Gerrit Vroombout.



65

het  magazijn te worden. Een man die het werk van alle kanten kende en 
moeiteloos beheerste.

Meer dan een bord en een vork
Mijn moeder haalde goede cijfers op die mulo en deed examen in een zó 
groot aantal vakken dat hedendaagse scholieren zich zullen afvragen of er 
dan nog tijd overbleef voor facebook en twitter. Die moesten nog worden 
uitgevonden, vandaar.
Het mocht helaas allemaal niet baten, want de crisis zorgde ervoor dat ze 
 alleen als volontair onbetaalde arbeid kon gaan verrichten op het post-
kantoor. Na wat omzwervingen via familie met een winkel in Den Haag, 
kwam zij ten slotte terecht in Villa Johanna aan het einde van de Zuidvliet 
 tegenover de Groen van Prinstererschool. Zij werd daar dienstbode bij de 
welgestelde familie Aeckerlin, die verbonden was met de wijnimporteur 
Steur. Zij  behandelden haar zeer goed en zij ontdekte een compleet andere 
wereld toen zij daar aan tafel mee mocht eten en zag dat er nog veel meer 
mogelijk was dan een bord en een vork.

Op zekere dag bracht haar oudere broer Arie een collega-muzikant mee naar 
huis en mijn vader Gerrit kwám niet alleen, maar zag en overwon bovendien.

De Tweede Wereldoorlog was niet direct een geschikte tijd om snel te 
 trouwen. Ze hadden trouwens geen geld en ook haast geen spullen.  
Gerrit ontsnapte aan tewerkstelling in Duitsland doordat hij een vaste 
 aanstelling bij de kern van de brandweer kreeg. Maassluis werd  meerdere 
malen zwaar gebombardeerd door de geallieerden waarbij grote  branden 
uitbraken en veel slachtoffers vielen. Als chauffeur-pompbediende in een 
 onderbezet korps moest hij soms twee pompen in zijn eentje bedienen. 
In zijn vrije tijd hield hij zich zo ver mogelijk van de straat, uit angst voor  
tewerkstelling in Duitsland. Hij woonde destijds op de Zuidvliet schuin 
 tegenover de synagoge. Op korte afstand kon hij terecht bij Villa Johanna 
waar mijn moeder diende en waar hij kunstig sneetjes brood afsneed van het 
soldatenbrood van de daar ingekwartierde Duitsers van de Wehrmacht. Dat 
waren merendeels oude mannen die ook naar de Heimat verlangden en naar 
het einde van de oorlog.

Met het huwelijk van mijn ouders in 1946 begint mijn levensverhaal,  
maar daarover later meer.

December 2014
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Door: Ineke Vink en Wim Duijvestijn

Soms roept de context waarin een foto van Maassluis verschijnt vragen op. 
In het boek ‘Van kloostertuin tot stad’ door J. Hoogenraad is onder andere 
de geschiedenis van de glastuinbouw van Loosduinen beschreven. Daar-
bij is een foto van de Noordgeer in Maassluis afgedrukt waarin we enorme 
ronde tanks zien drijven. Waren dat stoomketels die door de glastuinbouw 
werden gebruikt, of waren ze bedoeld voor de berging? Er blijken twee 
zaken verward te zijn geraakt.

Op de foto zien we de Noordgeer 
met de Geerkade Oostzijde om-
streeks 1960. Achter in de Noordgeer 
drijven enorme ronde tanks. De tekst 
vermeldt het volgende: ‘Stoom-
ketels naar Loosduinen. Toen de 
kaskomkommerteelt in Loosduinen 
een grote vlucht begon te krijgen was 
de aanschaf van een dergelijke grote 
stoomketel als normaal te beschou-
wen. Voor deze gespecialiseerde teelt 
waarbij de kassen verwarmd  werden 
met stoom of stoominjectie was een 
dergelijke, dikwijls afgekeurde, 
scheepsstoomketel vaak de oplos-
sing. Grote komkommertelers had-
den soms wel meerdere ketels in gebruik. Het transport van deze  kolossen 
vergde nogal wat hoofdbrekens, ze werden daarom meestal  drijvend 
 vervoerd door de smalle en ondiepe slootjes van Loosduinen waar zij, al 
schurend over de bodem van de sloot, met enorme lieren naar de plaats van 
bestemming werden getrokken. Hier ziet u enige exemplaren in de haven 
van Maassluis.’

Toen deze foto de onderzoekers van de HVM onder ogen kwam werden er 
onmiddellijk vraagtekens bij geplaatst. Niet bij het verhaal, dat is volstrekt 
in orde. Slechts de laatste zin klopt niet. Op de foto zijn geen stoomketels te 
zien, maar heftanks van de berging. Deze heftanks waren een meter of 6 in 
doorsnee en konden dus nooit door de Monsterse Sluis naar het Westland. 

STOOMTANKS VOOR HET WESTLAND, 
HEFTANKS VOOR DE BERGING

Afbeelding uit het boek ‘van kloostertuin tot stad’.
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Bovendien waren ze niet geschikt om de druk van zoveel stoom te kunnen 
weerstaan. 

Hoe zat het dan met die heftanks?
Bij een bergingsoperatie werden deze tanks gebruikt om gezonken  schepen 
te lichten. De tanks werden met water gevuld en afgezonken.  Vervolgens 
gingen er stroppen onder een schip door en werden de tanks aan het 
scheepswrak vastgemaakt. Door de tanks vervolgens leeg te blazen ontstond 
 voldoende drijfvermogen om het schip weer boven water te krijgen. 
Bergingsbedrijf W.A. van den Tak was in het bezit van een tiental heftanks 
van 100 ton hefvermogen. Verder was er nog een bergingsbedrijf Bruynzeel 
dat ook over zo’n zelfde aantal heftanks beschikte. De heer Bruynzeel zou 
ook nog enige tijd in dienst zijn geweest van Tak’s Berging. Uiteindelijk 
 waren nog 10 heftanks over, die achterin de Geer en in de Werkhaven in 
 Rotterdam lagen. 

De tanks konden gekoppeld worden en waren voorzien van een punt 
(de sleepkegel) om het slepen te vergemakkelijken. Bij de berging van de 
 ‘Westerdam’ bij Wilton-Fijenoord zijn na de oorlog nog heftanks gebruikt die 
eerder waren ingezet bij het afzinken van de Maastunnel in Rotterdam. Deze 
waren weer van een ander model en afmetingen.
De heftanks zijn ook gebruikt als ‘camels’ (kamelen) om een paar NRS-
sleepboten (Nieuwe Rotterdam-
sche Sleepdienst) van de bouwwerf 
in Millingen naar Rotterdam te 
brengen. Aan weerszijden van een 
schip werden met lucht gevulde 
tanks vastgemaakt zodat het hoger 
kwam te liggen en geen slagzij kon 
 maken. Schepen werden vroeger op 
zo’n  manier over de ondiepten bij 
 Pampus geholpen. 
De heftanks waren ook in gebruik 
als testgewicht voor het testen van 
zware kranen. Toen de kranen nog 
groter werden was het gewicht van 
een (paar) heftank(s) niet voldoende 
meer en zijn er testpontons gemaakt.

En hoe zat het met de stoomketels?
Er is echter sprake van oude stoomketels van schepen op de Schotse 
 sloperijen. Die waren een meter of 3 in doorsnee en pasten dus wel door de 
Monsterse Sluis (3,58 m breed). Deze ketels hadden ronde gaten waar  vroeger 
deurtjes of luiken zaten, voor de stoker met zijn kolen, of een schoonmaker, 

Heftanks van 100 ton liggen afgemeerd in de Noordgeer.
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of een controleur. De scheepsketels zijn massaal naar het Westland vervoerd 
voor een tweede leven als cv-ketel. Ze waren zeer geschikt omdat het water 
tweemaal door de ketel kon worden gevoerd voordat het naar de buizen van 
de kasverwarming ging. Eenvoudig konden ze worden gestript en door de 
smid omgebouwd voor de kasverwarming.

Die eigenaardige transporten over water leven nog altijd in de herinnering 
bij de Westlanders. Wim Duijvestijn weet er alles van. 
‘Als kind woonde ik vroeger tegenover ‘het weitje’ bij Poeldijk. Aan het 
 weitje grensden een bouwaannemersloods van Zuiderwijk en een  smederijtje 
van Van der Sande. Vaak speelden wij in het open afdak van de smederij en 
 vonden daar wel eens een grote munt, een rond deksel van een ketel, nieuw 
en glanzend afgedraaid. Vaak klommen wij op of in de oude ketels die daar 
stonden om te worden omgebouwd. Nog zie ik de klinknagels en de ronde 
gaten, waarlangs je kon klimmen. 
In de Poeldijkse veilinghaven werden ze aangevoerd en door een kraan-
wagen opgetakeld. Daarna ging het, hangend aan de kraanwagen en soms 
door een tweede wagen ondersteund, stapvoets naar het smederijtje om 
te worden aangepakt. De ketels waren niet zo groot en konden over een 
 weghelft of rijbaan. Ruim drie meter, schat ik. De ketels werden in de  menie 
gezet en  geïsoleerd, waardoor ze een stuk breder leken. Er is een  afbeelding 
van een dergelijke ketel in een tuindersschuit die werd gebruikt om de 
 tuindersgrond te stomen. Met of zonder schuit konden de ketels dus door 
de Monsterse Sluis.

Een ‘Schotse ketel’ was een stoomketel of stookketel. Als ze ouder werden 
konden ze geen hoge druk meer hebben, maar als verwarmingsketel nog 
heel best dienen. Ook de waterstokers gebruikten ze wel. 
De tuinders lieten het water eenmaal door de ketel stromen, maar dit werd 
verdubbeld door te stoken met branders en aanjagers, tweemaal zoveel 
 warmte dus. Deze gaven veel roetoverlast voor de buren door de sterke 
 uitstoot van de schoorsteen. Ze moesten wel ruim tien jaar mee, of soms 
nog veel langer, voordat deze generatie ketels werd opgevolgd door een 
 verbeterde versie. De laatste generaties ketels werden over de weg vervoerd, 
door het  inmiddels ontsloten Westland. Later raakten de oude Schotse 
scheepsketels op en werden er voortaan nieuwe gebouwd.

De ronde gaten in de oude scheepsketels zijn inderdaad niet te zien op de 
foto uit het boek. Ook aan de achterzijde, waar de schoorsteen aansloot, 
is niets te zien. Kennelijk heeft de schrijver zich vergist en is er inderdaad 
 sprake van andere ketels of heftanks. De heftanks zijn niet gebouwd als 
 verwarmingsketel en daarom nooit gebruikt in het Westland.’ 

Met dank aan Adri Lokker, Rinus van de Ree en Gerrit Langelaar
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Door: Dick van Wassenaar

Veel van onze huidige woorden hebben hun oorsprong eerder en elders. 
Iedereen in Maassluis weet wat ‘de Dijk’ en ‘de Schans’ zijn, bedoeld 
 worden natuurlijk de Maasdijk (of de Deltadijk) en het Schanseiland. 
Veel woorden gebruiken we zonder precies te weten hoe we eraan zijn 
 gekomen. Etymologie is de wetenschap die de herkomst en geschiedenis 
van woorden onderzoekt. In deze bijdrage geven we korte  beschrijvingen 
van de herkomst van de woorden uit onderstaande (gekunstelde) zin. 
Het zijn woorden die we in Maassluis goed kennen. Het moet vermeld 
dat er niet altijd een volledige verklaring kan worden gegeven over de 
 herkomst en geschiedenis van een woord en dat meerdere verklaringen 
soms  mogelijk zijn.

Maassluis is ontstaan bij een sluis in de dijk. De bewoners leefden van de  visserij 
die op de rivier de Maas en op zee werd uitgeoefend. Kabeljauw en schelvis  
waren daarbij het belangrijkst. Buiten de dijk was ter verdediging een schans 
 gebouwd waarop later de Groote Kerk is gebouwd. In de omringende polders  werden 
vlieten uitgebaggerd om hun water door de sluis af te voeren naar de  haven waar 
aan wal verschillende werven waren, andere schepen lagen tegen een  dukdalf 
langs de kade.

WAAR KOMEN DIE NAMEN VANDAAN?

Een Maassluise illustratie van de termen een sluis, de dijk, een kerk, een vliet en een kaai.



70

sluis, is ontleend aan het middeleeuwse Latijn exclusa (aqua) ‘afgesloten (water)’, 
taalvorm van klassiek Latijn excludere ‘afsluiten, buitensluiten’.

dijk, het Oudnederlandse woord diic is de basis van dit woord en betekende ‘uit-
dieping, sloot’. Het lijkt op het Engelse werkwoord to dig ‘graven’. Bij het graven van 
een sloot ontstaat ernaast een aarden wal. Toen onze voorouders zich wilden verde-
digen tegen het wassende water kregen de opgeworpen wallen de benaming dijk. 

visserij, het vangen van vis die in het Oudnederlands fisk werd genoemd en in het 
Germaans fiska. Oorspronkelijk van het Latijnse piscis waarbij door klankverschui-
ving de beginletter p wordt vervangen door de letter f.

rivier, ontleent aan het Oudfranse riviere dat is afgeleid van klassiek Latijn  riparius 
‘bij de oever gelegen’, een afleiding van ripa, ‘oever, kust’, waaruit het Franse woord 
rive voortkomt. Ook hier de klankuitwisseling van p/v en p/f.

Maas, afgeleid van het Middelnederlandse Mase, ontstaan uit de  Oergermaanse 
vorm Maso. Is zeer waarschijnlijk aan het Keltisch ontleend, waar de rivier 
 oorspronkelijk waarschijnlijk Mosa heette.

zee, mogelijk overgenomen uit een verder onbekende voor-Indo-Europese taal 
in Noordwest-Europa, waarop ook Fins saivo ‘helder binnenmeer’ en Sami saiva 
 zouden teruggaan.

kabeljauw, herkomst omstreden. Min of meer gelijkluidende woorden zijn 
over  geheel continentaal West-Europa verspreid. Oude woorden met cab- zijn 
 Nederlands kabeljauw en Frans cabillaud, gevormd uit Latijn caput ‘hoofd’ en een 
afleiding van latus ‘breed’, dus oorspronkelijk ‘dikkop’. Waarmee een zeevis werd 
aangeduid en niet noodzakelijk de kabeljauw. 

schelvis, samenstelling van schelle in de destijds zeer gewone betekenis van ‘schub’, 
(oude vorm van schil), en vis. De schelvis heeft relatief veel en grote schubben.

schans, vermoedelijk ontleend aan Middelnederduits schanse, schantze ‘bundel 
 rijshout; verdedigingswal’, Hoogduits Schanze ‘verdedigingswal’. Verdedigings-
wallen werden versterkt met rijshout, dat vaak verwerkt werd in een soort manden 
zonder bodem, gevuld met aarde (schanskorven). Dat verklaart de overgang van 
‘rijshout’ naar ‘verdedigingswal’. 

kerk, ontleend uit het Griekse woord kurikón, ‘huis van de Heer’.

polder, ontstaan uit de oudere vorm polre, afgeleid van pol in de betekenis ‘(hoger 
gelegen) aangeslibd land’. Een polre was eerst een dijk of dam in de zee of in een 
rivier, om een hoger gelegen stuk land, een pol, heen.
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vlieten, waterlopen werden vroeger vloed of vliet genoemd, woorden die zijn 
 afgeleid van de werkwoorden vloeien en vlieten, beide in de betekenis ‘stromen’.

water, is een inheems woord dat al erg vroeg in het Nederlands opduikt.  
De Germaanse vorm wat-r klinkt hetzelfde. Afgeleid van het Proto-Indo-Europese 
woord wódr dat levenloos betekent.     

haven, herkomst is onzeker, mogelijk van het Duitse Hafen van een voor-Indo- 
Europees woord kapan(n)a, dat in de Germaanse talen voorleeft als haf ‘inham 
 achter landtong’.

wal, de waterkant wordt dikwijls aangeduid met het woord wal. Dit is in de 
 Romeinse tijd ontleend aan het Latijnse vallum, dat ‘opgeworpen grond ter 
 versterking’ betekent.

werf, is een afleiding van werven, oorspronkelijk in de betekenis van ‘draai’, en 
vandaar ‘beweging’ waardoor iets ingesloten of omheind wordt zoal in geval van 
een werf.

schip, waarschijnlijk verwant met ‘splijten’ dat terug gaat op het Middelnederduits 
schiften, ‘uitgehouwen, uitgeholde boomstam’. Een oude betekenis van schip is 
‘vat’, een soortgelijke betekenisontwik-
keling van ‘vat’ naar ‘vaartuig’ vertoont 
het Latijn vas ‘vat’, waaruit in het Frans 
vaisseau ‘vaartuig’ is voortgekomen. 

dukdalf, de herkomst van het woord 
dukdalf houdt taalkundigen al eeuwen 
bezig. Grofweg zijn er twee groepen te 
onderscheiden: zij die menen dat het 
woord is afgeleid van de eigennaam 
Duc d’Albe, de ‘onverzettelijke’ hertog 
van Alva, en zij die menen dat dit niet 
zo is.

kade, een specifiek woord voor 
een  ‘versterkte waterkant’ is kade. 
 Oorspronkelijk luidde dit woord kaai. 
Het gaat terug op het Keltische kajo, dat 
‘afscheiding’ betekende. De -d- is later 
ingevoegd, omdat men kaai plat vond 
klinken. Een vorm van overcorrectie 
dus. Een schip op de werf aan de haven naast de Groote Kerk op 

het Schanseiland.
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Door: Bram Sonneveld

Oude kranten lezen kan een boeiende bezigheid zijn. In die tijd wellicht 
onbetekenende berichtjes, nu doen ze ons de wenkbrauwen fronsen.  
Ze gunnen ons een korte blik op een momentopname uit het verleden.  
In oude archieven kunnen we soms aanvullende informatie vinden. Naar 
de sociale omstandigheden moeten we gissen, maar het verdriet om zoveel 
gestorven kinderen zal er niet minder om geweest zijn. 

Het echtpaar Isaack de Graaf, visser, en Neeltje van Willige woonde in de 
Sandrijnstraat (Sandelijnstraat) en kreeg tussen 1683 en 1687 negen kinderen.
Op 19 april 1683 werd de drieling gedoopt, hiervan werden twee kinderen in 
juni van datzelfde jaar begraven.
Op 23 mei 1684 werd de vierling gedoopt: Abram, Jacoba, Clasina en Cornelia.
In het begraafboek staat bij 2 juni 1684: ‘vier kindertjes van Isaack de Graaf 
begraven’.

Eén van de negen kinderen van het echtpaar, Pieter Isaacks de Graaf, is 
 getrouwd en is op 36-jarige leeftijd overleden zonder kinderen na te laten. 
Het lijkt er dus op (ik heb één van de drielingen niet kunnen traceren) dat er 
van het echtpaar Isaack en Neeltje slechts één kind volwassen is geworden. 
Overigens overleed vader Isaack in 1692. Toen was zijn jongste zoon  
– degene die volwassen is geworden – nog maar 5 jaar oud. Hoe het de 
 moeder is vergaan weet ik niet.

Isaack was er zelf een van een tweeling. Zijn tweelingbroer Abram en zijn 
oudste broer Jan werden beiden grootvader van een tweeling. Daarenboven 
telde zijn ouderlijk gezin ook nog een drieling: Cornelis, Neeltje en Engeltje.

EEN MEERLINGENGEZIN IN DE 17E EEUW

Regel uit het begraafboek Maassluis.

Oprechte Haarlemse courant, 25 mei 1684.



73

We kregen de volgende reacties op de artikelen in het vorige boekje, HS66.

Patriciërshuis/oude politiebureau, Markt 18
Jan Vonk weet over de Patriciërswoning nog het volgende te vertellen. 
‘Van 1-3-1964 t/m 31-12-1969 was ik in dienst van de Gemeente Bedrijven 
Maassluis; zij zorgden voor de leverantie van gas, stroom, water en de open-
bare verlichting. Ook was het bedrijf verantwoordelijk voor de benodigde 
technische installaties. De bedrijfsruimtes stonden aan de Havenstraat en 
 bestonden uit de oude gebouwen van de voormalige gasfabriek en een grote 
bouwkeet. 
Eind jaren ’60 werd besloten het bedrijf op dezelfde locatie in een nieuw jasje te 
steken, maar de werkzaamheden moesten wel doorgaan. De staf,  administratie 
en werkvoorbereiding kwamen gedurende de bouw in het, zoals het toen heet-
te, ‘oude politiebureau’ op de Markt. De werkplaats en het magazijn  gingen 
naar het pand van de Familie Warnaar aan de Goudsteen, zij hadden daar 
 voorheen een grossierderij. Een van mijn laatste opdrachten was het indelen en 
uitwerken waar ieders werkplek in de Patriciërswoning moest komen. 
In 1971 werd de nieuwbouw aan de Havenstraat betrokken. Zelf heb ik 
niet meer op de Markt en Havenstraat gewerkt. Later, nadat de  Gemeente 
 Bedrijven zijn gefuseerd met Vlaardingen, Schiedam en Eneco, zijn de 
 bedrijfsruimtes aan de Havenstraat weer gesloopt en hebben plaatsgemaakt 
voor de nu bestaande woningen.’

Gifwijk in de Steendijkpolder
Hans Hendriks dacht als bewoner van de Steendijkpolder veel te weten over 
de gifaffaire, maar C.J. van der Sar bracht in zijn artikel veel voor hem nieuwe 
zaken naar voren. Hij herinnert zich iemand (Van der Sar?) die hem omstreeks 
1977 in het gebied van de Kooiwoning allerlei verhalen wist te vertellen over 
de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog betreffende de gebouwen 
en bunkers bij Poortershaven. Over de bombardementen,  beschietingen en 
de ontploffing (sabotage?) van één van de munitiebunkers. ‘Ik meen me te 
 herinneren dat er lichaamsdelen op zijn veld gevonden werden?’
Hij zou graag meer weten over de stroomgeul de Rel, de oorsprong, 
 uitstroom en functie. Kees van der Sar heeft aangeboden een wandeling door 
de  Steendijkpolder te maken teneinde verschillende zaken aan te wijzen en 
uit te leggen.

Herinneringen van een Burger
De schrijver, JanAnton Burger, deelde nog een anekdote met ons waarvoor 
geen plaats meer was in het vorige boekje.

REACTIES VAN LEZERS
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‘Wat me wel onlangs te binnen schoot is de volgende familie-anekdote, die 
nog niet zo lang geleden in een ander daglicht is komen te staan.
Van mijn grootmoeder, Johanna Cunegonda van der Lee (1883-1963), ging 
het verhaal dat zij eens een eindje mee mocht varen op het beurtschip van 
haar vader, Jan van der Lee (1843-1937). Ze moet toen ongeveer 12 jaar zijn 
geweest. Het schip had als vaste ligplaats de Veerstraat, het laatste stuk voor 
de Monsterse Sluis. Bij het passeren van de brug over de Noordvliet zou mijn 
grootmoeder staande op het dek de 
brugrand hebben gegrepen en zich 
een eindje omhoog hebben getrok-
ken. Echter, naar beneden kijkend 
zag zij het schip doorvaren! Ze durf-
de zich niet te laten zakken en hing 
op zeker moment boven het water! 
Haar vader wist de motor achteruit 
te zetten en zodoende kon na  enkele 
angstige minuten mijn (latere) oma 
weer op het dek springen. Haar 
 vader heeft haar daarna ‘op zwem-
les’ gedaan.
Ik kan mij uit mijn jeugd op Maassluis 
de brug tussen Markt en Noordvliet 
herinneren, maar dat was een brug 
die slechts enkele decimeters boven 
het water hing. Dus dat verhaal over mijn grootmoeder verwees ik toch naar 
het rijk der fabelen. Tot ik in een van uw publicaties zag dat in de jeugd van 
mijn grootmoeder er een heel andere brug stond! Een brug met trappen en 
een flink middendeel. Daar onderdoor varen was dus heel goed mogelijk en 
daarmee kreeg de familie-legende alsnog een solide basis...
En wat mijn grootmoeder betreft: ze was niet bang uitgevallen en ik geloof 
het verhaal dan ook helemaal...’

Over de bibliotheek en Maarten ’t Hart in de rubriek Reacties
Het artikel over de geschiedenis van de openbare bibliotheek deed Jan Vonk 
terugdenken aan zijn jeugd. ‘Heel de familie was lid van de bibliotheek aan 
de Adriaan van Heelstraat en heel wat zaterdagmiddagen kwam ik boeken 
ruilen, we lazen veel. Later maakten we ook gebruik van de bibliotheek van 
de Nutsspaarbank (jammer dat dit aparte gebouw gesloopt is). 
Het is in het artikel niet genoemd, maar ik meen mij te herinneren dat je in 
de winkel van de familie van Willigen (tijdschriften, papier en speelgoed) in 
de Nieuwstraat ook boeken kon lenen. Daar stonden achter in de winkel wat 
kasten met boeken als kleine bibliotheek.’

Deze noodbrug werd geplaatst op 8 oktober 1943 nadat de 

bezetters het brugdek van de Wagenbrug op 10 september 

1943 verwijderd hadden in verband met een eventuele  

 invasie door de geallieerden. Op 6 mei 1945 werd de 

 Wagenbrug weer in ere hersteld. 
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Jan Nusteleijn schreef ons het volgende:
‘Toen in 1959 Beb van der Hoek overleed zorgden de bemoeienissen met 
haar begrafenis voor contact tussen Pau ’t Hart, de grafdelver, en de vader 
en de broer van Beb, Ad van der Hoek (zie ook HS 43). De familie van der 
Hoek woonde vlak achter de Patijnestraat in de Pieter Schimstraat. De buurt 
en dus ook Pau wisten dat Ad veel literaire boeken bezat. Pau vroeg Ad 
of hij zijn zoon Maarten mocht langs sturen, daar Maarten alles van enig 
 belang uit de bibliotheek al had gelezen. Zo stond op een dag een verlegen 
 jongetje met een zacht stemmetje voor de deur van Ad. De jonge Maarten 
bleek onder de indruk te zijn van de hoeveelheid boeken en de belezenheid 
van Ad. Via hun gesprekken kwam Maarten voor het eerst ook in aanra-
king met poëzie. Declameren van gedichten van onder anderen Proust en 
J.C. Bloem bleken een passie van Ad te zijn. Na vele ontmoetingen en vele 
uitgeleende boeken kwam Maarten in 1961 met een zelfgeschreven gedicht 
bij Ad langs. ‘Meneer van der Hoek, ik heb een gedicht geschreven, en ik ben 
benieuwd wat u er van zal vinden.’ Ad vertelde mij dat hij de indruk had dat 
het door  Maarten als experiment was geschreven, maar ook dat hij hiermee 
blijk wilde  geven dat hij door hun onderlinge gesprekken was geïnspireerd 
en veel had  opgestoken. Uit erkentelijkheid mocht Ad het gedicht houden, 
en zo is het uiteindelijk in mijn bezit 
gekomen. 
Veel later, in 1979, signeerde Maarten 
zijn boek ‘Ongewenste zeereis’ voor 
Ad met de opdracht: ‘Ter herinnering 
aan mijn eerste literaire opleiding’.

Mijn ogen die het licht niet zagen
zeiden mijn hand waarom het was
en ook hoe licht ze weg te vagen
zou zijn: de grijze vlakte op het glas
 
Maar even wachtte hij tot zacht 
zijn vinger voortdreef op de ruiten
en hij verscholen naar mij lacht:
nu kijk ie door haar naam naar buiten

Schatten uit de Zuiderkerk
Anneke Kostwinder-Warnaar laat ons weten dat op blz. 74 een fout jaartal 
is vermeld. De Zuiderkerk is namelijk niet in 1958 gesloten, want in 1959 
is haar oudste dochter daar nog gedoopt. Speurwerk door de redactie op 
 internet leverde vervolgens het jaartal 1960 op als sloopdatum.
Waarvan akte.
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Op de foto van het theehuis, in de rubriek ‘Speurneuzen gezocht’ in het 
 vorige boekje, zijn enkele reacties gekomen. 

Gert Poldervaart oppert dat de thee-
tuin heel goed in Vlaardingen zou 
hebben kunnen staan. Omstreeks 
1920 zat daar aan de Vulcaanhaven 
het havenbedrijf van Frans Swart-
touw met dergelijke kranen die over 
rails reden en spullen konden grij-
pen en verplaatsen.

Wim Duijvestijn merkt op dat het 
theehuisje op het eerste gezicht bij de 
fabriek van Elementum lijkt te staan. 
Achter de fabriek aan de Industrieweg was een opslagterrein voor gereed-
producten, aansluitend op de naast elkaar gelegen productiestraten van 
de fabriek. Op het opslagterrein stonden palen met railbalken waarop een 
kraan kon rijden, een moderne constructie met stalen balken, zoals we op 
de achtergrond zien. Echter, de fabriek van Elementum is in 1960 gevestigd 
in Maassluis en de foto is duidelijk van vóór WO II. Ook de bebouwing is 
niet van ’t Stort. Bij Poortershaven stond ook een dergelijke stellage of kraan, 
 alleen was die waarschijnlijk veel groter. Het zijn bovendien beide geen voor 
de hand liggende locaties voor pleisterplaatsen. Daarom lijkt ook Wim de 
Vlaardingse haven, bij een perron van een fabrieksterrein, de meest aan- 
nemelijke locatie.

Map de Lange is meteen zeker 
dat het theehuis niet in Maassluis 
stond, gezien de grote scheepswerf 
op de achtergrond. ‘Duidelijk zien 
we rechts het lage gedeelte van een 
 helling met daarop een schip in 
 aanbouw en daarboven een kraan-
baan met kraan. Dit soort outil-
lage was destijds op meerdere grote 
werven in gebruik, met name op de 
RDM en haar  dochter, de Scheeps-
bouw Maatschappij ‘Nieuwe Wa-
terweg’ in Schiedam. Dus als oud- 

SPEURNEUZEN GEVONDEN 

Kraan op de RDM-werf.
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medewerker van de RDM in de jaren ’50 pakte ik het boek EEN HALVE 
EEUW  ‘DROOGDOK’ uit de kast met het volgende resultaat. Op de foto van 
de RDM zien we duidelijk zo’n kraan. Maar, gezien de plattegrond van deze 
werf, denk ik dat de hellingen daar niet zodanig gesitueerd waren dat die de 
achtergrond van ‘ons’ theehuisje konden zijn. 
De luchtfoto van het terrein van de ‘Nieuwe Waterweg’ brengt ons denk ik 
wél heel dicht bij de oplossing: uiterst links op die foto zien we namelijk 
ook zo’n kraanbaan met kraan en daar naast ligt uiteraard een helling. De 
weg die daaraan evenwijdig loopt, waarvan alleen het begin aan de kop van 
de Wilhelminahaven zichtbaar is op de foto, heet Nieuwe Waterwegstraat.  
Aan die weg zou dus verderop, vrij dicht bij het water, ons theehuisje hebben 
kunnen staan.’

We zijn het dus eens dat de uitspanning niet in Maassluis stond. En wellicht 
is de locatie in Schiedam zelfs getraceerd. Wel werd door enkele lezers de 
wens geuit dat nieuwbouw van een dergelijke historische uitspanning een 
aanwinst voor Maassluis zou zijn. Wie weet, misschien is er een ondernemer 
die het aandurft.

Luchtfoto Scheepsbouw Maatschappij ‘Nieuwe Waterweg’. 
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Door: de redactie

We hebben nog een vraag aan de speurders onder ons. 
Kees van der Sar vond een fietsvergunning van zijn vader, afgegeven in 1942. 
Zijn vader mocht langs de spoorlijn fietsen op een nauwkeurig omschreven 
traject, namelijk tussen km 13,956 en km 15,630. Waarom kreeg hij die ver-
gunning?

Van der Sar was boer op de Nieuwe Kooiwoning. Die boerderij stond waar 
nu de Kopermolen is. Het land lag eromheen, waar nu de woningen van de 
Molenwijk en het Leije Lant staan. Langs de spoorlijn had hij geen land. Van 
der Sar hield wel toezicht op de uitwateringssluis onder de spoordijk bij de 
overgang naar Poortershaven, maar een functie bij de spoorwegen is zijn 
zoon verder niet bekend.

Het valt op dat de vergunning door de NS is afgegeven en niet door de bezet-
ter, de tekst is in het Nederlands gesteld. Maar op de achterzijde wijst de NS 
duidelijk elke verantwoording af als er sprake is van schade, in welke vorm 
en voor wie dan ook. Dat lijkt erop dat de NS helemaal geen belang had 

SPEURNEUZEN GEZOCHT – FIETSVERGUNNING 1942
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bij het afgeven van de vergunning; 
je zou verwachten dat, gezien het 
tijdstip, de Duitsers een dergelijke 
vergunning zouden afgeven. Had de 
bezetter er wel of niet mee te maken?
Let ook op de tekst dat het achter-
licht niet mocht branden. Dat is 
te  begrijpen: de treinmachinisten 
 konden in de war raken en het aan-
zien voor een rood sein.

Rob Ouwenbroek, werkzaam ge-
weest bij de spoorwegpolitie, weet 
meer te vertellen over dat traject.
‘De halte Maassluis West ligt op (spoor)kilometer 13,7. Nu was er  ‘vroeger’ 
een paar honderd meter verder in de richting Hoek van Holland – zo 
 ongeveer ter hoogte van het 2e en 3e blok Merellaanflats – een overpad. Dat 
overpad was – denk ik – onder meer bestemd voor boer Chardon van de 
Loggerwoning. Het was ook bereikbaar vanaf de Maasdijk (grote bocht) via 
de weg naar de Loggerwoning. Dat zal dus km 13,956 zijn geweest.
De blokpost Poortershaven lag vroeger op km 16,4. Daarom neem ik aan dat 
met km 15,630 de (huidige) Schenkeldijk wordt bedoeld. Het laatste stuk van 
de Schenkeldijk is immers door de Duitsers aangelegd. Wellicht was dat in 
1942 nog een ‘pad’.
 
Vanuit mijn tijd bij de Spoorwegpolitie herinner ik me heel duidelijk de term 
‘AKI 15’, dat was de Schenkeldijk. Er zijn daar best wel wat heel akelige 
 botsingen geweest.’

De vraag van Kees van der Sar is: waarom kreeg mijn vader, als boer in de 
Steendijkpolder, zo’n fietsvergunning? Had hij die nodig? 
U kunt contact met hem opnemen per e-mail: f2hsarteppema@hetnet.nl of 
telefonisch: 0105919093
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We hebben nog een aardig voorwerp gevonden waarvan we meer willen 
weten.

Dit meetlatje bevindt zich in de collectie ‘meten en wegen’ van het Fries 
Scheepvaart Museum. De omschrijving luidt: Meetlatje voor het meten van 
kabeltouw. Opschrift op de voorkant: 
MAGAZIJNEN ROTTERDAM LEUVEHAVEN 235 
AMSTERDAM KROMME WAAL 31. 
Op de achterkant staat N.V. STOOMTOUWSLAGERIJEN SPINNERIJ 
VOORHEEN ONDER DE FIRMA J.M. VAN DER LELY. 
 
Onze vraag is: van wie is dat meetlatje en wat deed men ermee? 
Uw reactie mag naar de redactie: redactie@histvermaassluis.nl, 
tel. 0105929794.

SPEURNEUZEN GEZOCHT – MEETLATJE TOUWFABRIEK
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