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Voorjaar in Holland en weer tijd voor de nieuwe Historische Schetsen. 
Op zich al bijzonder: nieuw en historisch … 

Nieuw in uw verenigingsbestuur is de voorzitter, Gertjan van de Velden.  
Hij wisselde met Kees Tempelaars van functie. Tempelaars zal hem als 
vice voorzitter dit komende jaar ondersteunen en hoopt zich volgend jaar 
terug te kunnen trekken uit het bestuur om ‘leukere’ dingen te gaan doen 
voor de  vereniging, zoals het ontsluiten van beeld- en woordmateriaal, 
 archiefvorming en digitalisering van het archief.
Er zijn meer veranderingen in het bestuur te melden. Na bijna 33 jaar als 
penningmeester van de vereniging te zijn opgetreden heeft Arie Blanker de 
functie van eerste penningmeester overgedragen aan Wim de Lege. Blanker 
trekt zich om gezondheidsredenen terug uit het bestuur. De Lege is te 
 bereiken via het e-mailadres penningmeester@histvermaassluis.nl.
En ten slotte heeft de secretaris Theo Vroon, wiens termijn dit jaar afliep, 
besloten om zijn tijd en energie aan andere zaken voor de vereniging te gaan 
besteden. Hij wordt opgevolgd door Edwin Broekhart. En ja, u leest het goed: 
Broekhart stond 33 jaar geleden aan de wieg van onze vereniging en was in 
de eerste jaren reeds secretaris van de HVM. 
Natuurlijk wensen we de nieuwe bestuursleden en de nieuwe functionarissen 
heel veel wijsheid en succes toe. En voor de aftredende bestuursleden en 
functionarissen spreken we onze dank uit voor al hun inspanningen voor de 
vereniging.

Nieuw in dit boekje zijn natuurlijk alle verhalen, maar in het bijzonder de 
jaarrubriek die we hebben toegevoegd. Het zal u al opgevallen zijn dat het 
boekje dit keer een katern dikker is, 
maar liefst 96 pagina’s leesplezier.
In deze Historische Schetsen (HS) 
opnieuw een verscheidenheid aan 
 verhalen en foto’s die u boeien en 
soms verrassen. Zo zijn er twee 
verschillende  verhalen waarin 
een  bijbel een grote rol speelt. 
 Enerzijds het verhaal van Adri 
van Vliet waarin een beroemde 
kansel bijbel van de Groote Kerk in 
beslag wordt  genomen tijdens de 
bezetting.  Anderzijds het mythische 
 verhaal van Constand Wassink over 

VAN DE REDACTIE

Noorderkerk.
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 dezelfde periode waarin de bijbel uit de  Noorderkerk wonderbaarlijk wordt 
gered. Nog een verhaal uit de oorlogsperiode gaat over het avontuur dat 
 waarnemend  politiecommissaris De Buck beleeft tijdens een confrontatie 
met een Grenz-zoll beambte. Het speelt in de  Hendrik Schoonbroodstraat 
op ’t Hoofd en wordt uitvoerig belicht door (onze nieuwe voorzitter) Gertjan 
van de  Velden. 
Terug naar de jaren vijftig gaan we met Maarten Vroombout die vertelt hoe 
hij Maassluis beleefde als jongen op de lagere en middelbare school. 
Dick van Wassenaar beschrijft het ontstaan van fietsfabriek ‘De Haas’ aan 
de Zuiddijk. Ook schrijft hij kort over een onbekende, maar getalenteerde 
 stadgenoot, de tekenaar en etser Leendert Brasser uit de 18e eeuw. En hij 
schreef het verhaal over een kanaal tussen Velzen en Maassluis dat er echter 
nooit gekomen is. 
Govert van Wijn is een goede bekende van Maassluis. Over zijn buitenplaats 
aan de Westgaag wisten we echter bijna niets en hierover gaat het artikel 
van Trudy Werner-Berkhout. Wim Duijvestein ging na welke sporen van 
die buitenplaats nu nog te vinden zijn en vulde het verhaal aan. Een andere 
 buitenplaats was de voorganger van boerderij Vliethoff aan de Boonervliet. 
De ontstaansgeschiedenis en de geschiedenis tot aan de sloop in 1975 is door 
de laatste bewoner, Ton van Vliet, uitgezocht in diverse archieven. Het hele 
verhaal krijgt u in twee delen voorgeschoteld, in dit boekje gaan we tot 1950. 
Betsy Ohlsen-’t Hart kan ons veel vertellen over het reilen en zeilen in het 
voormalige Gereformeerde Wees- en Rusthuis aan de Prinsekade. Haar 
 moeder werkte daar en heeft haar een schat aan documentatie nagelaten die 
door Betsy nauwgezet is onderzocht en tot een mooi verhaal is verwerkt. 
Zoals altijd zijn de meer wetenschap-
pelijke verhalen gescheiden van de 
herinneringsverhalen door een his-
torisch gedicht. Dit keer laten we Jan 
de  Lapper weer eens aan het woord. 
Hij prijst gloedvol de voordelen aan 
van nieuwe haring voor de gezond-
heid. En zoals we al vertelden: nieuw 
is ook een apart katern waarin korte 
artikelen staan over de geschiedenis 
van  gebeurtenissen in het afgelopen 
jaar. 

De redactie hoopt dat de verhalen u 
bevallen! 

Voormalige Gereformeerde Wees- en Rusthuis aan de 

Prinsekade.
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Geschreven door Trudy Werner-Berkhout 
Aangevuld door Wim Duijvestijn
Bewerkt door Ineke Vink

De rijke reder Govert van Wijn sterft in 1738. Hij is dan 95 jaar oud, 
 ongetrouwd en kinderloos. De Rotterdamse koopman Gerard Coningh 
erft zijn buitenplaats aan de Westgaag 16/18 in Maasland en geeft er de 
naam Koningsrust aan. Trudy Werner deed in 1996 onderzoek naar de 
 geschiedenis van de buitenplaats. Wim Duijvestijn onderzocht welke 
 sporen in 2015 nog zijn terug te vinden.

Op 9 januari 1698 verscheen voor 
notaris mr. Paulus Durven te Delft 
de heer Govert van Wijn, koopman 
op Maassluis, om opnieuw zijn 
 testament te laten maken en eerder 
gemaakte testamenten te  laten 
vervallen. Hij benoemde zijn beide 
 nichten tot zijn erfgenamen: juffrouw 
Anna Veij en Catharina de Swart, 
de vrouw van Gerard  Coningh. Zij 
 zouden ooit de volgende zaken  erven: 
hofstede, stallen, koets en tuindershuis, 
alle meubelen en huissieraden alsmede 
instrumenten tot de voornoemde hofstede 
behorende, een vogelhuis, boerderij, 
schuren, hooibergen en al het land dat tot 
het boerenbedrijf behoort. De hofstede 
was gelegen aan de Westgaag in de 
Kralingerpolder en viel onder het 
ambacht van Maasland. 

Van Wijn had de hofstede gekocht 
in 1696 van Johan Teding van Berk-
hout, Heer van Sliedrecht. De familie Teding van Berkhout had het buiten in 
de loop der tijd vergaard en uitgebreid, waarbij sprake was van een ‘speel-
huys’ annex boerderij met barg en geboomte, boomgaarden, ‘plantage’ en 
vijver. Het grootste gedeelte vererfde naar Johan Teding van Berkhout, bij 

BUITENPLAATS VAN GOVERT VAN WIJN 
AAN DE WESTGAAG

Govert van Wijn.



4

het  overlijden van diens vader in 1672. Of Van Berkhout een slecht zakenman 
was of zijn geld over de balk smeet weten we niet, maar door zijn  financiële 
omstandigheden moest hij in 1696 zijn buitenplaats ‘Berkenbosch’ verkopen. 
De verkoop van Berkenbosch bestond uit de boerenplaats van 48 morgen, het 
herenhuis met zijn oude en nieuwe ‘plantages’, het koetshuis en de  stalling, 
de singels, vijvers en de oude boomgaard. 
Teding van Berkhout kreeg er f 16.000 voor. Govert van Wijn, zakenman in 
hart en nieren (hij was niet voor niets zo rijk) had er een koopje aan. Het was 
getaxeerd in 1672, toen alles in goede staat verkeerde, inclusief de nieuwe 
boerderij uit 1666, op een waarde van f 56.600. Van Wijn kocht waarschijnlijk 
ook het resterende deel van het landgoed uit de eerdere erfverdeling, want 
hij bezat uiteindelijk 52 morgen.

Govert van Wijn
Govert van Wijn (1642-1738) woonde zijn hele leven in het ouderlijk huis aan 
de Veerstraat 15 in Maassluis. Zijn vader, zalmvisser Pieter Govertsz. van Wijn 
(1601-1666), had het huis in 1635 gekocht. Zijn moeder was Anna  Huijgensdr. 
Schepmoes (1602-1687) en zijn ouders huwden in 1622. Govert had slechts 
twee zusters en gezien zijn geboortejaar was hij een ‘ nakomertje’, zijn moeder 
was de 40 reeds gepasseerd. Govert ontpopte zich tot reder en koopman en liet 
heel wat schepen uitvaren, geheel of gedeeltelijk in  eigendom. De zalmvisse-
rij, maar ook de zeevisserij, maakte hem rijk. In de jaren 1690-1715/16 was hij 
penningmeester van het College van de Visserij, een machtig bestuursorgaan. 
In deze tijd kocht hij zijn buitenplaats 
aan de Westgaag.

Govert van Wijn is nooit  getrouwd 
geweest, daarom waren de kin-
deren van zijn zusters zijn beide 
 erfgenamen. Omdat dit van belang 
is voor het verdere verloop van het 
verhaal zullen we wat gegevens van 
beiden weergeven.
Zijn oudste zus Anna trouwde in 
1657 met Pieter Veij, apotheker in 
Maassluis. Een jaar later werd hun 
dochter Anna gedoopt. De kleine 
Anna verloor al in 1660 haar  moeder 
en op 10-jarige leeftijd was zij wees 
toen haar vader in 1668  overleed. 
Waarschijnlijk is zij toen op de 
 Veerstraat komen wonen, want haar 
grootmoeder leefde nog. 
Oom  Govert werd later haar voogd. Veerstraat 15 in 1993.
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Goverts nichtje Anna Veij trouwde in 1703, op 45-jarige leeftijd, met  
dr. Gerardus Wijberg. In 1719 was zij weduwe. Zij stierf in 1733 op 75-jarige 
leeftijd, waarschijnlijk zonder kinderen. Voor de vererving van Koningsrust 
is zij niet meer van belang, aangezien haar oom haar toen overleefd had en 
zij geen nabestaanden had om in haar plaats te treden.

De tweede zus Catharina van Wijn trouwde in 1661 met Willem Reyersz. de 
Swart, koopman in vlas te Rotterdam en Schiedam. Hun dochter Catharina 
werd in 1662 of 1663 geboren en verloor, net als haar nichtje, haar moeder 
toen zij nauwelijks een jaar oud was. Haar vader hertrouwde in 1664 met 
Wijntje Jacobsdr. Coningh. In 1677, toen zij 15 was, verloor ook zij haar vader. 
In 1692 trouwde Goverts nicht Catharina de Swart, 30 jaar oud, met een neef 
van haar stiefmoeder, Gerard Alewijnsz. Coningh. In 1718 stierf zij zonder 
levende kinderen na te laten. Het erfrecht volgens het testament van Van 
Wijn ging over op haar echtgenoot.

Buitenplaats in de Kralingerpolder
De Kralingerpolder was aan het begin van de 18e eeuw 600 ha groot en daar-
mee de grootste polder van Maasland. De noordgrens was de hoofdstraat 
van het dorp De Lier. Midden in de polder lag de tweede kern, Burgersdijk, 
waar een aantal rijke boeren woonde. Er waren enkele (kleine) tuinderijen, 
maar de voornaamste inrichting van de polder bestond uit boerenbedrijven.

In 1632 was de verponding, de grondbelasting en belasting op onroerend 
goed, voor het laatst vastgesteld. De verponding werd als 100e penning 
 geheven, wat wil zeggen dat men 1% van de waarde van het onroerend 
goed moest  afdragen. De bedragen waren meestal te laag, omdat de waarde-
vermeerdering niet meegerekend werd en de grondslag pas 100 jaar later 
werd herzien. In 1632 stelde men de aanslag op de huizen op 1/8 van de huur. 
In 1698 is voor het eerst te  bepalen 
hoeveel grond men bezat, omdat 
vanaf dat jaar de verpondings-
boeken van Maasland bewaard zijn 
gebleven. 

We lezen dat Govert van Wijn in 
het jaar 1698 werd aangeslagen 
voor land in de Kralingerpolder  
(4 morgen, 2 hond, 50 roe), voor een 
huis, voor het ‘huis van Gerritsoon’, 
 alsmede voor een ‘klein  afgebroken 
huis’. Dit is de eerste concrete 
 informatie over het herenhuis, tuin-
dershuis en siertuin (3,7 ha). Voorts 

Oude schoolplaat over de tijdelijke verhuizing naar de 

buitenplaats.
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 betaalde hij de aanslag voor het huis van pachter Sijmen Sijmensz. van der 
Houve en voor 48 morgen en 3 hond (41,3 ha) landbouwgrond. Het  herenhuis 
en de gebouwen waren gescheiden van de boerderij door een boomgaard. 
Govert van Wijn moest voor dat jaar 249 gulden, 10 stuivers en 10 penningen 
belasting betalen op zijn onroerend goed in de Kralingerpolder.

Soms worden de pachters van de boerderij bij naam genoemd. In 1710 was 
Abram van der Heij pachter van het boerenbedrijf van Van Wijn. Enkele 
 jaren later kocht Van Wijn er nog 8 morgen bouwland bij van het Gasthuis 
te Delft en bezat hij 56 morgen bouwland (51,8 ha), die zijn nieuwe pachter 
Joost Louwen Zuidgeest kreeg te bewerken. Eén morgen werd later bij het 
 herenhuis gevoegd.

Het leven op een buitenplaats
In de loop van de 17e eeuw kregen 
de gegoede stedelingen de smaak 
van het buitenleven te pakken. 
 Aanvankelijk werd buiten de stad 
een weide, tuin of boomgaard ge-
kocht, waar men heen trok op mooie 
dagen om de stad te ontvluchten.  
Er kwam een tuinhuisje of thee-
koepel op te staan. De volgende stap 
was het kopen van een complete 
 hofstede (een boerderij waar een 
pachter woonde) waarbij een fraaie 
tuin werd aangelegd. De eigenaar, 
tevens verpachter van de boerde-
rij, reserveerde de mooiste kamer (vaak de opkamer) voor zijn familie als 
 buitenverblijf tijdens de zomermaanden. In de loop van de tijd kregen de 
rijken meer behoefte aan ruimte en reserveerden ze het hele voorhuis voor 
zichzelf of bouwden ze een apart huis.

Eind mei kreeg het personeel opdracht om een deel van de huisraad en de 
kleding in te pakken en het buitenhuis in orde te maken. De familie vertrok 
vervolgens per jacht of rijtuig naar het platteland. Het dagelijks leven  bestond 
uit een aaneenschakeling van aangename bezigheden. Men wandelde in de 
tuin of het park, genoot van het uitzicht, vulde de tijd met musiceren, lezen, 
dineren en vooral visites. Omdat de volgende buitenplaats meestal niet ver 
weg was kon men makkelijk bij elkaar op bezoek gaan. In september keerden 
de families weer terug naar de stad.

Tuinieren werd voor veel (rijke) mensen een liefhebberij. Dit werd versterkt 
door een stroom van nieuwe en onbekende gewassen uit pas ontdekte  

In de gouden eeuw had men een voorliefde voor strakke 

ordening van tuinen. (Paleis Het Loo, bron: hortusleiden.nl)
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landen die in de 17e en de 18e eeuw naar Europa kwam. De eerste  botanische 
tuinen werden aangelegd. Bij het buiten kwam een tuin met bloemen en 
struiken, fruitbomen en vooral strak aangelegde perken langs grind of 
 schelpenpaden en heggen van buxus- of taxusbomen volgens een streng 
meetkundig  patroon. Het ordenen van de natuur stond hoog aangeschreven 
en het geheel moest perfect onderhouden worden. Daarbij kwam vaak ook 
een hoenderhof, een eendenkooi, een vinkenbaan, een vijver, een theehuis, 
een moestuin en een boomgaard. Vissen en vogels vangen was in die tijd erg 
populair en de voor- en najaarstrek van lijsters en vinken was belangrijk. 
Menig vogel werd gevangen en bij het diner verorberd.

Nog meer buitenplaatsen
Op de kaart van Kruikius uit 1712 is het hele complex van het buiten goed te 
zien. En op diezelfde, zeer gedetailleerde, kaart treffen we een groot aantal 
andere buitenplaatsen aan. Zo lag in de Sluispolder aan de Korte Buurt de 
buitenplaats Denicklust van mr. Adrianus Denick, later Vliethoef genoemd. 
Elders in dit boekje leest u meer over deze boerderij. In de Noord nieuwlandse 
polder stond ’t Ruyge Huysje van de Maassluise familie De Waard. Hierover 
is al eerder geschreven in de Historische Schetsen. Later zou op die plaats 
boerderij De Logger verrijzen en tegenwoordig kennen wij die locatie als 
winkelcentrum Koningshoek.

Voor f 5.000 had men al een bescheiden buitenhuis met tuin. Een behoorlijk 
aantal huizen was tussen de f 10.000 en f 20.000 waard en dan waren er nog 
de duurdere uitschieters. Het buiten van Van Wijn, dat Gerard Coningh in 
1734 erfde, had een waarde van circa f 30.000. Hij veranderde datzelfde jaar 
de naam in Koningsrust.
Waarom Coningh al 4 jaar voor het 
overlijden van Van Wijn de  erfenis 
kreeg is niet duidelijk. Wel is  duidelijk 
dat Van Wijn zijn  aangetrouwde neef 
en weduwnaar van zijn nicht zeer 
hoog achtte, hij was ‘de eerste onder 
zijn neven’. Govert en Gerard hadden 
ook onderlinge handels contacten en 
waren met hun  financiële en sociale 
belangen verstrengeld. Zij zonden 
samen schepen met handelswaar uit 
en deelden de winsten of verliezen.

Het gedicht Koningsrust
We kunnen ons een voorstelling 
 maken van de buitenplaats dankzij 
het hofdicht dat Gerard Coningh in 

Buitenplaats Koningsrust op de kaart van Kruikius uit 1712. 

Rechts van het halfronde inrijpleintje lag het herenhuis,  

links ervan de tuinmanswoning. Mogelijk is deze tuinmans-

woning het voormalige herenhuis geweest. Geheel links van 

de tuinen lag de pachtboerderij.
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1737 liet maken, aangevuld met de kaart van Kruikius uit 1712 die een zeer 
goede visuele aanvulling geeft op deze beschrijving. Links van de ingang is 
de tuinderswoning met koetshuis en stallen te zien en rechts het  herenhuis. 
Daar achter is de tuin met zijn singels en vijvers. Ook de bijbehorende 
 boerderij is duidelijk te zien.

Het hofdicht liet Coningh maken door niemand minder dan de beroemde 
Maassluise dichter Hendrik Schim. Hij bejubelt de natuur rond het huis 
als ware het een aards paradijs. De tuin is vooral een ‘lustig rozendal’.  
Het  gedicht is een ode aan het gezonde buitenleven en hij noemt allerlei 
dingen waaraan de gast kan meedoen, zoals het kijken naar koeien in de 
wei, naar de ossen die het land beploegen, het snoeien en enten van bomen, 
 druivenstruiken en rozen, het verzamelen van honing, pruimen plukken, 
schapen scheren. Hij noemt het speelhuis, waarschijnlijk de theekoepel of 
het tuinhuisje. Het heeft langs de weg gestaan, want het water van de Gaag 
stroomt er langs, volgens Schim. Vervolgens roemt hij vanaf die plek het 
 vergezicht: zie hoe Maeslant uit de boomen, dat veel steden en dorpen spyst,  midden 
uit de beemden ryst. Maassluis kan hij niet goed zien, want hoog  getopte 
 bomen overlommeren de woning en dus het uitzicht aan de rechterkant.
Er zijn op verschillende plaatsen vijvers met vissen waar zich ooievaars, 
 eenden, ganzen, zwanen en kraanvogels ophouden. Er is een boomgaard met 
allerhande vruchtbomen en een moestuin met moesgewassen en  kruiden.  
Ter verfraaiing staan er een grafnaald, kolommen, vazen, beelden, 
schelpengrotten, Koninklijke tenten met Turkse en oosterse afbeeldingen, 
paviljoens, hoven en priëlen verbonden door met bomen overdekte 
wandelpaden. 
Coningh is een ootmoedig mens, eerlijk en deugdzaam en zijn geloof in 
God is groot; …den rykbegaefden Koning, die in diepe rust regeert, ieder met zijn 
 vriendschap eert, open hof houd in zyn woning… In het lange gedicht worden 
alle onderdelen van de tuin genoemd, maar van het huis vermeldt hij slechts 
‘de welgeschikte zalen’.
Dat stelt ons voor de vraag: was het huis zo eenvoudig dat het het roemen 
niet waard was? Of ging het Schim alleen om de weelde van de tuin? Op 
de kaart van Kruikius uit 1712 zien we de ingang van de tuinen met het 
 halfronde voorplein waar paarden en koetsen konden keren. Links van die 
intree zien we bij Kruikius een huis liggen. Het vermoeden bestaat dat dit het 
oude, eenvoudige herenhuis is. Op enig moment is er een nieuw en groter 
huis gebouwd, rechts van de ingang. Bij Kruikius is dat te zien, dus het is 
voor 1712 gebouwd. Maar niet bekend is of Govert van Wijn dit heeft laten 
bouwen, of zijn voorganger Van Berkhout. Het oude herenhuis zal daarbij tot 
tuinderswoning of tuinmanshuis zijn ‘gedegradeerd’. Dit tuindershuis wordt 
steeds expliciet genoemd in aktes en belastingcohiers en dat kan  verklaard 
worden met het feit dat het om een relatief grote tuinderswoning gaat.
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De erfenis van Gerard Coningh
In 1750 stierf Gerard Coningh, 
 ongeveer 75 jaar oud. Uit de 
 inventarisbeschrijving van al zijn 
 bezittingen die hij ‘metten dood 
heeft ontruijmt en nagelaten’ maken 
we op dat hij schatrijk geweest moet 
zijn en zijn bezit verstandig beheerd 
heeft. Koningsrust wordt uitgebreid 
beschreven, het is slechts een van de 
vele huizen die hij bezat. Hofstede met 
zijn singels, moestuinen, boomgaarden 
en plantagiën, alsmede tuinmanshuis, 
koetshuis, stalling en koopmanshuis.
Voorts is in Maasland ten westen van 
de hofstede nog de pachtboerderij 
beschreven en drie kleine woningen, 
waarschijnlijk voor de knechten. 
…woning, te weten huis, schuur, hooibergen, boomgaard en geboomte, met  
56 morgen en 3 hond, zowel weide, hooiland en teelland (…) staande op de 
voorschreven landen drie huisjes die voor erfpacht aan dezelve woning jaarlijks bij 
rijzende en dalende huur betalen moeten.
Het boerenbedrijf, de genoemde woning en landerijen, zijn op dat moment 
verhuurd aan Jan Valk voor zevenhonderd gulden per jaar. 

Een ander gedeelte van de boedelinventaris leert ons iets over zijn waarde-
papieren. Hij had onder andere belegd in obligaties, lijfrenten, effecten en 
wisselbrieven in Engeland. Dit laatste gegeven vinden wij ook bij Govert van 
Wijns familie. Men leerde blijkbaar van elkaars succes.
In de stallen stonden drie paarden, twee rijk beklede koetsen en twee luxe 
wagens. Ook had hij kapitaal geleend aan veel personen en er volgt een lijst 
met schuldbrieven, in totaal ruim f 11.000.
Coningh was in bezit van een bibliotheek, deze legateerde hij aan een neef. 
Duidelijk is dat we midden in de achttiende eeuw zitten. In deze tijd begon 
men veel meer waarde te hechten aan uiterlijk vertoon. Luxe zaken werden 
belangrijk en een bibliotheek bezitten was statusverhogend, evenals paarden 
en koetsen. Daar er ook een inventaris bekend is van Govert van Wijn, onder 
andere van zijn pand aan de Veerstraat, kunnen we duidelijk een verschil 
van tijd zien. Bij Van Wijn was alles veel ingetogener en dit had niet alleen te 
maken met geld, status en verschil in woonplaats, maar ook met de tijdgeest.

Dankzij de lijst lopende schulden van de huishouding, waaronder de  lonen 
van het personeel, weten we hoeveel personeel de huishouding van de 
 hofstede vergde. Er waren een keukenmeid, een werkmeid, een  dienstmaagd, 

Ingangshek Koningsrust in 2015. De bewerkte dekstenen 

van de zuilen zijn wellicht nog authentiek. Het herenhuis is 

verdwenen. (foto Wim Duijvestijn)
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een koetsier, twee schoonmaaksters, een wasvrouw, een  naaister, drie  baksters 
(keukenhulpen?) een eerste en tweede tuinman alsmede een  tuinmansknecht 
en een kooiman. Opmerkelijk is het legaat van f 15.000 aan zijn dienstmaagd 
Martijntje, naar keuze in contanten of obligaties. Hij moet wel erg tevreden 
over haar geweest zijn, of was er iets anders aan de hand?

Het was Coninghs uitdrukkelijke wens dat de buitenplaats, boerderij en 
 percelen in onderdelen publiekelijk zouden worden verkocht middels een 
veiling. De veiling moest binnen negen maanden afgerond zijn. 
Koper van het bouwland en de boerderij was Jan Valk, de eerder genoemde 
pachter. Ook het herenhuis en tuindershuis met tuin kwamen in zijn bezit. 
De kooiman Johannes Goedenraet kon dankzij zijn legaat de eendenkooi en 
het kooihuis kopen, zoals Coningh graag had gewild. De eendenkooi is tot 
de jaren 1900 in gebruik gebleven en daarna toegevoegd aan de grond van de 
boerderij van J. van der Kooij.
Arij Segwaart (eerste tuinman) bleef op de Westgaag wonen en werken, maar 
niet meer op de buitenplaats.

Familie Van Uffelen op Koningsrust
Uit een belastingboek van de 2e 
 honderdste penning (een extra 
 belasting die eenmalig geheven werd 
om staatsschulden door  bijvoorbeeld 
oorlog te bestrijden) blijkt dat het 
buitenhuis en de tuinderswoning 
in 1752 alweer zijn doorverkocht en 
wel aan Johannes van Uffelen uit 
 Honselersdijk. Dit is een  bijzonder 
belangrijk gegeven, omdat zijn 
 nageslacht in 2015, bij het verrichten 
van het onderzoek naar restanten 
van de hofstede, nog steeds op dit 
grondgebied woont.

Johannes van Uffelen (1726-1773) 
huwde in 1751 in Poeldijk met 
 Helena Janse van Veen (-1791) en vertrok naar Maasland, waar hij de tuin 
met bijbehorende huizen kocht. Een jaar later maakten zij een testament, 
waarbij zij elkaar bij overlijden tot enig erfgenaam benoemden, met de ver-
plichting de eventuele uit de  verbintenis voortgekomen kinderen een eerlijk 
erfdeel te gunnen bij hun huwelijk of  volwassenheid.

Het echtpaar was volgens het testament ‘beneden de f 2.000 gegoed’ en de 
vraag is hoe zij met dit kleine vermogen een gedeelte van Koningsrust  

Links van het ingangshek staat in 2015 deze tuinders-

woning. Dit is het huis dat Johannes van Uffelen in 1752 

kocht en dat waarschijnlijk ooit het kleine herenhuis was.



11

(de tuin en de bijbehorende huizen) konden kopen. De door de Franse 
 overheersing veroorzaakte recessie van de jaren 1800, met het waardeloos 
worden van buitenhuizen en tuinderijen, was nog lang niet in zicht.
Een antwoord op deze vraag vinden we in de gegevens van het  Haardstedegeld. 
Dit was een belasting voor eigenaars van huizen. In 1733, 100 jaar na de  vorige 
vaststelling van de waarde van onroerend goed, werd van alle  eigenaren een 
lijst gemaakt. Hierop stonden hun  bezittingen in  onroerend goed en  eventuele 
veranderingen werden ook in deze lijst  verwerkt. En zo zien we dat in 1752 
het huis van de kooiker nog wordt  aangeslagen, maar dat het herenhuis is 
 ‘geamoveerd’ oftewel gesloopt en in 1753 afgeschreven.  Alleen het tuinmans-
huis wordt nog genoemd. Kennelijk waren het herenhuis en de andere 
 woningen op het landgoed afgebroken en als bouwmateriaal verkocht. Dan 
brachten ze nog iets op en zo omzeilde men ook de hoge belasting op huis-
bezit. Over de verkoop van het herenhuis en de tuinen is na het overlijden 
van Coningh niets bekend. Misschien had hij het huis al een tijd verwaarloosd 
door er niet meer te wonen. Het lijkt erop dat de tuinen (en tuinmanshuis) wel 
waren  bijgehouden door de  verschillende tuinmannen die in dienst waren.

Het tuindershuis van Koningsrust
En zo werd Johannes van  Uffelen 
de eerste tuinder op Konings-
rust. Verwarrend is wel dat in de 
verpondings boeken tot 1805 nu 
eens over tuindershuis en dan weer 
over herenhuis wordt gesproken. 
Ook dit kan verklaard worden uit 
het feit dat het oorspronkelijke he-
renhuis is omgevormd tot tuin-
dershuis. Waarschijnlijk moeten we 
ons van het  oorspronkelijke heren-
huis niet al te veel voorstellen. Niet 
voor niets besteedt Schim in zijn 
 gedicht er niet veel woorden aan. 
De  belastingaanslag die Van Uffelen 
jaarlijks moet betalen is die van een 
normaal woonhuis.

De familie Van Uffelen hield de naam Koningsrust in ere. 
Na Johannes werd zijn zoon Jacobus van Uffelen (1753-1825) eigenaar.  
Hij speelde een rol in de dorpspolitiek in de Franse tijd. Jacobus trouwde 
in 1777 met Cornelia Onings (-1837). Later, toen de oorsprong van de naam 
 Koningsrust in vergetelheid was geraakt, is wel verondersteld dat haar 
 familienaam de oorsprong van de naam is geweest. Zo worden mythes 
 geboren…

Op de kadasterkaart van 1832 is de tuinderswoning links van 

de ingang nog te zien. Haaks daarop en evenwijdig aan de 

weg staan enkele arbeidershuisjes. Van het grote herenhuis 

geen spoor meer. Geheel links de voormalige pachtboerderij.
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Jacobus’ derde zoon Abraham 
(1795-1847) was vervolgens tuinder 
op  Koningsrust. Zijn oudste zoon 
 Jacobus (1832-1917) nam het bedrijf 
over. De vijfde generatie was zijn 
zoon Abraham Petrus (1864-1927). 
Daarna volgde zijn zoon  Leonardus 
Petrus en diens zoon Abraham. 
 Tegenwoordig woont C.J.M. van 
 Uffelen aan de Westgaag.

In 1921 werd het bezit gesplitst en 
kocht tuinder Nicolaas van der Meijs 
het tuindershuis met bijbehorende 
tuin aan de Westgaag 18 van L.P. van Uffelen. De familie Van Uffelen had 
inmiddels een nieuw huis (‘Wilhelmina’) gebouwd. Later bouwde zijn zoon 
Cornelis op de plaats van twee kleine huisjes, die vlak naast de tuinders-
woning evenwijdig aan de weg stonden (waarschijnlijk later gebouwde 
 arbeiderswoningen), het huidige Westgaag 16. Zo verscheen een nieuw huis 
vlak naast de tuinderswoning/voormalig herenhuis Westgaag 18.

Wat is er anno 2015 over van Koningsrust?
door: Wim Duijvestijn
Vergelijken we de satellietopname van Google Earth uit 2010 met de kaart 
van Kruikius uit 1712, dan kunnen we nog heel goed de oorspronkelijke 
 percelen van Koningsrust herkennen. Zo zien we dat oude structuren vaak op 
 praktische keuzes berusten en daardoor eeuwenlang bewaard  blijven  omdat 
er geen reden is er iets aan te veranderen. Rechts naast  Westgaag 16 is de 
 inrijpoort nog op dezelfde plaats, gemarkeerd door moderne  bakstenen zui-
len met wellicht oude bewerkte dekplaten. De halfronde vorm is  verdwenen, 

1926, familie Van Uffelen voor het toegangshek.

Westgaag 28 is de voormalige pachtboerderij. Westgaag 18 

is de tuinderswoning, Westgaag 16 is de nieuwe woning van 

Van Uffelen. Rechts daarvan zien we de huidige toegang tot 

de percelen van Koningsrust. (bron Google Earth)

In het grijze perceel in het midden zijn de contouren te 

herkennen van de voormalige lusttuin van Koningsrust. 

(bron Google Earth)
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die had geen functie meer. In 1712 
was daar een halfronde  inham. Dit 
was een draaikom voor de koetsen 
en een sierlijke ruime inrit, een stuk-
je straat dus. Achter Westgaag 16/18 
liggen de huidige tuinpercelen die 
dezelfde verkavelingssloten volgen 
die in 1712 de lusttuinen omgaven.  
De boerderij, nu Westgaag 28, ligt op 
de westelijke rand van de  voormalige 
buitenplaats.

Vooral het huis Westgaag 18 is in 
dit geval van belang. Zoals eer-
der  gezegd stamt dit uit de tijd 
van  Govert van Wijn en behoorde 
als  herenhuis tot de oorspronkelijke bebouwing. Toen hij de buitenplaats 
kocht was er sprake van een herenhuis en een apart koetshuis en stalling. 
Het  degraderen van een oud en klein  herenhuis tot tuindershuis zagen we 
vaker gebeuren op buitenplaatsen in het Westland. De Baakwoning en de 
Zuidwind te ’s-Gravenzande zijn daar voorbeelden van. Normaal waren 
tuindershuisjes bij buitenplaatsen piepklein en gebouwd zonder ‘franje’.  
Het huidige huis aan de Westgaag 18 vertoont allerlei oude bouwsporen van 
eerdere bouwstadia.

Speuren naar oude sporen
Er is in ruim drie eeuwen  natuurlijk 
veel aan het huis verbouwd,  waardoor 
het zoeken is naar oorspronke-
lijke elementen die ons nog iets 
 kunnen vertellen. Na  bouwtechnisch 
 onderzoek en  bestudering van 
de blinde gevel elementen in de 
 zijmuren is een  tekening gemaakt 
van het  oorspronkelijke  uiterlijk. 
Natuurlijk berust die geheel op 
 veronderstellingen, maar de  tekening 
schept wel een beeld van het eerste 
kleine herenhuis, dat later door een 
groter herenhuis werd  gedegradeerd 
tot tuinderswoning.
De bakstenen voorgevel aan de 
straatkant van het huidige huis is van 
relatief recente datum en  vertelt ons 

Westgaag 18 nog met de oude arbeidershuisjes aange-

bouwd. (bron fam. Van Uffelen)

Toen de arbeidershuisjes waren verdwenen werden de 

sporen van zolderluiken onder de dakrand zichtbaar.  

(bron fam. Van Uffelen)
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niets meer. Maar aan de  buitenzijde 
in de linker zijgevel zijn diverse 
 sporen te herkennen van  eerdere 
bouwfasen, dus van het  kleine he-
renhuis.
Het herenhuis had waarschijnlijk van 
oorsprong rechtopgaande  muren 
van 1½ verdieping hoog waar-
boven zich een afgeplat  schilddak 
bevond. In de huidige  monumentale 
 dakconstructie van het  mansardedak, 
welke beantwoord aan de beste 
 timmerkwaliteiten, zijn nog  enkele 
oude elementen te  herkennen van 
een oudere  dakconstructie. Ter 
 hoogte van de knik in het huidige 
dak begon vroeger waarschijnlijk het platte gedeelte van het schilddak. 
 Omdat het  middengedeelte van de linker zijmuur nu nog steeds een licht 
 vooruitspringend muurelement is, zou daar de  oorspronkelijke ingang van 
het herenhuis geweest kunnen zijn. Zo’n middenfront was zeer  bruikbaar voor 
een bekroning met een  timpanon of 
fronton, een  driehoekige bekroning, 
om de ingangspartij meer nadruk te 
geven. In de huidige indeling van 
het huis is daar niets van terug te 
vinden. 

Het voormalige herenhuis had door 
de doorlopende muren een ruime 
zolder, geschikt voor de  bewoning 
door personeel en/of opslag. 
 Omdat de muren gedeeltelijk ook de 
 zolderverdieping vormden  waren er 
in de bovenzijde van de muur brede 
 ramen en luiken aangebracht die aan 
de binnenzijde op de zoldervloer 
aansloten. De gevelluiken of ramen 
waren twee meter breed en een  meter 
hoog. In het huidige huis zien we nog 
de blinde vensters aan de  bovenzijde 
van de zijmuur en één luik. Normaal 
hadden dergelijke  zolders genoeg 
aan slechts een of twee luiken. De 
overige nissen  kunnen dus óf ven-

Linker zijmuur met zolderluik. (foto Wim Duijvestijn)

Het oude herenhuis van Govert van Wijn. Op grond van 

de aanwezige sporen in de muren en in de dakconstructie 

veronderstellen we dat het er zo uitgezien kan hebben. 

(tekening Wim Duijvestijn)
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sters zijn geweest – dan was het ook een woonverdieping voor personeel – óf 
het waren altijd al blinde nissen omwille van de  symmetrie van de gevel. 
De luiken werden gebruikt om ooft op de zolder te brengen en daar te  drogen. 
De eigenaar van de buitenplaats kon pronken tegenover bezoekers met de 
opbrengsten van zijn zorgvuldig gecultiveerde tuin. Ook de paarden in de 
nabijgelegen stal werden goed verzorgd met hooi dat via de  zolderluiken op 
de zolder was opgeslagen. 

Een tuinmansboek uit 1737 spreekt over kassen met tropische planten 
zoals ananas. Deze kassen werden bedekt tegen koude met rietmatten, 
 paardendekens, linnen en ander isolerend materiaal. Het materiaal kon in de 
zomer worden bewaard op de zolder. Als het natregende werd het gedroogd 
in een houten lattenschuur op het land. Hiervan is echter geen sprake in 
de beschrijvingen van de buitenplaats, dus we kunnen niet aantonen dat 
Govert van Wijn plantenkassen had. Wel heeft de familie Van Uffelen een 
 welvarende tuin met plantenkassen gehad in de jaren 1920. 

Tekst grotendeels overgenomen (met toestemming) uit het artikel ‘Koningsrust’ van 
mevrouw Trudy Werner-Berkhout, Historische Vereniging Maasland, 1996.
Bouwkundige bijzonderheden en tekeningen door W. Duijvestijn.
Foto’s uit archief familie Van Uffelen.
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Door: Ton van Vliet

In 1975 werd boerderij Vliethoff aan de Boonervliet afgebroken. Het 
 aantal jaren dat leden van de familie Van Vliet op de boerderij hebben 
gewoond is veel kleiner dan de tijd dat deze boerderij bestaan heeft. Toen 
zij er  kwamen wonen was de boerderij al enkele eeuwen oud. Ik heb 
 geprobeerd de geschiedenis van de boerderij en mijn familie in beeld te 
brengen. 

Kort overzicht historie circa 1522-1910
De boerderij was gelegen op een kreekrug aan de rand van de Foppenpolder. 
Die kreekrug was opgehoogd tot circa een halve meter boven het niveau van 
de ernaast gelegen Boonervliet, dat is tot net boven NAP. De  Foppenpolder 
van zo’n 120 ha groot is ontstaan rond 1380 door het  graven van de  Boonervliet. 
Dit met het doel de ontwatering van Delfland te  verbeteren. Waarschijnlijk is 
al snel na het graven van de vliet een boerderij gebouwd op een naastgelegen 
kreekrug op de plek waar nu nog het tegenwoordige Vliethoff staat.

De combinatie van de namen Foppenpolder en Vliethof (toen nog met één f) 
wordt al genoemd in een procesverslag uit 1522 over Cornelis Janszoon 
 contra Jacob Jan Voppenzoon, een proces over het doodslaan van ganzen die 

LEVEN OP VLIETHOFF TOT 1950

Detail kaart Kruikius 1712. Verticaal de Zuidgaag, horizontaal de Boonervliet. Aan de noordzijde ligt de Vliethoff, aan de 

zuidzijde de Karperhoeve.
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op het land van Jacob Voppen liepen.  
Jacob Jan Voppen woonde op 
Vliethof in de Foppenpolder. Zijn 
familie  woonde al vanaf  ongeveer 
de tijd dat de Boonervliet  gegraven 
werd in deze polder. Waar de 
naam  Foppenpolder vandaan komt 
is niet helemaal duidelijk, maar 
 vermoedelijk van een persoon 
 Voppen of  Foppen die er land had. 
Direct na de vorming werd de polder 
Kleyn  Polder genoemd.

De oudst bekende kaart van het 
 gebied aan weerszijden van de 
 huidige Korte Buurt en Zuidbuurt 
dateert uit 1531. Op deze kaart 
staan veel boerderijen aangegeven 
op plaatsen waar nu boerderijen 
van latere datum staan. Dit betreft 
ook Vliethoff. Volgens verhalen 
van mijn vader heeft men ruim een 
meter  onder de boerderij Vliethoff 
de  overblijfselen van een oudere 
 boerderij gevonden, wat zou kloppen met bovenstaande. De met stenen 
 gebouwde boerderij Vliethoff, waarop onze familie gewoond heeft, is waar-
schijnlijk omstreeks 1640 gebouwd. Dat zou inhouden dat deze boerderij 
ruim 70 jaar vóór de (nu nog) bestaande Karperhoeve aan de overkant van 
de Boonervliet gebouwd is. En ook dat hij iets ouder was dan boerderij De 
Ridderhof (gebouwd omstreeks 1658) aan de overkant van de ‘Kortebuurt’. 

Mijn vader en een tante hebben mij verteld dat na de bouw het woon gedeelte 
er meer als een herenhuis heeft uitgezien. Het karakteristieke  toegangshek 
met aan weerszijden twee stenen palen (tegenwoordig met de naam 
Vliethoff) dateert uit de achttiende eeuw. De laan erachter naar de boerderij 
was circa 140 meter lang. De boerderij staat duidelijk aangegeven op de kaart 
van Kruikius uit 1712 als bebouwing en boomgaarden. 

Periode 1645-1800
Uit de periode van 1645 tot 1892 zijn een serie aktes bekend die direct te maken 
hebben met de geschiedenis van de boerderij, maar zij geven geen volledig 
beeld over de gehele geschiedenis gedurende die periode. In 1645 verkocht 
jonkheer Johan van der Werve aan Jacob Jacobsz Noordervliet 11 hond land 
van het ‘weer’ (oud-Nederlands voor lang perceel land in een  polder) van  

Het toegangshek met iepenlaan (hier in 1940) dateert uit 

de 18e eeuw.
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18 morgen en 2 hond dat zich uitstrekte van de Gaag tot  Commandeursland 
en behorende bij de boerderij/woning. Johan van der Werve verkocht dit land 
mede namens drie leden van de familie Taets van Amerongen,  onder andere 
Maria Taets van Amerongen en haar oudoom Jacob Taets van Amerongen 
(de laatste als erflater). In 1695 verkocht jonkheer Johan van der Werve, ook 
mede namens leden van de familie Taets van Amerongen, nog een stuk van  
5 hond en 50 roeden aan Jacob Jacobsz Noordervliet. Het originele perceel 
van 18 morgen 4 hond lag ten noorden van de Boonervliet en werd aan de 
andere zijde begrensd door land van Cornelis Jansz Clapwijck.
In 1700 verkocht de kleindochter van Maria Taets van Amerongen, Maria 
Anna Machteld van Heemskerk van Berensteyn, samen met haar echtgenoot 
Johan van Bemmel tot Bemmel een stuk van 9 morgen en 2 hond aan   Johan 
de Lange, koopman te Maassluis. Een tweede akte die met deze koop te 
 maken heeft is op naam van Jacob de Lange te vinden in het archief van de 
gemeente Maasland. 
De in de akte van 1645 genoemde Jacob Taets van Amerongen was rond 1590 
enige tijd secretaris en rentmeester van de landcommandeur van de Duitsche 
Orde te Maasland (Maesland). Later werd hij commandeur van deze orde. 
De gezamenlijke voorouder van Maria en Jacob Taets van Amerongen was 
Ernst Taets van Amerongen die leefde van 1480 tot 1565. Mogelijk heeft de 
familie Taets van Amerongen ergens vóór 1565 de woning/boerderij en het 
bijbehorende land in de Foppenpolder verkregen, maar wanneer  precies en 
hoe kon ik niet achterhalen. De aktes vermelden niets over de bouw van 
een boerderij. Waarschijnlijk is het land tegen de Zuidgaag (de weg) apart 
 verkocht aan iemand (mogelijk een lid van de familie Denick, reders en leden 
van het bestuur van Maassluis) die er een ‘buitenhuis’ op gebouwd heeft met 
boomgaard.

In aktes van 1730 en 1756 wordt ook gesproken over een perceel land van  
18 morgen en 4 hond in de Foppenpolder, zich uitstrekkende van  Gaag-
water tot aan land van de commandeurs en 2 stukken land in de Aalkeet-
binnenpolder en een woning als huis, schuur, bargen en boomgaard. De akte 
van 1730 gaat over het verhuren door juffrouw Maria van Loo, weduwe van 
Adriaan van Rooyen, van het land. In de akte van 1756 staat beschreven dat 
erfgenamen Jacobus van den Kaden en zijn echtgenote Adriana van Rooyen 
van hun grootmoeder Maria van Loo een woning met opstal en 33 morgen 
en 150 roeden land overgedaan hebben aan hun oom Gijsbert van Rooyen. 
De waarde hiervan werd geschat op 15.000 gulden. In een contract tussen 
deze oom en Jacobus van den Kaden was geregeld dat de erfgenamen van 
de laatste 7.500 gulden kregen. De afhandeling daarvan is geregeld in de akte 
van 1756. Het bedrag van 7.500 gulden is betaald door Johan Verstolk jr. die 
getrouwd was met Magdalena van Royen, de jongste van drie dochters Van 
Royen (ofwel Rooyen of Rooien). Verstolk, oud-schepen van Rotterdam en 
handelaar in meekrap, was waarschijnlijk daarmee eigenaar van de  woning 
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met bijbehorend land. In een boek over buitenplaatsen in het bezit van een 
zogeheten druipbaan, een min of meer permanente opstelling voor het 
 vangen van vinken, in de periode 1750-1794, wordt hij genoemd als bezitter 
van de buitenplaats Vliethoeff te Maasland. Na zijn overlijden in 1775 is de 
woning waarschijnlijk verkocht. Mogelijk aan Adrianus Denick (1750-1797). 
Deze gaf het buiten de naam Denickslust waarvan hij in de Franse tijd de 
naam veranderde in Vliethoef toen hij de nieuwe schout van Maasland werd. 
Na zijn overlijden is de ‘buitenplaats’ opnieuw verkocht, mogelijk aan een 
lid van de familie Klapwijk.

Vliethoff bezit van familie Klapwijk, na 1800
Kort na 1800 blijkt de boerderij met land in het bezit van Jan Klapwijk en 
Elizabeth van Zanten, getrouwd op 6 mei 1804 te Maasland in gemeenschap 
van goederen. Elizabeth overleed op 7 maart 1817. Zij liet 5 minderjarige 
 kinderen na. De boedelbeschrijving, 
opgemaakt na haar overlijden, noemt 
een woning, schuur, bijhuis, bargen, 
tuin, boomgaarden (aangeduid als 
 Vliethoeff) en 33 morgen en 167 
roeden land waarvan 10 morgen 
en 4 hond in de Foppenpolder, 
14 morgen en 177 roeden in de 
Aalkeetbinnenpolder en 7 (of 9?) 
morgen plus 250 roeden hooiland in 
de Aalkeetbuitenpolder  strekkende 
van Zuidbuurt tot Rijskade. 
Daarnaast wordt nog 1 stuk land 
(ruim 4 morgen) in de Sluispolder en 
2 stukken land in De Lier vermeld.
In 1837 werden de gemeenschappelijke bezittingen van Jan Klapwijk en de 
erfgenamen van zijn vrouw  verdeeld over hun kinderen. De tweede zoon, 
Hendrik Klapwijk, werd eigenaar van Vliethoff met bijbehorend land in de 
Foppen polder en de Aalkeetbinnenpolder. Hij trouwde met Geertje Vermeer 
onder huwelijkse voorwaarden. 
Op het stuk land in de Aalkeet binnenpolder aan de Zuidbuurtseweg (nu 
Zuidbuurt 2) liet hij in 1866 een arbeiderswoning bouwen voor een broer 
van zijn vrouw die ook op de boerderij werkte.
In 1886 verkocht hij twee stukken land aan de staat voor de aanleg van de 
spoorlijn tussen Vlaardingen en Maassluis. In 1889 kreeg hij toestemming 
van Hoogheemraadschap Delfland om een stuk Vlietland (waarschijnlijk 
 gelegen vlak bij de boerderij langs de laan) op te hogen tot het niveau van 
de kade van de Foppenpolder en in gebruik te nemen. Verder kocht hij op 2 
maart 1891 van notaris Vrijberghe de Coningh een perceel van 4 hectare en 
47 are in de Aalkeetbinnenpolder dat zich uitstrekte van de Zuidbuurt tot de 

1974, het toegangshek met populierenlaan uit 1947.
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spoorlijn. Dit was de helft van twee naast elkaar gelegen percelen land die 
De Coningh in 1821 had gekocht en nu bij opbod apart werden verkocht. Het 
tweede perceel werd door een rentenierster uit Maassluis gekocht. Het door 
Klapwijk gekochte perceel gaf recht op overpad naar de Zuidbuurt over het 
voorste deel van het naast gelegen perceel zonder te hoeven meewerken 
aan het onderhoud van dat pad. Maar Klapwijk moest wel als vergoeding 
 jaarlijks f 5 betalen en de scheidingssloot onderhouden. Het tweede perceel 
land van 3 hectare en 72 are is rond 1939 ook op een openbare verkoping 
gekocht door de toenmalige boer op Vliethoff, Jan van Vliet.

Liever katten dan koeien
Het echtpaar Klapwijk bleef kinderloos. De boerderij Vliethoff, bestaande 
uit woonhuis, stallen, schuur en 26 ha land, werd in 1892 door Hendrik 
Klapwijk bij zijn overlijden per testament vermaakt aan de Diakonie van 
de Hervormde Gemeente Maasland onder een aantal voorwaarden. De 
 eerste voorwaarde was dat zijn weduwe Geertje Klapwijk-Vermeer tot haar 
dood het vruchtgebruik hield van de boerderij met bijbehoren; de tuin en 
het stuk weiland voor de boerderij. Daarnaast kreeg zij een geldsom van  
f 200 bij zijn overlijden en daarna een lijfrente van f 10 per week. Ook kreeg 
zijn  jongste broer een  lijfrente van f 4 per week. De laatste voorwaarde 
was dat de  nieuwe bewoners lidmaten van de Nederlandse Hervormde 
Kerk te Maasland  moesten zijn. Geertje Klapwijk overleed 13 maart 1909. 
Door de personen belast met de afhandeling van het testament werd de 
 boerderij Vliethoff met bijbehorend land, tezamen 26 ha, 25 are en 30 centiare  
(= vierkante meter) geschat op f 54.500 (schatting gedateerd 16-2-1892). 
 Zolang de weduwe  Klapwijk nog op Vliethoff woonde verhuurde de 
 diakonie het land aan boeren uit de buurt.
De weduwe Klapwijk kon het werk op de boerderij niet overzien. De 
 overgebleven koeien konden de stal vrij in- en uitlopen. Zij hield meer van 
katten. Het gevolg was wel dat het huis vervuilde. Veel bedelaars kregen 
een gastvrije ontvangst en mochten slapen in de oude schuur achter de 
stal. De zwervers brachten bij de toegang van de boerderij tekens aan waar 
 andere zwervers aan konden zien dat ze daar eten en eventueel wat kleren 
konden krijgen en er mochten slapen. Zo was er een zwerver uit Frankrijk 
die elke zomer mocht overnachten in het varkens- of schapenschuurtje vlak 
naast de Boonervliet, wat verder achter de boerderij. Omdat hij uit Frankrijk 
kwam kreeg het schuurtje de naam ‘het schuurtje van Napoleon’ of kortweg 
 ‘Napoleon’. 

Het Delflandse boerderijtype, 1910-1939
Na veel vergaderen besloot de kerkenraad van Maasland in 1909 de boer-
derij te verhuren door een vrije inschrijving onder de lidmaten. Zij mochten 
een gesloten enveloppe inleveren. Mijn overgrootvader Jan van Vliet, die 
boer was aan de Zuidbuurt, schreef in ten gunste van zijn zoon Teun. Hij 
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bleek de hoogste inschrijver te zijn. 
Dit gaf eerst wat moeilijkheden in de 
kerkenraad omdat hij diaken was, 
maar dit werd opgelost door hem te 
benoemen tot kerkmeester. Ook zijn 
zoon Teun en later zijn kleinzoon 
Jan, die gedurende de periode 1910-
1974 de boerderij huurden, moch-
ten geen lid van de kerkenraad zijn, 
maar konden wel kerkmeester zijn. 

De gebouwen van Vliethoff zijn 
na de stichting zeer regelmatig 
 verbouwd en uitgebreid, met name 
in de twintigste eeuw. Het betreft een 
boerderij van het Delflandse type 
met een  L-vorm. In de zogenoemde 
‘Hollandse stal’ was de middenbeuk 
versmald tot een voerdeel voor de 
koeien en met een grup (mestgoot) 
met kruipad achter de koeien. Om 
de  boerderij beter bewoonbaar te maken werd in 1910 het gedeelte met 
het boenhok  ongeveer één meter verhoogd. Voordien was het dak van het 
woongedeelte even hoog als dat van de stal. Verder werd er een nieuw 
koperen water fornuis in de boenhoek geplaatst. Boven het fornuis zat een 
tegelplateau, waarschijnlijk daterend uit de 18e eeuw, dat na de afbraak van 
de boerderij in 1975 geschonken is aan Museum Maassluis. 
Er kwamen koelputten voor de melk in de kelder met een grondwaterpomp 
om ze te vullen en een afvoer naar de sloot die het boerenerf omsloot. In de 
boenhoek kwam een kleine koelput met een pomp om water uit de vliet 
te pompen in een voorraadtank naast en boven de koelput. Deze koelput 
werd onder andere gebruikt om levend gevangen vissen in te bewaren voor 
het eten. De voorraadtank voor water was vooral tussenopslag voor water 
voor de koeien als die op stal stonden. De bewoners van Vliethoff dronken 
water uit een zakput onder de boerderij. Ook nadat in 1966 de boerderij 
 aangesloten werd op de waterleiding bleef men dat water drinken, omdat 
het veel lekkerder was dan het leidingwater afkomstig van Rotterdam. De 
koeien kregen dat water.

Naast het voorhuis werd in 1910 aan de vlietkant een extra schuur gebouwd 
met ruimte voor stalling van werktuigen (later de trekker en de auto), een stal 
voor twee paarden, een hok voor kalveren en daarboven een hooizolder. In 
de muur van deze schuur was een gedenkplaat met de tekst ‘de eerste steen 
is gelegd door de diakonie Herv. Gemeente, J.C. van der Sar, D. Oosterlee,  

Tegeltableau boven het waterfornuis in de oude boerderij. 

(foto Museum Maasluis)
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H. Kaptein, A. Van der Lely, AD 
1910’. De totale verbouwing kostte  
f 4.300.
De foto uit 1920 laat naast het 
 hoofdgebouw, met boenhok en 
stal, de in 1910 gebouwde schuur 
zien. Verder zien we een hooiberg 
aan de vlietkant, rechts daarvan de 
 achterste hoek van een schuur achter 
de stal, de oude schuur. Deze oude 
schuur diende voor het stallen van 
het  jongvee. Verder is het begin van 
het haventje voor de mestschuit aan 
de vlietkant te zien en nog  verder 
achter de boerderij het schuurtje van 
 Napoleon. Tot slot is op de foto te zien dat het hoofdgebouw toen nog geen 
voordeur had. Tevens  ontbreken de drie in 1939 geplaatste ramen boven de 
woonkamer toen daar twee slaapkamers zijn gemaakt (zie de foto van de 
Vliethoff uit 1970).

Boerin moest het vak leren
De boerderij werd weer bewoond na de trouwdag (27-4-1910) van opa en oma 
Teunis van Vliet en Dirkje Maria van Leeuwen, boerendochter  afkomstig uit 
Pijnacker. Van toen af aan woonde er gedurende ruim 74 jaar een familie Van 
Vliet op Vliethoff aan de Boonervliet, maar zoals uit bovenstaande blijkt is 
dit het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. 
Nadat opa en oma Van Vliet-van Leeuwen op de boerderij waren komen 
 wonen zijn ze samen met familie dagen bezig geweest om de boel weer 
schoon te maken. Volgens zeggen liep men de hele dag op klompen tot 
‘voor bed’. Al snel konden zij beginnen met het maken van boter en kaas.  
Elke dag kwam een tante om 5 uur ’s morgens om de nieuwe boerin het 
vak te leren. Als medewerkers waren twee knechten en twee meisjes nodig, 
  onder- en bovenknecht en meid genaamd, die ook op de boerderij  woonden. 
De  tekens voor zwervers aan het begin van de laan werden verwijderd, 
waarna de  toeloop van zwervers stopte.
Het echtpaar kreeg in de periode 1911-1917 zes kinderen: drie zonen en drie 
dochters. De dochters sliepen op de zolder boven de woonkamer en de  zonen 
op de zolder boven de boenhoek. 

Na verloop van tijd was de kaas- en botermakerij niet meer rendabel. De 
melkkoelers, karnton, kuipen en kaasvaten werden in 1925 opgeborgen op 
de boenhokzolder tot de crisisjaren. Om niet alleen van  melkveehouderij 
 afhankelijk te zijn, werd omstreeks 1930 een klein deel van het grasland 
aan de overkant van de Zuidbuurt gescheurd (gras omgeploegd en grond 

Vliethoff in 1920, gezien vanaf de Karperhoeve.
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bestemd voor akkerbouw, red.). In 1932 (de crisistijd) bracht melk geleverd 
aan de fabriek slechts anderhalve cent per liter op. Dit was te weinig om 
de boerderij draaiende te houden. Dus besloot men weer boter en kaas te 
gaan maken met hulp van de kinderen. Het paard draaide weer iedere dag 
zijn rondjes in de karnmolen naast de boenhoek. Omgerekend bracht dan de 
melk ruim twee cent per liter op. De kaas en boter werden iedere week met 
paard en wagen naar de markt in Delft gebracht om te verkopen. Vooral in 
de zomer, van mei tot september, was men er druk mee. Vanaf 1937 ging de 
melk weer ’s zomers en ’s winters naar de fabriek. Tevens werd in die tijd 
een groter deel van het land aan de overkant van de weg, de Zuidbuurt, 
 omgeploegd en bestemd voor bouwland. 

Harmoniumspelen voor Radio Oranje 
In 1939 nam de oudste zoon Jan van Vliet officieel de boerderij over. 
Zijn  vader leed aan MS (Multiple Sclerose). De boerderij werd toen weer 
 verbouwd. De ouders gingen in het voorhuis wonen en hun zoon met 
 echtgenote Alie  Visser in het achterhuis. Er werd een voordeur gemaakt aan 
de voorzijde van het hoofdgebouw en er werd een aparte keuken gemaakt 
door het  plaatsen van afscheidingen, inclusief deuren, in het gedeelte tussen 
de hal en de  boenhoek. Het echtpaar 
kreeg twee dochters en een zoon.

Aan het eind van het erf waren in 
1935 twee silo’s gebouwd, elk met 
een  inhoud van 60 m3. De hooiberg 
werd in 1939 vervangen door een 
grote schuur, die aan een kant open 
was. Voor deze schuur zat een grote 
luifel van circa 3,5 m breed en 4,5 m 
 boven de grond zodat wagens vol 
met hooi of graan eronder geparkeerd 
konden worden. Het haventje achter 
de nieuwe schuur werd  gedempt. 
Overigens stond het haventje nog 
steeds keurig ingetekend op de 
officiële kaarten voor het aanleggen 
van de waterleiding in de Kortebuurt 
en Zuidbuurt in 1966.

Achter de oude schuur werd in 1950 een gierkelder van 130 m3 gebouwd met 
daarboven een plaat voor de opslag van de stalmest. Tussen de schuur en de 
gierkelder werd een kleine silo gebouwd. 
Kort voor de oorlog werd op een openbare veiling een stuk land van  
3,72 ha gekocht dat gelegen was tussen de twee stroken land aan de  Zuidbuurt. 

De twee in 1935 gebouwde silo’s met daarachter de 

mestvaalt en de ‘oude’ schuur. Op de voorste silo ligt een dak 

tegen de regen (1965).
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In 1939 werd een strook land van ruim 0,66 ha, schuin door het land achter 
het erf, onteigend voor de aanleg van de rijksweg tussen  Rotterdam en het 
Westland. Op het land tussen het erf en de rijksweg is daarna een peren- en 
appelboomgaard aangelegd. Ook op de Kruikiuskaart uit 1712 is op dit stuk 
land een boomgaard aangegeven.

In het midden van de oorlog waren gedurende anderhalf jaar Duitse 
 soldaten ingekwartierd in de opkamer. Deze kon men bereiken door de in 
1939  geplaatste voordeur. Het was hen verboden om zich verder op het erf 
te begeven en dat verbod werd streng gehandhaafd. Wel konden ze horen 
wat er verder in het huis gebeurde. Zo viel hen op dat de jongste dochter 
elke dag vanaf iets voor 9 uur in de avond op een harmonium speelde.  
Op dat  tijdstip werd Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland, 
 uitgezonden. Op een vraag hunnerzijds vertelde zij dat ze alleen rond die 
tijd haar  pianoles  ongestoord kon oefenen. 
Eén van de Duitsers (een boer) kwam regelmatig vragen of de Engelsen 
al geland waren. Hij verafschuwde Hitler even sterk als de bewoners van 
Vliethoff. Vordering van het beste paard door de Duitsers kon steeds weer 
voorkomen worden door het vlak voor de keuring verkeerd te laten beslaan, 
waardoor het beest kreupel liep.
Aan het eind van de oorlog verkocht men naast melk ook aardappelen aan 
de bewoners van Maasluis en omliggende plaatsen. Eind 1944 kwam de 
 Foppenpolder blank te staan door gebrek aan brandstof voor het polder-
gemaal. Na het begin van de spoorwegstaking zaten mensen van het spoor 
op de boerderij ondergedoken.

Vliethoff gefotografeerd vanaf de kade langs de Gaag (vliet) voor de boerderij in 1974.
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Gemengd bedrijf met zomerhuisje
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een extra stuk van het land aan de 
Zuidbuurt omgeploegd. Vliethoff was van toen af aan echt een gemengd bedrijf. 
De oude schuur werd grotendeels omgebouwd tot bergplaats voor werktuigen 
en in 1958 werd er een vorstvrije aardappelopslagplaats in  gemaakt.
In de stal voor de koeien werden in 1962 de oude stalramen vervangen door 
het dubbele aantal ramen met onderdorpels, hetgeen de ventilatie van de stal 
aanzienlijk verbeterde. Dit was vooral nodig omdat de stalzolder erg laag was. 
Ook in de varkensstal in de oude schuur werd het aantal ramen verdubbeld.

De nieuwe boeren gebruikten het schuurtje van Napoleon vooral als hok 
voor de schapen tijdens de winter. Tussen 1960 en 1967 was het in gebruik als 
weekend-/zomerverblijf door een kennis uit Maassluis. Hij was drogist, maar 
afgekeurd vanwege hartproblemen. Hij verbouwde het schuurtje tot een mooi 
buitenhuisje waar hij ’s zomers een groot deel van zijn tijd verbleef totdat hij 
overleed. Na zijn dood is het ’s winters weer gebruikt voor de  schapen.
De foto uit 1974 laat duidelijk de veranderingen zien in het uiterlijk van de 
boerderij ten opzichte van de situatie in 1920, als gevolg van de verbouwingen 
in 1939. De hooiberg is vervangen door een grote schuur. In de voorgevel is 
een voordeur gemaakt en rechtsboven de woonkamer en de nieuwe hal zijn 
drie ramen geplaatst gelijktijdig met het maken van de nieuwe slaap kamers 
op de zolder.

In dit eerste gedeelte van het verhaal over Leven op Vliethoff is met name de 
geschiedenis van voor 1950 beschreven. In het tweede deel zal nader  ingegaan 
worden op aspecten die het leven als boer op Vliethoff beïnvloed hebben na 
1950. Dit betreft onder meer de snelle mechanisatie na 1945,  stijging van de 
arbeidslonen, de uitbreiding van Maassluis en de planning en realisatie van 
een recreatiegebied tussen Maassluis en Vlaardingen.

Bronnen
-  A. Dijkshoorn en J. Van der Giessen in Jaarboek Historische Vereniging 

Maasland, 2009, item proces 1522.
- website Historische Vereniging Maasland, item Foppenpolder. 
- rijksmonumenten.nl, item Vliethoff 18e eeuw.
-  Archief Hervormde Gemeente van Maasland bij Erfgoed Archief Delft, 

stukken betreffende legaat van H. Klapwijk periode 1645-1910.
-  D.J. Noordam, Leven in Maasland, een hoog ontwikkelde plattelands-

samenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. 
 Historische Vereniging Holland, Uitgeverij Verloren, 1986.

-  IGNAZ Matthey, Vincken moet vincken locken, vijf eeuwen vangst van 
zangvogels en kwartels in Holland. Historische Vereniging Holland, 
 Uitgeverij Verloren, 2002.

- Kees van der Sar, item familie Denick.
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Door: Dick van Wassenaar

Maassluis heeft in de loop der jaren een aantal bekende kunstenaars 
 voortgebracht. Sommigen van hen bleven Maassluis trouw, anderen 
 vertrokken naar elders om daar hun werk voort te zetten. In die laatste 
categorie past Leendert Brasser, waarschijnlijk bij weinig Maassluizers 
bekend. We geven een korte beschrijving van zijn leven.

Leendert Brasser was het tweede kind van Jan Brasser en Marijtje Leendertje 
Dijkshoorn en werd op 19 november 1727 gedoopt in Maassluis. Op  
7  oktober 1753 trouwde hij met Christina Geertruyd Vermeer uit Zevenaar 
en ze betrokken een woning aan de Hoogstraat te Rotterdam. Het echtpaar 
kreeg zeven kinderen. Leendert Brasser was tekenaar en etser en was 
 verschillende keren lid van het bestuur van het schildersgilde van  Rotterdam, 
het ‘Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam’, dat bijeenkwam 
in een lokaal boven de Delftsche Poort. Vanaf 1776 was hij daar in het 
kunstonderwijs werkzaam als corrector. 

Helaas is er verder over deze kunstenaar uit Maassluis weinig bekend. In 1842 
schreef J. Immerzeel in zijn werk over ‘de Levens en Werken van  Hollandsche 
en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters’ 
dat men van  Leendert Brasser weinig 
weet en dat zijn werk dikwijls wordt 
verward met dat van P.M. Brasser, 
eveneens schilder en tekenaar.

Leendert Brasser maakte pren-
ten naar ontwerpen van beroemde 
 schilders, graveerde portretten van 
Rotterdammers en maakte afbeel-
dingen van Rotterdamse kerken en 
gebouwen. Ook tekende hij land-
schappen met Bijbelse onderwerpen, 
stadsgezichten van Schiedam en 
strandgezichten van Scheveningen. 
Zijn werk vinden we onder andere 
 terug als illustratiemateriaal voor 
kinderboeken, zoals in  ‘Vaderlandsch 
A-B boek voor de Nederlandsche 
jeugd’ van W. Holtrop (1781). 

TEKENAAR LEENDERT BRASSER (1727-1793)

Prent uit het ‘Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche 

jeugd’, een ABC met wetenswaardigheden over Nederland. 

Brasser maakte prenten voor dit boek, hoewel we niet precies 

weten welke.
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Hoewel hij veel afbeeldingen maakte met riviergezichten uit de omgeving 
van Rotterdam (onder andere het Haringvliet) is het opmerkelijk dat er geen 
afbeeldingen van hem bekend zijn waarop zijn geboorteplaats Maassluis 
staat afgebeeld. Hij heeft zijn hele jeugd doorgebracht in Maassluis en het is 
aannemelijk dat hij er zijn tekenopleiding heeft genoten. Als oefening zal hij 
zeker getekend hebben in Maassluis, maar er is niets van bewaard gebleven, 
of in elk geval niet bekend.

Leendert Brasser overleed in Rotterdam op 14 juni 1793. In 1794 verkocht 
boekhandelaar D. Vis uit Rotterdam nagelaten ‘fyne schilderverwen, 
 pleisterbeelden en gegraveerde kopere konstplaten’ van hem. Hij  omschreef 
hem als ‘in leven beroemd kunstgraveerder en een ander voornaam 
 liefhebber’.

Boten op het water. Ets op papier van Leendert Brasser.

Prent naar ontwerp van Jan van Goyen. Afmetingen 119 x 186 mm
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Door: Adri P. van Vliet

Al vrij spoedig na het bombardement van 18 maart 1943 vergaderde 
het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente over de 
 mogelijkheden tot herstel van de kerk. Zo ook op donderdagavond  
2  september 1943. Op de agenda stonden de financiën, allerlei zaken die de 
kerkbouw betroffen en een mededeling van de voorzitter betreffende een 
bijzondere inbeslagname. Op dit laatste gegeven zal in het onderstaande 
stukje verder worden ingegaan.

Op 18 maart 1943 rond 15.35 uur 
 bombardeerden de geallieerden een 
groot deel van het historische  centrum 
van Maassluis. Er vielen  achttien 
 doden en vier zwaargewonden. 
 Binnen enkele minuten waren veel 
huizen, winkels en gebouwen ver-
woest. De gereformeerde Noorderkerk 
ging in vlammen op en ging geheel 
verloren. De hervormde Groote Kerk 
werd wel zwaar beschadigd, maar een 
 beginnende brand in de kerktoren kon 
tijdig worden geblust. Dat voorkwam 
dat dit kerkgebouw ook volledig ver-
loren ging. Het beroemde Garrels- 
orgel, de preekstoel met de  kanselbijbel, 
het Visserij- en Kleermakersbord en de 
kroonluchters bleven gespaard. Dit 
gold niet voor de oude regeringsban-
ken. Een vervolgbombardement op 
22 maart 1943 richtte gelukkig minder 
schade aan.

Bijbel inleveren
Het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente vergaderde op 
 donderdagavond 2 september 1943 om halfacht ’s avonds in de consistoriekamer 
van de Groote Kerk. Op de agenda stond onder andere een mededeling van de 
voorzitter betreffende een bijzondere inbeslagname. Wat was het geval?

DE KANSELBIJBEL VAN DE GROOTE KERK 
GECONFISQUEERD

De gebombardeerde Groote Kerk.
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Op zaterdag 21 augustus belde bij de pastorie van ds. B.J. van Garderen een 
Duitse dame aan, mevrouw dr. Clara Redlich. Zij gaf te kennen dat zij gaarne een 
bijbel uit de Groote Kerk wilde hebben. Een geschrokken dominee Van Garderen 
nam direct contact op met de voorzitter van het College van Kerkvoogden, de 
heer D. Poot uit de Paulus Potterstraat. (N.B. dit was de Frederik Hendrikstraat, 
door de bezetter omgedoopt).
Beiden dachten in eerste instantie dat mevrouw Redlich namens een Duitse 
 instantie de voortgang van het restauratiewerk aan de Groote Kerk kwam 
 inspecteren om te beslissen of de werkzaamheden al of niet door mochten gaan. 
Niets was minder waar. Mevrouw Redlich had al een bericht bij zich van het 
Reichskommissariat für die besetzten Niederländische Gebiete, Generalkommissar für 
Verwaltung und Justiz, Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege 
uit Den Haag. 
De tekst luidde:

Bescheinigung.
Frl. Dr. Redlich wird hiermit beauftragt, von der N.H. Kerk in Maassluis die Bibel aus 
dem Jahre 1664 aus Gründen der Denkmalpflege an sich zu nehmen, um sie vor  weitere 
Fliegerschäden sicherzustellen. Das Eigenthumsrecht verbleibt der Gemeinde. Wir  bitten, 
ihr die besagte Bibel auszuhändigen.
 
Wie was deze mevrouw? Clara Henriette Redlich werd op 21 januari 1908 in 
Riga geboren. Zij studeerde aan de universiteit van Riga en Göttingen en was 
de  eerste Duitse historica die naam maakte met onderzoek naar de prehistorie. 
Daarna was zij tot 1938 werkzaam in het Dommuseum van Riga. Tijdens de 
Tweede  Wereldoorlog werkte zij onder leiding van prof. dr. Walter von Stolar 
bij het Museum für Vor- und Frühgeschichte in  Keulen. In maart 1943 gaf de 
Reichsführer-SS Hans Rauter aan Von Stolar en Redlich persoonlijk opdracht 
om prehistorische vindplaatsen te beschermen die in de militaire Sperrgebiete 
langs de Zeeuwse en Hollandse kust lagen en die bedreigd werden door de 
bouw activiteiten voor de Atlantikwall. Als deze schade dreigden op te lopen 
door de acties van de Wehrmacht werd de hulp van dr. Friedrich Plutzar, hoofd 
van de al eerder genoemde Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und 
 Kulturpflege ingeroepen. In de zomer van 1944 werd Redlich teruggeroepen 
naar  Duitsland. Na de oorlog werd zij hoogleraar aan de Freie Universität van 
Berlijn. Zij  overleed op 12 januari 1992 te Hannover. Over haar activiteiten in 
bezet Nederland is  verder weinig bekend.

Bijbel gered of verdwenen?
Tijd voor overleg was er niet. Geheel overdonderd liep Poot met mevrouw 
 Redlich naar de Groote Kerk en overhandigde haar de kanselbijbel. Wel schreef 
hij nog snel op het schutblad dat de bijbel eigendom was van de Nederlands 
 Hervormde Gemeente te Maassluis. Het ging om een schitterend exemplaar 
dat in 1664 was gedrukt door de Amsterdamse drukker Paulus Aertsz. van 
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 Ravesteijn. Poot kon alleen genoegen 
nemen met de verzekering dat bijbel 
in Nederland zou blijven en eigendom 
bleef van de Hervormde Gemeente. 
Het officiële ontvangstbewijs zou later 
worden toegestuurd.

Poot vertrouwde de situatie echter niet 
en stelde samen met T. Mastenbroek, 
secretaris van het College van Kerk-
voogden, twee dagen later een brief 
op gericht aan de Nederlandse Rijks-
inspecteur voor de Kunstbescherming  
dr. J. Kalf met een aantal  vragen. 
 Allereerst wilden zij weten of een 
 inbeslagname van kanselbijbels wel 
vaker gebeurde door het Reichs-
kommissariat. Te meer omdat de 
 koster van de Groote Kerk vertelde dat 
 mevrouw Redlich enkele dagen  eerder 
de kerk al had bezocht. Zij gaf toen 
de indruk  geïnteresseerd te zijn in de 
 geschiedenis van de kerk en had tussen neus en lippen door gevraagd of er ook 
oude bijbels in de kerk aanwezig waren.  
Tevens vroegen de kerkvoogden aan Kalf of hij wist of de bijbel in Nederland zou 
blijven en zo ja, of het mogelijk was de bijbel onder zijn bescherming te nemen. 
Daarnaast hoopten zij dat hij er ook voor zou kunnen zorgen dat het toegezegde 
ontvangstbewijs naar Maassluis werd gestuurd.

Ook schreef Mastenbroek een brief 
naar de Hauptabteilung Wissenschaft, 
Volksbildung und Kulturpflege met 
de vraag waar de Maassluise kansel-
bijbel zou worden bewaard en met het 
dringende verzoek om de toezending 
van het toegezegde ontvangstbewijs. 
De Duitse instantie reageerde niet. 
De inspecteur voor de Kunstbescher-
ming daarentegen liet per kerende 
post  weten dat hij niets ‘onbeproefd’ 
zou laten ‘om den Bijbel onder mijne 
hoede te krijgen’ en dat een dergelijk 
geval bij zijn weten nog nooit was 
voor gekomen.   

Eigendomsverklaring op het schutblad van de 

Van Ravesteijnbijbel. (Foto Henk van Oosten)

Ontvangstbewijs van de bijbel. 

(Archief Kerkvoogdij Maassluis)

O t tb ij d bijb l
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Bijbel als kunstschat
Enkele weken later berichtte Kalf 
dat de Duitse instantie de kansel-
bijbel aan hem had overhandigd voor 
 verdere bewaring. De bijbel werd 
over gebracht naar de rijksbergplaats 
voor kunstschatten in de bossen bij 
Paasloo  (gemeente Steenwijkerwold). 
In een enorme  bunker – gebouwd in 
1942 en 1943 – lag de bijbel naast de 
kunstschatten van het Rijksmuseum en 
andere musea  veilig opgeborgen voor 
 bomaanvallen en  ander oorlogsgeweld.

Daarna bleef het lange tijd stil. Pas in 1947 keerde de in beslag genomen kanselbijbel 
weer terug op de agenda van het College van Kerkvoogden. De Groote Kerk was 
inmiddels grotendeels hersteld en zou op korte termijn weer in  gebruik worden 
 genomen. Voorzichtig informeerde Mastenbroek bij de Inspectie  Kunstbescherming 
of de bijbel terugbezorgd kon worden en ‘welke bijzondere stappen moesten wor-
den gedaan tot terugverkrijging’. De Inspectie gaf aan dat de bijbel nog steeds in de 
rijksbergplaats te Steenwijkerwold lag en dat hij met het eerstvolgende  transport 
naar het Rijksmuseum in Amsterdam zou worden  gebracht.
Vijf maanden later was er nog niets gebeurd. Tevergeefs reisde Poot naar 
 Amsterdam om de zaak vlot te trekken. Pas op 2 juni 1947 kwam het verlossende 
bericht dat bijbel naar Amsterdam was overgebracht en opgehaald kon worden. 

Uiteindelijk was de terugkeer van de bijbel toch nog op tijd. Tijdens de 
 heringebruikname op donderdag 10 juli 1947 prijkte de bijbel weer zichtbaar 
op de preekstoel. Aan de meesten van de vijftienhonderd aanwezigen zal dit 
ontgaan zijn. Zij zullen meer aandacht 
hebben gehad voor het kerkgebouw en 
het provisorisch opgeknapte orgel.
Waarom Redlich zo geïnteresseerd was 
in de Maassluise bijbel is echter nooit 
duidelijk geworden. 

De Van Ravesteijnbijbel ligt momen-
teel niet meer op de kansel. Hij is  veilig 
opgeborgen en komt alleen nog uit de 
kluis bij bijzondere gebeurtenissen. 
Zoals het maken van deze foto’s. 

De lijst geraadpleegde bronnen en literatuur kan bij de redactie verkregen worden.

De Duitse ‘Bescheinigung’. (Archief Kerkvoogdij Maassluis)D D it ‘B h i i ’ (A hi f K k dij M l i )

De Van Ravesteijnbijbel uit 1664. (Foto Henk van Oosten)



32

HET KANAAL DAT ER NIET KWAM

Door: Dick van Wassenaar

Aan het einde van het jaar 1879 werd er een brochure gepubliceerd met 
de titel ‘Het Kanaal-Ontwerp Maassluis-’s Gravenhage-Velzen toegelicht’.  
In deze publicatie, uitgegeven door De Vereeniging van en voor 
 Nederlandsche Industrieelen (opgericht in 1861), werd een plan  beschreven 
dat was uitgewerkt door ingenieur H. Linse. Het werd weliswaar niet 
 gerealiseerd, maar is vanwege de betrokkenheid van Maassluis  interessant 
genoeg om hier kort te beschrijven.

Doormodderen
Aanleiding voor het plan was deels de tegenslag die was ontstaan bij de 
 aanleg van de Nieuwe Waterweg waarbij de continue verzanding  realisatie 
van de beoogde doelstellingen tegenwerkte. De graafwerkzaamheden 
 waren  begonnen in 1866 en in maart 1872 voer het Britse stoomschip  Richard 
Young van Great Eastern Railway 
(Rotterdam-Harwichlijn) de  Nieuwe 
 Waterweg binnen. Vanaf 1873  stokte 
de natuurlijke  uitschuring van de 
Waterweg waarvan men  hoopte 
dat deze het kanaal op diepte 
zou  houden. Men bleef tot 1877 
 doormodderen. 
Op 30 mei 1877 werd er bepaald 
dat de doorsnijding met behulp 
van  baggeren moest worden ver-
breed van 250 meter naar 400  meter. 
Om dit mogelijk te maken werd 
de  begroting van de aanleg van de 
Nieuwe  Waterweg van 6,3 miljoen 
gulden verhoogd naar 12,8 miljoen 
gulden. In de laatste maand van 1881 
besloot het parlement om 20 miljoen 
gulden ter beschikking te stellen om 
de Nieuwe Waterweg  bevaarbaar 
te maken voor de moderne stoom-
schepen. Hoewel in 1885 zeer grote 
schepen over de Nieuwe Waterweg 
naar  Rotterdam konden varen, waren 
er toch nog aanvullende werkzaam- Afbeelding van het document ‘Het Kanaal-Ontwerp’.Afb ldi h t d t ‘H t K l O t ’
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heden nodig voordat de Waterweg geheel gereed was. Pas in 1895 werden 
de werkzaamheden gestopt. Tot dat jaar had de Waterweg 36 miljoen gulden 
gekost. Dit was zes keer zoveel als bij de aanvang in 1863 was geraamd.  
In de tussenliggende jaren werd, mede om deze voorziene redenen, het 
 alternatieve plan door H. Linse opgesteld.

Kanaalontwerp Maassluis-’s-Gravenhage-Velzen toegelicht 
Op 11 juni 1878 werd door de Vereeniging van en voor Nederlandsche 
 Industrieelen bij de toenmalige Minister van Waterstaat, Handel en 
 Nijverheid (Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet) een aanvraagconcessie ingediend 
voor de bouw en de exploitatie van een zeekanaal, lopende van Velzen naar 
de Maas. Na ontvangstbevestiging op 9 juli 1878 van de aanvraag werd het 
plan verder door Hendrik Linse uitgewerkt. Omdat elk antwoord van de 
minister uitbleef en er inmiddels voor de begroting van het jaar 1890 drie 
miljoen gulden werd uitgetrokken om de Waterweg te verbeteren, achtte het 
bestuur van de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen het 
nodig het plan ‘onverwijld ter algemene kennis te brengen’, met als resultaat 
deze publicatie. 

Korte beschrijving van het plan
Het ontwerp van het plan wordt uitgebreid en met de vele breedsprakige en 
meer of minder gedetailleerde argumenten en consequenties geformuleerd. 
In het 71 pagina’s tellende document door H. Linse laat het plan zich in het 
kort als volgt omschrijven. 
Basis van het totaalplan is te komen tot een waterverbinding tussen het 
Noordzeekanaal en de Maas. Het plan omvat twee deelplannen voor de 
 aanleg van
A.  een kanaal tot verbinding van het Noordzeekanaal met de Maas, met een 

eigen havenmond in de noordwestkust van ons land tussen  Scheveningen 
en Hoek van Holland.

B. een spoorweg langs dit kanaal van Scheveningen naar Maassluis.

Door het uitvoeren van dit plan beoogt men de volgende zaken te realiseren.
1.  Voor Rotterdam een waterweg waarop steeds een gelijke en tot de grote 

vaart gevorderde diepte zal aanwezig zijn.
2.  Voor ’s-Gravenhage en Scheveningen een directe verbinding over 

 water met de Maas en de zee, en tevens een behoorlijke gelegenheid 
tot  waterverversing. Dit tot ontwikkeling van handel en nijverheid en 
 bevordering van de volksgezondheid.

3.  Voor Amsterdam en Rotterdam een gewenste waterverbinding tussen 
beide steden.

4.  Voor het Hoogheemraadschap Rijnland vooral en voor Delfland ten dele, 
een aanzienlijke boezemverbetering.

5. Voor geheel Nederland een zekere steun tot zijn verdediging.
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Voor de uitvoering van deel A, een kanaal voor de grote vaart, bepleit H. Linse 
in grote lijnen het volgende traject: Het kanaal loopt, op de  waterspiegel 60 m 
breed en met een diepte van 6,5 m, vanaf Velzen via Zandvoort en  Vogelenzang 
naar het Katwijkse kanaal en vandaar naar de Waalsdorpervlakte. Dan  achter 
de duinen tot de weg van Loosduinen naar zee. Daar ombuigend  evenwijdig 
met de kust tot Ter Heide. Daar rechthoekig ombuigend naar de kust om 
daar uit te lopen in een te bouwen haven. Verder zuidwaarts en door de 
 geest gronden van Naaldwijk richting de Maasdijk om deze te snijden op 500 
meter ten  noordwesten van de Oranjesluis. Ten zuidwesten van die dijk weer 
 ombuigend langs de uitlozing van de Oranjesluis. En ten zuidwesten van daar 
door de Oranjepolder, de Stenendijk polder, de Noord-Nieuwlandse  polder en 
 Kapelpolder, alle buitenpolders. Om uiteindelijk de buitenhaven van  Maassluis 
te bereiken op 500 meter ten noordoosten van haar havenmond. In de Maasdijk 
en te Scheveningen zijn twee grote sluizen nodig.

Deelplan B omvat het volgende: De aanleg van een spoorweg die begint bij 
het badhuis van Scheveningen. Om vandaar om te buigen richting het aan te 
 leggen kanaal, het te kruisen en verder oostwaarts tot Maassluis.

De totale lengte van het kanaal wordt op 75 km geschat en de lengte van de 
spoorlijn op bijna 32 km. Het is duidelijk dat een plan als hierboven geschetst 
veel consequenties met zich meebrengt. Grote stukken land en ook bebouwing 
moeten aangekocht of onteigend worden en er moeten meerdere bruggen 
 worden aangelegd. Ook bestaande spoorwegen op het traject van Rotterdam 
naar het Noordzeekanaal moeten op enkele plaatsen worden overbrugd. 

Consequenties van het ontwerp voor de omgeving van Maassluis 
Veel details met betrekking tot de omgeving van Maassluis – behoudens de 
 eerdergenoemde – onthult het ontwerp niet. In het Nationaal Archief zijn 
slechts twee kaarten aanwezig die betrekking hebben op het voorstel. Een  ervan 
schetst de situatie rondom Scheveningen en de daar aan te leggen  werken, de 
ander toont onder andere een profielschets van de doorgraving in de bocht 
voor de Maasdijk. 

Hieruit blijkt dat de breedte van het kanaal ter plaatse aan de waterspiegel op 
dit punt, vanwege een bocht, op 100 meter wordt gebracht. Op de gewenste 
diepte, te weten 5,5 m onder AP (Amsterdamsch Peil) krijgt het een breedte 
van 68 m. Het wateroppervlak bedraagt 464 m². Aan beide zijden komt er een 

Profielschets van de voorgestelde doorgraving in de bocht voor de Maasdijk. (Nationaal Archief)
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dijklichaam van 100 m breedte (totaal) met een tophoogte van 4,7 m AP en 
een oppervlak van 220 m². Buiten de Maasdijk loopt het kanaal open door de 
buitenpolders.
Het geheel, van Maassluis langs Ter Heide tot Scheveningen, moet tussen 
hoge zeedijken worden begrensd, even hoog als de kruin van de Maasdijk. 
 Overbrugging zal overal gebeuren met dubbele doorvaartopening ter vrije 
wijdte van 20 m. De sluizen in de Maasdijk en Scheveningen zullen met twee 
schutkolken naast elkaar worden gebouwd, een voor de grote vaart tot 110 m 
lengte en 20 m vrije breedte, de andere met kleinere afmetingen. 

Om een beeld te krijgen van de loop van het voorgestelde kanaal is het in 
 bijgaande schets deels ingetekend. Het zou mogelijk enkele kilometers vanaf 
de kustlijn naar Ter Heide gaan en vandaar verder richting Maassluis. Wel is 
 duidelijk dat ook in Maassluis grond 
onteigend zou moeten worden om 
de aanleg van het kanaal  mogelijk 
te maken. Linse merkte daarbij op: 
Van Zorgvliet (’s-Gravenhage) tot 
 Maassluis moet, al wordt dit hier en 
daar ook  kostbaar, overal de onteigening 
tot  zoodanige breedte geschieden, dat de 
dijken tot zeedijkhoogte, onder  behoorlijk 
flauw talud, langs het kanaal zijn op te 
werpen. Hij voorziet overigens niet 
veel problemen voor de kosten van 
de onteigening want, zo schrijft hij, de 
ontgraven grond, vermoedelijk  dikwijls 
veen vermengd met klei, zal op de  duinen 
gestort hun hoedanigheid verbeteren en 
de opgehoogde plateaus bij  Loosduinen 
en  Maassluis zullen veel meer  waarde 
 verkrijgen dan hun  ondergrond thans 
 bezit en het bedrag dat voor zijn 
 onteigening zal gevorderd worden. 

De spoorlijn
Door de wet van 1875, die uitbreiding van het Staatsspoorwegnet had  aanbevolen, 
zou ook de aanleg van een spoorweg vanaf Rotterdam naar Hoek van Holland 
een feit worden. De aanname van H. Linse was dat zolang het welslagen van de 
Waterweg niet ten volle verzekerd was, de aanleg van die spoorweg – althans tot 
zijn verlenging verder dan Maassluis – niet zal worden gerealiseerd. Dat dit juist 
was blijkt uit het feit dat de spoorverbinding Schiedam-Maassluis pas in 1891 
tot stand kwam en de verbinding verder naar Hoek van Holland pas in 1893.  
Over de loop van de spoorlijn zijn verder geen andere details beschreven.

Kaart uit 1867. Grove schets van de mogelijke loop van het 

kanaal van Velzen naar Maassluis waarin opgenomen een 

haven in Ter Heide. 
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Ontwerp ingehaald in de tijd
Zoals bekend is er van het ontwerpplan niets terecht gekomen. De aanleg van 
de Waterweg die inmiddels in volle gang was en de verbeteringen die daarna 
nog noodzakelijk waren om de problematiek van de verzanding tegen te gaan 
bleken (en zijn nog steeds) succesvol. Hoe Nederland en vooral het Westland 
en Maassluis geprofiteerd zouden hebben van de voorgestelde aanleg blijft een 
onbeantwoorde vraag. Dat onze leefomgeving geheel anders was geweest staat 
vast.

Bronnen
H. Linse, Het Kanaal-Ontwerp Maassluis-’s Gravenhage-Velzen der Vereeniging 
van en voor Nederlandsche Industrieelen toegelicht, 1879, Uitg. H.L. Smits.

Geraamde kosten en tijdsduur
De geschatte kosten voor realisatie van het voorstel zijn voor:
1) Kanaal Maassluis-Ter Heide: 12,5 miljoen gulden; 
2)  Kanaal Ter Heide-Scheveningen, met zijkanalen en spoorweg Maassluis-

Scheveningen: 8,4 miljoen gulden; 
3) Kanaal Scheveningen-Velzen: 22,4 miljoen gulden;
4) En voor onvoorziene uitgaven ongeveer 0,7 miljoen gulden;
Een totaalbedrag van 44 miljoen gulden. De uitvoering van het gehele werk 
zou een tijdvak van 10 tot 12 jaar vereisen.

Hendrik Linse
Hendrik Linse (1825-1905), afkomstig uit Amsterdam, was de zoon van   
H. Linse en C.W. Wilckhaus. In april 1847 behaalde hij het diploma van  civiel 
 ingenieur. Kort daarna werd hij als toezichthebbende onder J.A. Beijerinck bij de 
droogmaking van het Haarlemmermeer geplaatst. Hij was hier bij de bouw van 
het stoomgemaal Cruquius betrokken. Van 1855 tot 1864 bouwde hij in Hoorn 
en omstreken bruggen, ziekenhuizen, kerkgebouwen en  gasfabrieken. Van 1866 
tot 1873 was hij directeur gemeentewerken te Dordrecht. Hij heeft gedurende 
die tijd veel werken zoals bruggen, een postkantoor en een  polderbemaling tot 
stand gebracht. 

Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen
Door de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen werd onder 
meer geageerd tegen commerciële activiteiten door overheidsorganen. Zo 
 verzocht deze vereniging in 1869 de regering de exploitatie van gasfabrieken 
door gemeentebesturen voortaan te beletten en de bestaande gemeentelijke 
gasfabrieken aan de particuliere industrie over te doen.
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Door: Jan de Lapper

Ofschoon veel oudere Maassluizers zich de naam Jan de Lapper  
(1899-1955) wel herinneren, weten weinig mensen wíé Jan de Lapper was. 
Zijn naam was Koos van der Linden die onder dit pseudoniem gedurende 
vele jaren honderden gedichten heeft geschreven. Die zijn gepubliceerd 
in verschillende tijdschriften en vooral later in de Maassluise Courant  
‘De Schakel’. Het waren meestal toepasselijke en rake gedichtjes. In HS 62 
staat zijn levensverhaal.

Daar is weer ’t fijne ‘zeebanket’,
Des Hollanders verlangen,
Zo heerlijk mals en lekker vet,
En pas in zee gevangen.
De loggers zijn weer uitgegaan,
De visserij begonnen, 
Een ‘Katwijker’ bracht d’eerste aan,
Heeft dus de prijs gewonnen.
De ‘haringrace’, traditioneel,
Waar z’altijd mee beginnen,
Bracht, hoewel duur en nog niet veel,
Toch ‘nieuwe haring’ binnen.
De apothekers nemen nu
Weer enk’le maanden vrij.
Want drankjes, pillen, enzovoort
Zijn er nu niet meer bij.
De dokters kunnen nu gerust
Voorlopig wel verdwijnen.
Want loggers brengen thans uit zee
Weer tonnen medicijnen.
’t Is vitaminen A tot Z,
Een zalfje voor vanbinnen,
Het best kan je er, zo uit bed,
Met twee of drie beginnen.
Vanouds de roep, vergeet het niet,
Die gaat van mond tot mond,
Geldt ook nog nu, voor jong en oud:
Eet haring, blijf gezond!

HOLLANDSE NIEUWE
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Door: Betsy Ohlsen-’t Hart

In de jaren vijftig van 20e eeuw was de moeder van Betsy Ohlsen, 
 mevrouw J. ’t Hart-Boers, regentes in het Rusthuis aan de Prinsekade. Haar 
 moeder was terughoudend met haar verhalen vanwege het vertrouwelijke 
 karakter, maar Betsy ving als kind weleens wat op. Dit inspireerde Betsy 
vele jaren later om onderzoek te doen in de archieven van het Rusthuis en 
de  Gereformeerde Diaconie. Zij bracht een groot deel van de geschiedenis 
van het Rusthuis aan het licht en schreef dit verhaal. Een stukje  Maassluise 
geschiedenis waarover we nog niet eerder publiceerden.

De Stichting
Op 26 februari 1891 draagt de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te 
Maassluis zijn diaconie op om over te gaan tot de stichting van een  Wees- 
en Rusthuis. Daarin zullen uitsluitend wezen en ouden van dagen worden 
opgenomen die behoren tot de Gereformeerde Kerk van Maassluis en, als er 
plaats is, ook van elders. Aan de Noordvliet staat al een gezamenlijk Wees- 
en Rusthuis van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk (toen 
Kerk van de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Gemeente geheten). 
Zij vormden in een periode rond 1887 één geloofsgemeenschap. Nadat 
de beide kerken weer los van elkaar verder gaan ontstaat er een nijpende 
 situatie. De bezittingen moeten terug naar de Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk zit zonder huisvesting. Daardoor is men genoodzaakt 
de wezen in het Geuzengesticht te Brielle en de bejaarden elders onder te 
brengen.
In een tijd waarin de wekelijkse diaconiecollecten zo’n 50 tot 60 gulden 
 opbrengen en alleen de bouw van het Wees- en Rusthuis al wordt begroot 
op meer dan f 10.000, is dit een initiatief dat gestoeld is op geloof, moed en 
 vertrouwen. Bovendien is het noodzakelijk bijna gelijktijdig een kerk, twee 
pastorieën en een school te bouwen. Er komen extra collectebusjes in de kerk, 
in woonhuizen en op loggers.

Bouw en indeling van het Wees- en Rusthuis
In oktober 1892 wordt een hoek grond van leerlooier J. v.d. Meys aan de 
 Prinsekade 22 aangekocht voor f 2.363. De fondsenwerving verloopt 
 aanvankelijk traag en moeizaam totdat begin 1896, onder andere door een 
ontvangen legaat van f 2.000, het geheel in een stroomversnelling komt.  
Op 23 februari 1896 legt ds. Mulder de eerste steen.
Het Wees- en Rusthuis is door architect J.P. Wimmers in neo-renaissancestijl

GEREFORMEERD WEES- EN RUSTHUIS 
AAN DE PRINSEKADE
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ontworpen en de aannemer is L. van Rossen, beiden uit Maassluis. De 
 bouwsom bedraagt uiteindelijk f 13.529,46 plus f 300 architectkosten.
Het voor die tijd imposante gebouw bestaat uit drie verdiepingen. Het 
heeft beneden een kamer-en-suite met in het midden schuifdeuren waar 
de  vrouwen en mannen (óók de gehuwden!) gescheiden van elkaar zullen 
zitten. Verder een keuken, bijkeuken, badkamer, de zit/slaapkamer van de 
Zuster, een linnenkamer die tevens dienst doet als diaconie- en vergader-
kamer, een vrouwenslaapzaal met vier bedden en twee slaapkamers voor 
twee hoogbejaarden of invaliden.
Op de eerste verdieping zijn zes zit/slaapkamers voor draagkrachtige 
 bejaarde echtparen en alleenstaanden. Zij worden op hun kamers bediend 
en komen zelden of nooit beneden. De arme(re) echtparen slapen gescheiden 
in de slaapzalen. Er is voor de meesten dus een totaal gebrek aan privacy. 
Intern personeel slaapt eveneens op de eerste verdieping.
Er zal een directie-echtpaar, de zogenaamde Vader en Moeder (voor een 
 salaris van f 300 per jaar plus kost en inwoning) en personeel worden 
 aangetrokken. Slechts negen maanden later, op 23 en 24 november 1896, kan 
de kerkelijke gemeente het gebouw al komen bezichtigen.

De bewoners/verpleegden
In januari 1897 is ook de inrichting van het Gereformeerde Wees- en Rusthuis
voltooid zodat onder leiding van Vader en Moeder Ferwerda uit Loosduinen 
de eerste elf ouden van dagen er hun intrek kunnen nemen. 

De verpleegden in het Rusthuis omstreeks 1909.
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Ouderen kunnen vanaf 60 jaar 
 worden opgenomen, wezen en licht 
mindervaliden al op (zeer) jonge 
leeftijd. Nieuwe bewoners moeten 
bij opname een medisch attest 
overleggen. Zij nemen mee: een bed, 
 voldoende bovenkleding en drie 
stel lijfgoed. Kosten van ziekenhuis-
verpleging, operatie en begrafenis 
zijn voor de diaconie of, indien 
draagkrachtig, voor de contractant.
Bezittingen van nietdraagkrachtige 
verpleegden komen ten bate van 
de Stichting. Alleen als bewoners 
(toen nog verpleegden genoemd) 
draagkrachtig zijn betalen zij voor 
hun verblijf. Ontvangen de bewoners een erfenis dan worden daarop eerst 
de  genoten verzorgingskosten in mindering gebracht. Verpleegden die zich 
in of buiten het tehuis bij herhaling misdragen kunnen na ernstig vermaan 
daaruit worden verwijderd.
De diaconie neemt wezen onder de 16 jaar op die dooplid zijn der 
 Gereformeerde Kerk. Afwikkeling van de boedelliquidatie regelen hun 
voogden en de diaconie. Ze verlaten de Stichting op 21-jarige leeftijd, tenzij 
ze niet in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. Tijdens hun verblijf 
komen hun verdiensten ten bate van het Wees- en Rusthuis. Al naar gelang 
gedrag en leeftijd zal de diaconie een zeker bedrag op een spaarbank boekje 
plaatsen. De eersten van de acht à negen wezen die er hun intrek zullen 
 nemen zijn Pieter en Wouter van Aken. Na 1909 worden er geen wezen meer 
opgenomen in het Rusthuis.

Al na een maand komt Vader Ferwerda in de diaconievergadering klagen 
‘over de oude menschen’. Ook de weeskinderen laten zich niet onbetuigd 
en zij worden door de diakenen ontboden als er een ruit is ingegooid, als de 
jongens met de meisjes op straat lopen(!), er een bij zijn baas wegloopt of als 
de kinderen de catechisatielessen niet geleerd hebben.
Opvallend is dat de meeste Vaders en Moeders relatief kort in functie blijven; 
soms door hun ontslag, door sollicitaties of omdat een van de echtelieden 
overlijdt. Na de Ferwerda’s komen en gaan de echtparen Van Dommelen 
uit Breda, Van de Meene uit Amersfoort, Van der Berge uit Zaandam en 
Baanvinger uit Schiedam. Vervolgens in 1918 het echtpaar De Kievit uit 
Delfshaven en als laatste Vader en Moeder Sint Maartensdijk uit Giessen. 
Onduidelijk is waarom er nooit een Maassluise directie is benoemd.

Interieur en bewoners na 1957. Van links naar rechts: 

mej. Van Loenen, mej. De Kromme, mevr. Vroombout.
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De exploitatie
Na aanvankelijke exploitatietekorten is er eind 1905 een klein batig saldo. In 
1911 ontstaat de mogelijkheid om een stuk grond achter het Wees- en  Rusthuis 
aan te kopen en daarin de ommuurde rusthuistuin te creëren. In 1912 wor-
den de kleine huisjes ten zuiden van het tehuis afgebroken  waardoor de 
 Rusthuisstraat ontstaat. Dit kan te maken hebben met de  betere  bereikbaarheid 
van de Groen van Prinstererschool die in datzelfde jaar wordt gebouwd.
In de jaren twintig wordt er elk najaar een varken ten behoeve van het  Rusthuis 
geslacht. Ook krijgt het Rusthuis kerktelefoon. In 1927 schenkt de Vereeniging 
van Radioluisteraars in Maassluis een compleet radiotoestel aan de Stichting. 
In 1928 wordt een lift aangeschaft die door ‘menschenkracht’ moet worden 
bewogen. Kosten inclusief liftkoker f 1.100.
In 1929 krijgt het Rusthuis centrale verwarming, voor de aanleg moet f 4.250 
worden geleend. Datzelfde jaar wordt voor de verpleegden een autotocht ge-
organiseerd. Ongetwijfeld zijn dit hoogtepunten voor de bewoners.

In 1932 zijn de  rusthuisfinanciën zo 
gunstig dat de diaconie  daardoor haar 
taken naar behoren kan  voortzetten. 
In 1939 vindt een  uitbreiding plaats 
door het maken van zolder kamertjes 
en in 1942 wordt een  nieuwe 
 badkamer gebouwd.  Datzelfde jaar 
is het Rusthuis  schuldenvrij.
In oktober 1944 moeten de  bewoners, 
op last van de bezetter, worden 
 geëvacueerd naar  Leidschendam 
waar er helaas velen door  uitputting 
overlijden. Dit ondanks alle 
 inspan ningen van gastgemeente, 
zusters en diaconie. Het  Maassluise 
Rusthuis is ingericht als noodziekenhuis en ontkomt daardoor aan de 
 ‘Duitsche roofzucht’.
In juli 1945 komen de geëvacueerden verheugd terug uit Leidschendam. 
 Diezelfde maand gaan, om gezondheidsredenen, de laatste Vader en Moe-
der, het echtpaar Sint Maartensdijk, vervroegd met pensioen. In navolging 
van vele andere rusthuizen benoemt de diaconie een directrice (Zuster).
In januari 1947 wordt het 50-jarig bestaan gevierd. Er zijn dan 27 verpleeg-
den en 3 personeelsleden. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar. Er zijn vanaf de 
oprichting 193 ouderen en 8 wezen opgenomen geweest.

Het bestuur
In het reglement van de Stichting lezen we dat het Wees- en Rusthuis 
zal worden beheerd en onderhouden door de Gereformeerde Diaconie.  

Achterzijde, ziekenzaal en tuin van het Rusthuis.
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Een commissie van twee diakenen 
en zes zusters regentessen staat het 
 dagelijks bestuur bij in de beheer-
taken. Ook zij moeten belijdend lid 
zijn van de Gereformeerde Kerk. Hun 
opgedragen taak is in hoofdzaak het 
toezicht op de  vrouwelijke en huis-
houdelijke  aangelegenheden en het 
bijhouden van het  inven taris boek. 
Minstens tweemaal per jaar  vergadert 
de diaconie met de regentessen die 
een adviserende stem hebben.
Het eerste college van regentessen 
wordt in 1897 benoemd en bestaat 
uit de dames A. Sonneveld, wed.  
L. Stigter en N. Hoogerwerf. Laatstgenoemde vervult die functie ruim 25 jaar 
en wordt er daarna met haar man bewoonster!

In de loop der tijd wordt het reglement een aantal keren aangepast.  
Zo  lezen we dat in 1946 de regentessen tevens als taak hebben om het 
Rusthuis  tweewekelijks te bezoeken en rond te gaan, toezicht te houden 
op  huishouding en inventaris, de linnenkast aan te vullen, kleding voor 
 verpleegden aan te schaffen, overleg te plegen over benoeming en ontslag 
van directie en  personeel en werkroosters ‘lager dienend personeel’ op te 
maken. Voorts moeten zij beoordelen of verpleegden in huis werkzaamheden 
kunnen  verrichten en de klachten onderzoeken van bewoners en  personeel. 
Dit alles in overleg met, en na goedkeuring van, de diaconie.

De regentessen
De regentessen worden voor twee jaar benoemd. In de jaren vijftig zijn dat 
de dames Boel-Ohlsen, Bijl-Dijkxhoorn, Drost, ’t Hart-Boers (mijn moeder), 
Molenaar-v.d. Burgh, Prins-Verploegh, Van Rooijen, Tuitel-van Vuuren,  
Van Velden-Bijl en Warnaar-Lub.
Van de regentessen is helaas uit de eerste 55 jaar weinig bekend, maar mijn 
moeder, van 1953 tot 1959 secretaresse van de regentessen, heeft haar  notulen, 
reglementen en briefwisseling met de diaconie altijd bewaard.

Hieronder leest u iets over die periode waarin doorgaans met veel  toewijding 
en plezier het vrijwilligerswerk wordt verricht. Maar soms moet er ook 
 bemiddeld worden in conflicten tussen directrice en personeelsleden en het 
gebeurt tweemaal dat een Zuster oneervol wordt ontslagen of vertrekt.
Als Zuster Boot directrice wordt maakt zij een warme indruk bij alle 
 betrokkenen.

De tuin van het Rusthuis met wasrek.



43

Het overige personeel, nu door-
gaans werknemers of  medewerkers 
 genoemd, bestaat onder anderen 
uit Ploon van Baalen (zij werkt zich 
op tot adjunct-directrice), Nel van 
 Baalen, Ria v.d. Burg, mej.  Herngreen, 
Alie Jongsma, Nel  Koree, Gé  Kortstra, 
mej. Van Noort,  Janny Oosterlee, Dit 
Tuitel en Janny v.d. Vinne. Zij  werken 
zowel in de  keuken, de  huishouding 
als de  verpleging!
De regentessen vergaderen regel-
matig in het Rusthuis, maar ook 
bij elkaar thuis. Eens per 14  dagen 
 bezoeken ze de bewoners en 
 daarnaast ook elke jarige of  jubilaris. 
Ze verzorgen eens per maand een ge-
zellige avond voor de ‘oudjes’, vaak 
met medewerking van een  dames-, 
kinder,- of  evangelisatiekoor, de 
mondharmonica vereniging Mondio-
la, het Leger des Heils,  muzikale solis-
ten en declamatoren uit de  gemeente.
Ook wordt er in samenwerking 
met de diakenen sinterklaas, kerst 
en oudjaar gevierd en de jeugd-
clubs helpen mee met de paasviering. Bovendien organiseren de dames 
het  jaarlijkse uitstapje en per bus gaat het naar onder andere Amsterdam,  
de Veluwe, de Loosdrechtse plassen of de Efteling.
Tja, één keer per jaar een dagje uit en elke wintermaand één gezellige avond... 
Voor de rest van het jaar zitten de bewoners dag in dag uit met en bij elkaar 
aan dezelfde tafel…

De verzorging
Het is geen vetpot, want in de notulen van oktober 1956 staat dat na 
 informatie blijkt dat de voeding niet voldoende is. Op de vergadering met 
het dagelijks bestuur van de diaconie, ‘de broeders Van Velden voorzitter,  
M. Kloppenburg penningmeester en W. Weltevrede secretaris’ wordt 
 besloten dat de voeding als volgt wordt geregeld: ‘Dagelijks beschuit, koek 
en dergelijke op de boterham, voor de zes kamerbewoners een snijkoek in 
de twee weken. Voor het middageten om de dag vlees en in de helft meer 
boter gebraden als voorheen en in ’t vervolg twee groentensoorten. Bij de 
avondboterham wordt melk gedronken en het beleg verdubbeld en één keer 
per week is er fruit toe.’ 

Circa 1960. Van links naar rechts Janny Oosterlee, Zuster 

Boot (dir.), Ploon van Baalen (adj.), Janny van de Vinne,  

Dit Tuitel.
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De leveranciers zijn ook zoveel 
 mogelijk lid van de  Gereformeerde 
Kerk. Zo verzorgen de slagers 
 Booster, Van Gelderen, ’t Hart (mijn 
vader) en Warnaar om beurten een 
maand de leveranties. Ze  wegen 
 tartaartjes of slavinkjes af van  
50 gram per persoon of 3 kg  gehakt 
waarvan in de rusthuiskeuken 
 balletjes worden gedraaid voor bij 
de warme maaltijd. Soepballetjes zijn 
apart gekookt en op elk bord wor-
den eerst zes balletjes uitgeteld en 
daarna de soep eroverheen geschept. 
Het is te begrijpen dat men tijdens 
de  maaltijden steels naar  andermans 
bord kijkt omdat het stukje vlees 
daar altijd groter lijkt… Ongetwijfeld 
zijn het ook huisgenoten des geloofs 
die zuivel, groenten, fruit, brood en 
dergelijke leveren.

Kapper P.C. Molenaar knipt en 
scheert de heren. De meeste dames 
dragen nog knotjes, dat scheelt. 
 Lakens en slopen en andere textiel betrekken de regentessen van de firma’s 
Van Velden, De Raaf en Van Rossen en firma Van de Hoeven levert onder 
andere een driedelig Novabed voor f 72,50.
De bezoekdag van de regentessen is op donderdag, maar de oudjes  luisteren 
dan graag naar de bijbellezing op de radio. Op hun verzoek wordt de 
 bezoekdag verschoven naar de woensdag.

Jubilea van twee bewoonsters
Tweemaal wappert de vlag omdat een bewoonsters er haar 50-jarig(!) verblijf 
viert. In 1954 is dat de 78-jarige Martha Marcus die als mindervalide wees 
in 1904 er haar intrek nam, en in 1959 de 74-jarige Kee de Baat die bij een 
noodlottig bedrijfsongeval in de Touwfabriek een onderarm heeft verloren. 
Zij verricht er dan, net als Martha, nog steeds huishoudelijk werk. Herinnert 
u zich Kee nog met haar boodschappenmand onder haar arm geklemd?
Voor beide jubilaressen wordt een feestelijke receptie georganiseerd die druk
bezocht is en waar de burgemeester en predikanten bij aanwezig zijn. 
Bij het jubileum van Kee de Baat besluiten de regentessen haar als cadeau 
een mooie japon te schenken. Het moet een verrassing blijven en zij willen 
deze pas in de huiskamer overhandigen met de bedoeling dat Kee hem gelijk 

Het Wees- en Rusthuis opende in 1897. Tussen 1907 en 

1912 werd er rechts van het Rusthuis een aantal woningen 

afgebroken voor de aanleg van de Rusthuisstraat. 

De foto dateert dus van voor 1907.
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aantrekt. Dat zou betekenen dat Kee 
zich daar moet omkleden en dat in 
het bijzijn van alle mannen…
Onder grote hilariteit hebben de 
 regentessen zich dat voorgesteld en 
uiteindelijk besloten om Kee niet in 
verlegenheid te brengen, maar haar 
de japon eerder te overhandigen.

Verbouwing
Eind 1956 krijgt de laagste inschrij-
ver, aannemer H. van de Kooij, de 
opdracht voor verbouwing van 
het Rusthuis. De conversatiezaal 
wordt opgeknapt en er wordt een 
 ziekenkamer aangebouwd.  Omdat 
er geen geld is voor een nieuwe 
 inrichting vragen de regentessen aan 
de diaconie of ze een deurcollecte 
mogen houden. Bij hoge uitzonde-
ring wordt dat goedgekeurd en de 
opbrengst is het prachtige bedrag 
van f 1026,04. Maar dat is niet toereikend voor de aanschaf van nieuwe tafels 
en stoelen in de conversatiezaal. Daarom komt er nog een bedelbrief in het 
Kerkkompas en bezoeken de dames de kerktelefoonluisteraars en  anderen 
die niet in de gelegenheid waren om hun gaven te geven, want vele kleintjes 
maken één grote. Op 8 september 1957 begint, met een receptie, het 60-jarig 
bestaan van het Rusthuis en krijgt de gemeente de gelegenheid om het huis 
te bezichtigen en de nieuwe inrichting te bewonderen.

Beleid
In maart 1959 wordt steeds duidelijker dat de regentessen hun  adviserende en 
besturende taken, die reglementair zijn vastgelegd, niet kunnen  combineren.  
Na overleg met de diakenen wordt het reglement veranderd en zijn zij niet  langer 
aansprakelijk voor het beheer van het Rusthuis. Klachten van  verpleegden 
 worden voortaan terugverwezen naar de directrice. Voorts besluit de diaconie 
om een rusthuiscommissie in te stellen die tot taak krijgt een rusthuisbestuur 
te vormen ‘waarna de directe relatie tussen diaconie en Rusthuis verbroken 
wordt’.
In mei krijgen de regentessen een brief waarin ‘de diaconie hoopt dat U met 
haar van harte mee wilt werken aan een geleidelijke modernisering van ons 
Rusthuis, opdat dit moge leiden tot een verpleging, aangepast aan de  moderne 
sociale inzichten.’
Omdat alleen de antwoorden bewaard zijn gebleven blijft onduidelijk  waarom 

45-jarig bewonersjubileum Kee de Baat in 1954.

Staand v.l.n.r.: regentessen Bijl-Dijkshoorn, Molenaar-

v.d.Burgh, Warnaar-Lub, ’t Hart-Boers en Van Rooijen.

Zittend: Bewoners Rika Warnaar, Martha Marcus,  

Kee de Baat, oud-Moeder Sint Maartensdijk en  

bewoner Marie Warnaar.

Voorgrond: Nel Koree, Nel van Baalen en Alie Jongsma.
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de regentessen besluiten om  unaniem 
hun taak per direct te beëindigen. Op 
17 november 1959 schrijft de  secretaris 
van de diaconie, de heer F.J.  Moerman, 
dat de diaconie met leedwezen daar-
van heeft kennis genomen. ‘Toch is 
het ons een behoefte U voor het vele 
en opofferende werk, dat U  geheel 
 belangeloos hebt verricht,  hartelijk 
te bedanken. Wij zijn de mening 
 toegedaan dat het liefdewerk, door 
U  verricht, veel van Uw tijd heeft 
 gevergd. In het bijzonder denken wij 
aan de moeilijke perioden, waarin U 
Uw taak op bewonderenswaardige 
wijze hebt vervuld.’
Na ruim 60 jaar houdt, ook in dit 
 Rusthuis, de functie van regentes op te 
bestaan. Zij hebben, net als de diakenen, serieus en met grote toewijding hun 
taken vervuld. Dit verdient nog steeds veel respect!

Naar de Schutsluis
Ondertussen veranderen de inzichten omtrent bejaardenhuizen zodanig dat 
er wordt nagedacht over verbouwen of nieuwbouw. Er komt een  zelfstandige 
 stichting met het doel een nieuw bejaardencentrum te gaan bouwen:  
De  Schutsluis. In de statuten staat vermeld dat er wel altijd een diaken in het 
 bestuur zal zitten. In 1970 verhuizen alle bewoners van het oude Rusthuis aan 
de Prinsekade naar het nieuwe Gereformeerde Bejaardencentum aan de Richard 
Hollaan. Het is het einde van een bewogen tijdperk, maar ook een nieuw begin 
met betere huisvesting, verzorging, meer privacy en comfort.

Het oude rusthuis krijgt een nieuwe bestemming en wordt een tehuis voor 
 begeleid wonen: de Stichting Onder Eén Dak, beter bekend als Eben Haëzer. 
Ook deze stichting gaat na verloop van tijd verder in een nieuw onderkomen en 
het karakteristieke gebouw wordt helaas in 1993, na bijna 100 jaar,  afgebroken 
en vervangen door zeven luxe stadsvilla’s.

Rozenburg, 2015

Met veel dank aan:
A.P.A. van Daalen, Piet Damsteeg, Jan van Gelderen, Aart van der Houwen 
(archivaris Streekarchief Brielle), Lies Kap-Favié, Jaap Lub, Rob  Ouwenbroek, 
Janny Schellenboom-Oosterlee, Ineke Vink, Constand Wassink, Frits  Zandman.

Bestuur ziekenzorg in 1953: Van links naar rechts staand: 

de heren Van Balen, Ai van de Hoeven, Koos ’t Hart, Cees 

Lub, Rien van Gelderen, Klaas Ohlsen, Klaas Pols, Koevoet. 

Van links naar rechts zittend: Zuster Kamstra, mevr. Hollaar, 

mevr. Poortman?, de heren Batenburg de Jong, Willem van 

Vuuren, Kleijwegt, Arie van Dijk, Rien Poortman, Jo Gerdes.
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Door: Constand Wassink

Legendes worden niet meer geschreven. Nee, misschien niet meer 
 geschreven, maar legendes kunnen ontstaan. Mensen vertellen  elkaar 
 dingen die ze hebben meegemaakt. Gebeurtenissen die hen  hebben 
 geroerd, ontroerd. Zo ontstaan legendes. Ook dicht bij huis zijn ze 
 ontstaan. Ook hier in onze eigen stad Maassluis.

18 maart 1943, een datum die hier heel bekend is. Een datum waarop zich een 
ramp voltrekt. Die ochtend krijgt de (Australische) flightcrew van het 464e 
squadron van de Royal Australian Air Force (RAAF) tijdens de  briefing van 
Bomber Command opdracht om uit strategisch oogpunt de  Olieraffinaderij De 
Witol N.V. aan de Heldringstraat te bombarderen. Van grote hoogte  worden 
bommen afgeworpen, maar de opzet mislukt  volkomen. De  brandbommen 
zwaaien af en trekken een vernietigend spoor door Maassluis. Een muur van 
de Groote Kerk wordt geraakt, en de bommen veroorzaken brand. Met de  enige 
brandspuit die Maassluis rijk is wordt de beginnende brand geblust en lijkt de 
Groote Kerk behouden te blijven.

De bijbel van de Noorderkerk
De andere afzwaaiers zaaien dood 
en verderf in Maassluis. Ook de 
 gereformeerde Noorderkerk wordt 
getroffen en staat al spoedig in 
 lichterlaaie. Van dit gebouw blijft 
 alleen een puinhoop over.
Maar er gebeurt iets. Een dapper 
man waagt zich in de vuurzee van 
wat eerst de Noorderkerk was. Hij 
rent tussen de banken door naar de 
kansel. Daar ligt de oude Bijbel, die 
vroeger op de kansel van de Groote 
Kerk heeft gelegen. Met de Doleantie 
is deze Bijbel naar de Nieuwe Kerk 
(later Noorderkerk genoemd) verhuisd. Die Bijbel moet gered worden, want 
het Woord van God zal behouden blijven en gered worden als door vuur 
heen. Oorlog en verwoesting, de poorten der hel zullen het Woord niet over-
weldigen. ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed 
wijken’. 

WONDERBAARLIJKE VERHALEN

De Noorderkerk na het bombardement.
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Het orgel van de Groote Kerk
Op de dag na het bombardement 
 verzamelen veel inwoners uit 
 Maassluis zich bij de Groote Kerk. 
Zou deze kerk ook opgegeven 
 moeten worden? Het verhaal gaat 
dat kerkarchitect Van der Kloot 
Meyburg van  Monumentenzorg er 
weinig meer in ziet. En als de kerk 
toch behouden blijft, zal het orgel 
dan nog bespeeld kunnen worden? 
Hoe is de toestand van het  prachtige 
 Garrels-orgel dat twee eeuwen 
 geleden door Govert van Wijn is 
 geschonken?
De organist van de Groote Kerk, 
 Willem Oranje, ziet kans bij de speel-
tafel te komen en twee mannen, die 
als orgeltrappers zullen fungeren, 
zijn hem gevolgd. De bevolking 
houdt de adem in. Zal er nog geluid uit het orgel komen?
Ineens klinken de eerste tonen van Psalm 42 door de half verwoeste kerk en 
dan wordt het koraal ingezet. De hevig ontroerde bevolking van Maassluis 
zingt: ‘Maar de Heer zal uitkomst geven’. 

Legendes
Prachtige verhalen, maar legendes. De kanselbijbel van de Noorderkerk is 
met het interieur mee verbrand. Op 19 maart 1943 lagen er zeilen over het 
orgel van de Groote Kerk, het orgel dat kleddernat was van het bluswater.

Het is dus niet echt gebeurd. Nee, dat niet, maar een echtpaar schonk een 
andere kanselbijbel aan de Gereformeerde Kerk. Bij de ingebruikneming van 
de nieuw gebouwde Immanuelkerk droegen vier meisjes de Bijbel de kerk 
binnen. De gemeente zong: ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal 
geen duimbreed wijken’. 
De Groote Kerk werd gerestaureerd en het orgel kon weer bespeeld worden. 
Nederland en Maassluis waren bevrijd en dankbaar werd beleden: ‘Maar de 
Heer zal uitkomst geven’. 

Twee vrij nieuwe legendes uit onze eigen woonplaats. Niet echt gebeurd, 
maar zo vreselijk waar.

De Groote Kerk na het bombardement.



49

Door: Maarten Vroombout 

De redactie ontving een boeiend artikel van Maarten Vroombout. Hij kwam 
bij zijn genealogisch onderzoek opmerkelijke verhalen van  voorouders 
tegen. Deze publiceerden wij in het vorige boekje, HS 67. 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 leest u deel 2; jeugdherinneringen uit de jaren vijftig. 

In 1946 was het dan zover. Op de foto twee magere mensen op hun  paasbest. 
Trouwen kon alleen als je ook nog ergens kon wonen. Dat viel niet mee.  
Er was een schrijnende woningnood en de bouwspurt moest nog beginnen. 
Dat werd inwoning.
Op de Govert van Wijnkade 35 woonde een gepensioneerde sleepboot-
kapitein Hendrik de Meijer samen met de zus van zijn overleden vrouw, 
maar alles in het nette natuurlijk. Daar was nog een achterkamer en een 
slaapkamer vrij. Tegen wil en dank moest de oude schipper dit wel toestaan. 
Daar aan de haven met de sleepdienst en de berging voor de deur en 
 ratelende kettingen en geschreeuw in de nacht als er een job was, ben ik in 
1949 geboren. Van die eerste jaren herinner ik mij niets.

Kolenkachel op tafel
Wel weet ik nog van de watersnood-
ramp. Als peuter zag ik dat mijn 
 vader de nog smeulende kolen-
kachel van zijn plaats rukte en op de 
tafel parkeerde. Na de ramp zag ik 
het vleespannetje met inhoud  samen 
met een stel sinaasappelen door de 
keuken drijven. Het huis lag een stuk 
hoger dan de kade, maar toch niet 
hoog genoeg. De hele dag was mijn 
vader bezig met brandweer pompen 
de ondergelopen kelders leeg te 
pompen. De Govert van Wijnkade was voor de auto’s onbereikbaar en daar 
kon hij met emmertjes in de weer.
Kort daarop was er weer hoogwater. Weer werden de vloedplanken voor de 
deuren gezet en dat was ook de dag dat ‘Opa Meijer’ definitief voor  inwoning 
gewonnen werd. Toen hij de afsluiters in de meterput achter de voordeur 

EEN JEUGD IN MAASSLUIS IN DE JAREN ’50

Trouwfoto van G. Vroombout en I.C. van der Hoff.



50

wilde dichtdraaien viel hij voorover in de volgelopen put. Dankzij mijn 
moeder kon tante Mina Opa uit het gat vissen. ‘Nou heb ik mijn leven lang 
de zeven zeeën bevaren en nu zal ik nog verdrinken in mijn eigen  meterput’.

Inderdaad was Opa weinig thuis geweest. Hij had nog op radersleepboten 
van Smit gevaren en was van matroos opgeklommen tot kapitein, voor de 
zoon van een Brouwershavense garnalenvisser geen slechte prestatie.  Tussen 
de reizen door had hij toch ook nog twee kinderen op de wereld gezet, maar 
die had hij nauwelijks zien opgroeien. Zo ging dat destijds. Dat gemis werd 
ruimschoots gecompenseerd door mijn geboorte. Toen ik eenmaal kon  lopen 
en praten werd ik de vaste begeleider van Opa Meijer. Uren kon Opa in de 
schuur werken aan zijn modelbouwsleepboot terwijl ik op de werkbank 
 toekeek.

Sardientjesolie als smeermiddel
Opa kon ook prachtig zingen en 
 vertellen en als ouderwetse zeeman 
was hij van alle markten thuis. Hij 
kon niet alleen sokken stoppen, maar 
ook breien. Zuinig waren ze ook. 
Na het eten van sardientjes in olie 
werd de olie toevertrouwd aan de 
oliespuit en werden de scharnieren 
ermee  gesmeerd. Zuinig is nog wat 
anders dan gierig, want dat waren ze 
niet. 
Bij Opa Meijer was van alles te zien: 
Chinese vazen, het zwaard van een 
zwaardvis en het schild van een  grote schildpad. Aan een kleurig touwtje 
hingen hulzen van kogels die hij had afgevuurd toen hij in India op jacht 
was geweest. 
Op zaterdag kwam meneer Van Dam. Dat was een magnetiseur die over 
 pijnlijke plekken op zijn lijf streek en het kwaad dat hij tegenkwam met 
 resolute gebaren van zijn handen smeet. Als kind keek ik ademloos toe.

Slapen in de kast
Toen mijn broer Luuk (Lucas Bernardus) in 1953 werd geboren was er wel erg 
weinig ruimte beschikbaar in die ene slaapkamer. Voor hem werd ’s avonds 
de hangkast leeggeruimd en daar kon zijn bedje dan net staan. Luuk werd de 
lieveling van tante Mina en zo had ieder zijn deel. 
Na tien jaar van vreedzaam samenwonen verhuisden we naar de toen 
 nieuwgebouwde kleine flat aan de G.A. Brederolaan tegenover de Koningin 
Wilhelminaschool. In het driehoog flatje had je 18 gezinnen verdeeld over 
drie portieken en je kende elkaar allemaal. De bewoners hadden veelal jaren 

De flat aan de G.A. Brederolaan omstreeks 1956.
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op een eigen huis gewacht. Er woonden een bakker, een opzichter van de 
 gemeente, mensen van het spoor, een uitvoerder in de bouw, een  kruidenier, 
arbeiders, een grossier in levensmiddelen, een voetbalscheidsrechter,  mensen 
van het loodswezen, kortom een gemêleerd gezelschap. En er waren veel 
kinderen die allemaal buiten speelden. 
Voor hedendaagse begrippen was het allemaal erg klein. Er was geen  centrale 
verwarming en geen dubbel glas, dus in de winter stonden de  ijsbloemen op 
de ramen. De jas van je vader of moeder lag over je dekens in erg  koude 
 nachten. Voor de deur stonden slechts twee auto’s: de Ford Prefect van 
 buurman Aad Immerzeel en eenzelfde automobiel van zijn bovenbuurman 
Snoeijenbos. Een ritje in een auto was een belevenis.

Eldorado in de Sluispolder
Op woensdag liepen we soms met wat vriendjes over de Straatweg (de 
 huidige A20) richting Vlaardingen in de hoop dat de vrachtauto met mijn 
vader eraan zou komen. We  mochten dan in de bak mee terug naar  Maassluis. 
Voor kinderen was Maassluis in de jaren vijftig een Eldorado. Overal kon 
je spelen. Onze flat stond aan het einde van de bebouwing van de juist 
opgespoten Sluispolder West. Overal lag zand en bouwmateriaal. Achter 
onze flat was met de hulp van de Maassluise bedrijven een speeltuin 
aangelegd. Ome Pleun Uleman hield er toezicht. Ook liepen we vaak over 
de Wipperskade naar de groente veiling in Maasland om daar doorgedraaide 
tomaten en komkommers te scoren.

Het speelterrein achter het 1e flat aan de G.A. Brederolaan (links). Daarnaast de flat aan de Van Lennepstraat en rechts de 

achterzijde van twee flatgebouwen aan de P.C. Hooftlaan.
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Sluispolder Oost was nog weiland, je kon doorlopen tot aan de  Boonervliet 
om daar een hengeltje uit te gooien. Later kwamen daar stoomheikarren die 
met briketten werden gestookt en mannen die met zijn allen aan het touw 
van het heiblok trokken onder luid gezang. Er werd riolering gelegd en 
Oma Vroombout, die niet al te best zag, vroeg zich op een zondagmiddag 
af ‘waarom het Leger des Heils nou eigenlijk in die polder staat te zingen’.  
Het bleken overeind gezette zwarte rioleringsbuizen te zijn.

Ribbels in je knieën van de Jabo
Meestal liepen we dus te schooieren. We maakten hutten onder de grond, 
stookten fikkie en speelden indiaantje met blaaspijpen en pijlen van de 
blaadjes uit de NCRV-gids. Van het binnenspelen kreeg je ribbels in je  knieën 
 vanwege de ‘Jabo’ die op de vloer lag. Onverslijtbare vloerbedekking uit de 
Verenigde Touwfabrieken (VT) die zelfs nog een keer kon  worden  omgedraaid 
voor een tweede leven. Omdat mijn vader bij de VT werkte kon hij om de 
zoveel tijd vloerbedekking met korting kopen. Nu had je voor  eigen gebruik 
niet zo vaak nieuwe vloerbedekking nodig. Dat was algemeen  bekend en dus 
signaleerde mijn moeder meestal als eerste als er een kennis ging  verhuizen. 
Die zag ze dan al van verre aankomen waarop ze de  profetische woorden 
sprak: ‘Gerrit er komt er weer eentje die  vloerbedekking nodig heeft, je ziet 
hem anders nooit’.

Ook de Maassluise politie viel wat dat betreft in de prijzen. De directie wilde 
de gezagsdragers graag te vriend houden dus werd er regelmatig een rolletje 
bezorgd. Mijn vader bracht eens zo’n rolletje weg waarbij hij onderweg een be-
keuring opliep. Een zeldzaam gebeuren bij hem, maar toch. Bij het  afleveradres 
aangekomen vroeg de echtgenote van de gelukkige voor de vorm ‘of er nog 
kosten aan verbonden waren’. ‘Jazeker … dat is tien gulden, mevrouw’ sprak 
mijn vader. ‘O, maar ik had begrepen dat het gratis was’. ‘Dat klopt ook me-
vrouw, totdat een collega van uw man een bekeuring van een tientje uitdeelde 
op weg hier naar toe’. Het spreekt 
vanzelf dat later op de dag naar de 
fabriek werd gebeld dat de bekeuring 
een vergissing was geweest. 

Dode vissen in de Zuidvliet
Sensatie is er ook geweest. Een paard 
op hol, of de trein naar Hoek van 
Holland die ontspoorde en boven de 
haven bleef hangen. Op een kwade 
dag werd er in Delft bij de Gist- en 
Spiritusfabriek een fout gemaakt. Er 
kwam een lozing in de Vliet terecht 
waarna wij verbijsterd duizenden 

Opruimingswerkzaamheden na het spoorwegongeval op 14 

november 1956 bij de spoorbrug over de haven.
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dode vissen door de Zuidvliet voor onze school zagen drijven. We hadden 
nooit durven denken dat er zoveel vis in de vlieten zat. 
Zelf viste ik uiterst zelden, met een bamboehengeltje van Cats uit de Nieuw-
straat. Het duurde mij te lang en bovendien was er geen mens die de zoet-
watervis at. Wij vonden er niets aan en waren gewend aan  Noordzeevis die 
we op woensdag in ruime mate geleverd kregen door Opa Vroombout die ze 
in zijn schuurtje in razend tempo wist te bakken op zijn  industrie gasbrander. 
Vlammen in de pan joeg hij met zijn schuimspaan weg. De gasaanvoer ging 
via een slang die van de keuken door het toiletraampje de schuur in liep. 
Postbus 51 zou er zo een spotje aan hebben gewijd!

Dan had je als topattractie nog de  haven. Het was er altijd druk.  Sleepboten 
van Smit lagen  dubbel  afgemeerd aan de Govert van  Wijnkade. De berging 
had er zijn blazers liggen en aan de andere kant de  coasters van Waling 
van Geest en Buitelaar. Er werden 
 vanuit  spoorwagons kistjes  groenten 
 geladen over een rollenbaan en 
dan  natuurlijk de vrachtauto’s 
met  tomaten die allemaal naar de 
 oostkust van Engeland gingen. Op 
de terugweg kwam er levend vee 
naar Maassluis dat over een  steile 
plank de wal op werd gejaagd. 
 Allemaal prachtig om mee te maken. 
Dan was er Thijs met de waterboot 
die de mooie watertoren van  water 
 voorzag. Je had de schuitjes van 
Van Baalen, Gaag en Oosterlee en 
de  schuiten met pijpen voor Keij en 
Kramer, vaten voor de Witol, graan 
voor De Ploeg, zand voor Keizer, 
boomstammen voor Aart de Neeff en niet te vergeten de schuiten met sisal 
voor de touwfabriek die door mijn vader of door oom Herman met de 
Coleskraan werden gelost in de eigen vrachtauto’s van de fabriek.
Als je heel veel geluk had kon je op woensdagmiddag meevaren met de 
 ‘Reporter’ van Dirkzwager. De schepen hadden nog geen VHF (een soort 
mobilofoon voor de korte afstand op het water) en kregen hun laatste orders 
op papier uitgereikt als ze voor Maassluis zaten.

Het Nonnenlaantje
Ook vlakbij huis was er wel wat te beleven. De Guido Gezellestraat  bestond 
nog niet en vanuit onze keuken kon je zo naar de Petrus en Pauluskerk 
(Schuurkerk) kijken, maar ook naar de bomenlaan tussen de kerk en de 
vroegere roomse begraafplaats, waar we de nonnetjes heen en weer zagen 

Diverse kustvaarders van Waling van Geest en Zn, waaronder 

de Geestdiep en de Geeststroom, langs de laad- en loskade 

van de Burgemeester De Jonghkade omstreeks 1970.
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wandelen met een boekje in de hand. Ze droegen toen nog het fraaie zwarte 
habijt met de witte kap. Als protestanten wisten wij niets van het katholieke 
geloof. Ja, dat ze ketters hadden verbrand wisten we uit de jeugdboeken van 
Van der Hulst. Fascinerend vonden we het wel.
Op een avond zagen we vuur komen uit de zijkant van de roomse kerk. 
Het gebouw fikte goed en de orgelpijpen bleken later naar beneden te zijn 
gedropen. We hadden toen geen telefoon en mijn vader ging snel de politie 
bellen bij een buurman. Hij was als eerste in de kazerne aan de Evertsenlaan en 
vroeg zich nog even af of hij het wel 
goed gezien had omdat er de eerste 
minuten niemand op kwam dagen.
Dat oproepen ging destijds met een 
brandbel. Die hing bij ons in het  toilet. 
Op het politiebureau activeerden ze 
de bellen bij de brandweermensen 
thuis en die spoedden zich dan naar 
de kazerne. Als de brandbel ging als je 
op het toilet zat dan had je meteen een 
spontane abortus, zo’n herrie maakte 
dat kreng. Het voordeel was dat je als 
kind meteen wist dat er brand was. 
We vlogen dan naar buiten om zo 
snel mogelijk uit te vinden waar het 
was en natuurlijk om te gaan kijken.

Wat lazen we in de jaren vijftig
In de kerstvakantie waren we altijd bij de ‘Maaskant’ te vinden. Daar  lagen 
in die tijd grote stapels stuwhout, grote klonten paraffine en andere  rotzooi. 
Daarvan maakten we reusachtige brandstapels die dagenlang bleven  branden. 
Je kwam thuis als een gerookte bokking, maar je was van de straat. 
Als het echt slecht weer was ging ik boeken lenen bij de bibliotheek op het 
Hoofd of bij de Nutsspaarbank en genoot dan van de avonturen van Bob 
Evers, Winnetou en Arendsoog. Onze neven hadden een abonnement op de 
Sjors en Sjimmie en de Arend en ook daarvan werden hele stapels  verslonden. 
Thuis hadden we die bladen niet. We lazen de Trouw voor het landelijke 
nieuws en De Schakel voor het plaatselijke nieuws. Mijn moeder had de 
 Marion voor de knippatronen en de Margriet voor de verhalen. Verder waren 
er nog de Elisabethbode en de Goede Tijding die stichtelijke praatjes bevatten. 
Het enige wat ik me daarvan nog herinner is dat er een keer een verhaal in 
stond van een zondaar die in een café om een weddenschap een biljartbal in 
zijn mond stopte en dat die bal er vervolgens niet meer uit wilde. Ik weet niet 
meer of het een rode of een witte was trouwens.

Mijn vriendje Johan en ik probeerden in contact te komen met vreemde 

Ford van de VT met Rien ’t Hart (links) en Maarten 

 Vroombout (rechts).
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 beschavingen. We bedienden ons van lege flessen die we vulden met een 
 briefje in het Nederlands en een Engelse vertaling van zijn zus. De flessen 
 moesten  volgens ons vanzelf in Engeland aanspoelen als wij ze over de eb in 
de  Waterweg  gooiden. We hebben ooit wel bericht terug gehad. Adam Tanis 
uit Goedereede vond een fles met briefje aan het strand en stuurde ons bericht 
van ontvangst.

De eerste televisie
Onze Oma Van der Hoff was een van de eersten die een televisie bezat. Haar 
twee zeevarende zoons Joop en Cock vonden dat wel een leuk cadeau en 
wij natuurlijk ook. We liepen op woensdagmiddag van de ‘GAB-laan’ naar 
de President Steijnstraat om daar Hannie Lips te zien, ‘IJsco de IJsbeer’ en 
 natuurlijk Dappere Dodo. Jongens, meisjes kijk nu goed wat die dappere Dodo 
doet. Het is een jongen met veel pit, waar geen greintje kwaad in zit. Ook ‘Varen 
is fijner dan je denkt’ met Piet Römer was populair. Regelmatig ging er iets 
mis in de uitzending en dan verscheen het bordje NTS pauze. In beeld stond 
dan een schuin gefotografeerde zendmast. NTS pauze scheen dan ook te 
 betekenen ‘niet tegen sassen, paal uit zijn evenwicht’.

Op zaterdag, zo tegen de avond, kwam Flip van ’t Wout de groenteboer 
langs met zijn paard en wagen. Hij had ons altijd als laatste klant. Dat had 
een reden, want mijn vader, die dol was op fruit, kocht dan al zijn restjes op. 
We hadden het eigenlijk best in de kost daar aan die GAB-laan.
Hij was niet de enige die zich van paardentractie bediende. Er waren 
 melkboeren en kolenboeren met een paard en wagen. Je had de lorrenboer en 
de schillenkar en zo waren er nog wel een paar. Af en toe sloeg er een paard 
op hol en schoenmaker Booster verkreeg eeuwige roem toen hij een op hol 
geslagen paard tot stoppen wist te dwingen. 
Later kwamen de ijzeren honden van Spijkstaal. Aad de Bode kwam aan 
de deur met zo’n ding van Van der Meer en Schoep. Trouwens  iedereen 
kwam zo’n beetje aan de deur. 
Van bakker tot kruidenier. Op 
vrijdag kwam Cor Don van de 
 Fenacoliuslaan met zijn Berini M21 
om in een boekje  bestellingen op 
te nemen. In de  middag kwam zijn 
broer Piet met de  Volkswagenbus 
om in een Blue B anddoos het een 
en ander af te  leveren. Jo Rinkel de 
kolenboer sjouwde op maandag een 
 wasmachine de trappen op die we 
dan voor een dagje huurden. Na 
 gebruik sjouwde hij het monster 
weer terug. Groen van Prinstererschool.
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Wij vonden het als kind altijd leuk om de wringer te bedienen, net als 
 trouwens het snijbonenmolentje. We  duwden met hoge snelheid de bonen in 
de twee openingen terwijl we  luisterden naar ‘Noodweer op de Weisshorn’ 
of een ander hoorspel op de radio.

Wilde spelletjes en stiekem roken
Op zondag gingen we eenmaal 
naar de gereformeerde kerk. Eerst 
naar de Immanuelkerk en toen de 
 Maranathakerk zo’n beetje naast 
onze flat werd gebouwd gingen 
we  daarheen. Gelukkig vond mijn 
 moeder eenmaal wel  voldoende. 
Mijn broer telde dan de tegeltjes 
aan het plafond en ik  bestudeerde 
de  vetvlekken op de jasjes van de 
 mannen voor ons in de banken en 
 beiden leerden we ons psalm versje 
dat de andere dag op de Groen 
van Prinstererschool zou worden 
 overhoord. Ik heb daar ook  steevast 
een 10 voor gescoord. Sommige 
 verzen vond ik mooi: wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, gelijk een 
muil door domheid voortgedreven, waar bit en toom door mensenhand bestierd, be-
teug’len ’t woest en redeloos gediert,  enzovoort enzovoort.

Ja, die Groen van Prinstererschool aan de vliet. Nog zie ik me zitten in de 
vierde klas bij meester Verboon die zo mooi kon vertellen. Door de ramen zag 
je de stoom van de wasserij van Smeele omhoog kolken in de blauwe lucht. In 
de pauze speelden we wilde spelletjes op het schoolplein, zoals schaar. Nooit 
met meisjes erbij natuurlijk, anders was je een meidengek.
In die tijd hadden we allerlei clubjes. Met een groepje van een man of tien 
trokken we er met de fiets op uit naar het Staelduinse Bos of naar Hoek van 
Holland. Door botje bij botje te leggen hadden we bij Speet op de Markt een 
pakje Miss Blanche gekocht en gezeten in een kring rookten we dat samen op. 
Iemand wist te vertellen dat je moest kauwen op pindadoppen zodat je  ouders 
de rooklucht niet zouden ruiken. Smerig smaken die doppen trouwens.
Wekenlang keken we uit naar een grote tocht die we naar Oostvoorne gingen 
maken, brood mee natuurlijk. Ook speelden we op woensdagmiddag met 
een clubje in een pakhuis van de vader van Coen van Baalen in de Taanstraat. 
We bouwden er een hut in de nok en liepen ‘te gillen en te krijsen en allerlei 
rotzooi op te hijsen’ zoals de vader van Nico Valkenburg het in ons clubblad 
verwoordde. Bij een aanval van een vijandelijke bende kreeg ik daar nog een 
koevoet op mijn hoofd. Die koevoet hadden we bij wijze van extra afsluiting 

De Maranathakerk aan de G.A. Brederolaan in 1963. 

De maker van de ansichtkaart was slordig met de juiste 

straatnaam.
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achter de dubbele openslaande deuren vastgemaakt, maar niet goed genoeg. 
Bij het Groene Kruis op de Haven deden ze er een verband op.

Toen de Westwijk werd opgespoten renden we hele middagen over de 
 hooggelegen opspuitpijpen. Die lagen op stellages boven het buitendijkse 
land naar de perszuiger toe. Niemand viel er ooit af. Als je in die tijd bij het 
Lage Licht stond dan had je het idee dat je de wereld bijna uit was. Heel in de 
verte zag je de toren van de Groote Kerk. Het Lage Licht stond zo’n beetje op 
de plaats waar nu het station Maassluis West is. Af en toe zag je de veerpont 
‘Hoofdingenieur van Elzelingen’ oversteken.

Zwemmen op ’t Hoofd 
Er waren maar weinig kinderen in mijn klas die lid waren van een 
 sportvereniging. Sommigen voetbalden bij Excelsior en een enkeling zat bij 
de zeekadetten. Ik wilde dat ook wel, maar mijn vader vond dat daar teveel 
gesalueerd werd naar zijn zin en dus ging dat voor mij niet door. In plaats 
daarvan gingen we zelf de reis op met primitieve vlotten in de  sloten en op 
de Boonervliet. Je haalde steevast ‘een nat poot’ en vaak wel meer. Ik liet dat 
aan mijn lijf opdrogen, want als je doornat thuis kwam zwaaide er wat.
Zwemmen kon ik trouwens niet. Mijn vader had mij  weliswaar een  kwartje 
gegeven voor zwemles bij badmeester  Jacobs, maar dat kwartje had ik 
 stiekem uitgegeven aan een patatje-mèt in de snackcar van Toon en Marie 

Het zwembad op ’t Hoofd.
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van den Berg. Ik ging dan wel met mijn rolletje naar het zwembad, maar 
ploeterde zelf voort zonder les.
Het werd pas moeilijk toen mijn vader van de directeur van de  Touwfabriek, 
meneer Barmentloo, een kano kon overnemen voor weinig. Dat was nou 
net een grote droom van mij. Als voorwaarde stelde hij wel dat ik een 
zwemdiploma moest laten zien. Als een razende ging ik aan het afkijken en 
 oefenen en gaf mij vervolgens meteen maar op voor het diploma B dat voor 
de geoefende zwemmer bestemd was. Meneer Jacobs keek mij eens peinzend 
aan toen ik me opgaf, maar reikte na afloop toch het felbegeerde papiertje uit.

Een groot genoegen was het  overigens niet, dat zwemmen aan het 
Hoofd. Bij de ingang van het zwembad hing achter een raampje de 
 opgave van de  watertemperatuur. Als dat 17  graden was riepen we 
eensgezind ‘lekker water!’ om  vervolgens bijna een  hartverlamming 
te krijgen na de  eerste sprong te  water. Het water werd zò uit de 
 rivier  gepompt en was maar een  halve armlengte  doorzichtig. In die 
tijd was de Waterweg veel vuiler. Je kon de rivier gewoon ruiken.  
Het was het riool van Europa in feite.
Als je dan roodgeschraapt door het ruwe beton weer op de kant stond kon je 
je gaan afdrogen en aankleden in een van de tientallen hokjes,  tenminste als je 
geluk had. Er waren veel te weinig hokjes en je had als overloop mogelijkheid 
het veldje.
Er werd gescheiden gezwommen. De jongens mochten natuurlijk niet  samen 
met de meisjes zwemmen. Als het tijd was voor de wissel zette meneer  Jacobs 
een roeptoeter aan zijn mond en riep dan luid en duidelijk ‘Alle jongens 
het water uit en vlug aankleden’, waarna de meisjes aan de beurt kwamen. 
 Alleen in gezinsverband was er gemengd zwemmen, maar aangezien zowel 
mijn vader als mijn moeder de zwemkunst niet machtig waren, is mij deze 
gemengde zwemmerij nooit overkomen.

Klappen uitdelen en vechten op school 
We zijn toe aan de zesde klas van de lagere school. Als ik nu lees dat 30 
 leerlingen in een klas veel te veel schijnt te zijn dan denk ik aan onze klassen 
waarin veel meer van die kleine roofdieren waren samengebracht onder leiding 
van meester Splunter. Zijn bijnaam was ‘Os’. Waarom weet ik niet. Wel dat hij 
niet zo’n klein beetje gewelddadig was. Hij beschikte ook over een bijzondere 
woordenschat, zit niet te hangjassen was er een van. En dan zijn bedreigingen:  
ik zal je ribben blauwverven of ik zal het Wilhelmus op je  ribbenkast tokkelen.
Een andere bijzonderheid was dat hij onder zijn bidden met open ogen 
bleef rondlopen en dan keiharde petsen uitdeelde aan degenen die hun 
ogen  openhielden. ‘Ik lijk hier wel een zendeling in donker Afrika’ was een 
 regelmatig weerkerend verwijt aan ons. Niemand keek toen op van een beetje 
geweld. Er was geen ouder die ervoor naar school ging om verhaal te  halen. 
Zelf deelden de meesten ook wel een klap uit in hun gezin. De meesten  hadden 
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nog geen telefoon, laat staan een kindertelefoon. Een vriendje uit de buurt 
werd door ons beklaagd omdat zijn vader hem strafwerk liet  schrijven. Nee, 
dan hadden wij het beter. Met een paar tikken was je er vanaf. Zelf  vochten we 
ook regelmatig. Tegen de leerlingen van de Sint Antoniusschool of tegen elkaar, 
maar altijd één tegen één en met blote vuisten. De tijd van de grote gevechten 
tussen Vlaardingers en Maassluizers lag toen al in het verleden.

Terug naar onze meester Splunter. Hij had ook wel een reden om niet  helemaal 
positief te zijn, want hij was veroordeeld tot het slechtste lokaal van de school. 
Helemaal bovenin en dan op het noorden. De zon scheen er nooit en in de 
winter moest hij zijn jas aanhouden anders was het er veel te koud. Bovendien 
werden de beste leerlingen hem zo nu en dan afgepakt. Die kregen bijles van 
meester Westerhof. 
In de zesde klas moest er gekozen gaan worden. Velen wisten het nog 
niet. Een groep ging naar de LTS in Schiedam. Een selecte groep ging naar 
de HBS in Vlaardingen en een middengroep naar de Marnix Mulo even 
 verderop aan de Zuidvliet. Ik behoorde tot die laatste groep, want mijn doel 
was de Zeevaartschool waar ik hoopte te worden opgeleid tot stuurman bij 
de grote handelsvaart. Via de Mulo was de kortste weg. De verhalen van  
Opa  Meijer en van mijn beide ooms die op de vaart zaten hadden hun 
 uitwerking  kennelijk niet gemist.

De volgende keer gaan we verder met de jaren zestig.

De vijfde klas met meester Schelfhorst.



60

Door: Dick van Wassenaar

Tegenwoordig zijn er meerdere fietsenwinkels in Maassluis en ook via het 
internet kun je een fiets aanschaffen. In het verleden was dat in Maassluis 
anders. Men kocht veelal een fiets direct bij een fabriek waar hij ‘op maat’ 
werd samengesteld met, indien gewenst, de onderdelen naar keuze. Zo’n 
fabriek was er op de Zuiddijk: fietsfabriek ‘De Haas’.

Simon de Haas 
Simon de Haas werd geboren op 15 februari 1895 als zoon van Gijsbert de 
Haas (1857-1937) en Johanna Margaretha Post (1859-1945). Hij woonde als 
kind aan de Damstraat 105 en is overleden op 4 augustus 1957 in Maassluis. 
Op 10-jarige leeftijd ging hij als (school)jongen zeven weken mee op visvangst 
met de logger MA 15 ‘Govert van Wijn’ van de Rederij A. Poortman, waar zijn 
vader stuurman was. Twee jaar daarna ging hij als afhouder (vrijhouden van 
touwen) mee met Kobus Firet op de MA 112 ‘Geertruida’. Het relaas van zijn 
jeugdige ‘visserservaringen’ beschreef hij jaren later en werd gepubliceerd 
in HS 49-51. 
Op 14 juni 1928 trouwde hij met Adriaantje Neeltje van den Boogaard. Het 
paar woonde onder meer achter de winkel op de Zuiddijk 14 en kreeg een 
zoon, Gijs (later bekend voetballer van Excelsior). Simon was lid van de 
familie De Haas, bekend van de scheepswerf met die naam aan de Govert 
van Wijnkade.

Rijwielfabriek ‘De Haas’
Het bedrijf van De Haas werd 
opgericht op 4 april 1926 en begon 
in een pakhuis bij de Minister de 
Visserschool (Taanstraat 35, ook 
bekend als Fenacoliusplein 35). In 
kranten uit die tijd adverteerde hij 
met de naam: ‘Siem de Haas, de 
rijwielbaas’. Al snel (1929) kreeg hij 
extra werkruimte op de Zuiddijk nr. 
4 en op zaterdag 2 juli 1932 opende 
hij een nieuwe zaak aan de Zuiddijk 
nr. 10 waar hij ook op 2 mei 1951 
het 25-jarig jubileum van de winkel 
vierde. Deze nieuwe winkel werd 
bij de opening als volgt omschreven:  

RIJWIELFABRIEK DE HAAS

Omstreeks 1930. Toenmalige Taanstraat, de huidige 

Johan Evertsenlaan, met de achterzijde naar de Zuidgeer. 

Links ligt thans de Fenacoliuslaan. Het rechterhuis is de 

fietsenwinkel/-werkplaats van S. de Haas. Op de gevel wordt 

reclame gemaakt voor BEKA rijwielen. 
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Het front wordt gevormd door een zeer breed uitstalraam en een deur, die zoo 
gemaakt is, dat de breedste driewieler naar binnen gereden kan worden. Boven het 
etalageraam is een heel mooi glas-in-lood-versiering aangebracht. (De versiering is 
anno 2015 nog steeds in het pand aanwezig, DvW). De verkoopruimte is licht 
en zeer ruim. De achter de winkel gelegen werkplaats is groot, ruim en zeer licht, een 
heel verschil met de bekrompen gelegenheid in de vorige zaak.

De fietsen van ‘De Haas’
De fietsen die De Haas verkocht waren modellen die meestal op verzoek 
werden samengesteld. Hij verkocht fietsen van een aantal merken, een 
ervan was het model B.E.K.A. waarvan er meerdere combinaties leverbaar 
waren zoals het gewone, het dienst- en het transportmodel. Betaling 
geschiedde direct of via huurkoop. Andere merken die hij verkocht waren 
Fongers, Eysink, W.K.C., Livingstone, Swift, Amstel en Wilhelmina, maar hij 
verkocht ook een fietsmerk ‘HAAS’. Ook verkocht hij kinderfietsen, carriers, 
inruilfietsen en beschadigde modellen. Uit een kostprijsberekening uit 
1936 blijkt dat voor het samenstellen van een complete standaard B.E.K.A. 
herenfiets de kostprijs uitkwam op f 17,72. Zijn verkoopprijs was ongeveer 
f 30. De kostprijs van zijn zogenoemde ‘HAAS-dienstfiets’ kwam uit op  
f 22,13, de verkoopprijs was ongeveer f 36. 

Prijscourant uit 1935.P ij t it 1935
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Bezorging door het hele land
Uit archiefgegevens blijkt dat De Haas door het hele land zijn fietsen 
 afleverde. Hij kreeg dikwijls brieven en briefkaarten waarin afzenders 
 schreven dat ze een fiets bij hem wilden kopen en gaven dan hun  specificaties 
op. Ze  vermeldden hun lengte en wensen voor het type rem, stuur en 
 accessoires. Soms gaven ze daarbij ook nog de redenen op van hun verzoek 
omdat  bijvoorbeeld een kennis ook een fiets van hem had aangeschaft en 
daarover dus blijkbaar erg tevreden was. Ook grotere firma’s waaronder 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij (locaties Pernis en Vlaardingen), de 
 plaatselijke Touwfabriek, politie en posterijen waren frequente afnemers van 
zijn fietsen en onderdelen. Deze beide laatste afnemers werden ook door 
hem  gebruikt om zijn handelswaar in advertenties aan te bevelen. In 1934 
waren de  posterijen toe aan de aankoop van nieuwe fietsen en de keus viel 
op de fietsen van de rijwielfabriek van De Haas. De levering vond plaats 
 tegen een schappelijke prijs: f 36,65 (ongeveer 16 euro) per stuk, compleet 
met alles eraan, en met een jaar garantie!

In september 1936 dient S. de Haas 
bij de gemeente een verzoek in 
om hem het recht van overpad te 
 verlenen aan de achterzijde van zijn 
pand aan de Zuiddijk 10. De reden 
is om over de gemeentelijke grond 
van de gedempte Zuidgeer naar de 
Taanstraat daar, ten behoeve van 
zijn rijwielhandel, een extra uitgang 
te verkrijgen. Het college heeft daar 
geen bezwaar tegen en wil de aan-
vrager voorlopig ter wille te zijn. Met 
dien verstande, dat deze oplossing 
slechts tijdelijk zal zijn en zal moeten 
vervallen bij eventuele bebouwing of 
een andere voorziening ter plaatse. 
Ze verleent hem tevens toestemming 
tot het plaatsen van een poort in de 
betonnen beschutting achter zijn 
 woning.

Niet enkel fietsen
Simon de Haas verkocht meer dan 
enkel samengestelde fietsen. Ook 
voor elektrische en carbid lampen, 
zaklantaarns,  jasbeschermers, hand - 
warmers, beenkappen en  celluloid- 

Reclame voor fietsen van S. de Haas op korenmolen De Hoop 

op de Zuiddijk.
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sturen kon men bij hem terecht. Daarnaast verkocht hij hand- en voet-
pompen, spatlampen, fietssloten, reflectoren, stuurtassen,  zadeldekken, 
fietskettingen, gereedschapstassen en allerhande onderdelen voor  
‘’n krats’ zoals hij in zijn advertenties aangaf. In de jaren veertig verkocht 
hij ook  naaimachines, wasmachines, wringers, stofzuigers en trekwagentjes. 
Ook voerde hij allerhande reparaties en herstelwerken uit waaronder het 
 moffelen, chromen en nikkelen van onderdelen.

Advertenties
Siem de Haas maakte veel  reclame 
voor zijn fietsen en  adverteerde 
 regelmatig in kranten uit de 
 omgeving. Ook maakte hij gebruik 
van de korenmolen De Hoop aan de 
Zuiddijk zoals blijkt uit bijgaande 
 afbeelding.

Hij was ook niet bepaald bescheiden. 
In advertenties schroomde hij niet 
om te stellen dat hij ‘wel beter, niet 
duurder’ was of dat  ‘concurrentie 
uitgesloten’ was en dat  ‘kwaliteit 
en prijs niet te evenaren’ waren. Voorts probeerde hij met  bijzondere 
 advertenties, met tekst op rijm, om zijn winkel en waar aan te prijzen.  
Zo luidde de tekst in een advertentie in 1941 als volgt:

’t Is vandaag juist 15 jaren
Dat ik deze ‘HAAS’ fiets rijd

En ik zal je eerlijk zeggen,
’k Wil hem voor geen nieuwe kwijt.

Ja ook nu leveren wij U
In oude prima kwaliteit

Een ‘HAAS’ fiets voor een beetje centen
Een ‘HAAS’ fiets die men nooit verslijt.

Rustiger
In 1951 ging Simon de Haas het rustiger aan doen en werd het bedrijf op de 
Zuiddijk 10 overgenomen door J. Looy die daar (in elk geval tot 1967) de 
zaak voortzette (inmiddels ‘rijwielhandel’). In het pand is later, omstreeks 
1972, onder meer een antiekhandel gevestigd geweest en in 1974 startte Van 
Gilst daar de winkel Binnenhuiskunst B.V. Waarna nog weer anderen het 
pand betrokken en dat nu (anno 2015) dienstdoet als woning.

Advertentie uit de Westlandsche Courant 1935.
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Het begrip ‘Rijwielfabriek’
De naam Rijwielfabriek, zoals gebruikt door S. de Haas en vele anderen, 
was dikwijls nogal overdreven. Het was meestal gewoon een fietsenwinkel 
met een werkplaats waar de eigenaar zijn fietsen samenstelde en  allerhande 
 kleine reparaties verrichte. In de loop der jaren kreeg het meer en meer 
een  winkelkarakter en werd het assortiment aan bijproducten groter en 
 veranderde de naam in rijwielhandel.

Fietsmerken van Rijwielfabriek De Haas
Verschillende fietsmerken werden door S. de Haas te koop aangeboden. Een 
aantal ervan was betrekkelijk onbekend, zoals B.E.K.A., W.K.C., Swift en HAAS. 
Uit een overzicht waarin 1500 merken 
zijn opgenomen die gedeponeerd 
staan in het handelsregister van 
fietsen over de periode 1929-1969 
komen genoemde merken niet voor. 
Deze niet-gedeponeerde merken 
maken ongeveer 10% uit van het 
aantal wel gedeponeerde  merken. 
De fabrikanten ervan  wilden de 
inschrijving niet betalen, of, wat vaker voorkwam, waren geschorst of 
 geroyeerd door het Centraal Bureau voor de Rijwielhandel.

Zuiddijk 10, de winkel van rijwielfabriek De Haas na de 

overname in 1951 door J. Looy. (foto Museum Maassluis)
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Door: Gertjan N. van de Velden

In de nacht van 3 op 4 augustus 1941 kreeg de Maassluise politie het aan 
de stok met de Duitse Grenz-zoll polizei in de Hendrik Schoonbroodstraat 
op ’t Hoofd. Het politierapport laat zich lezen als een spannend verhaal 
 zónder slachtoffers, dat tot nu toe onbekend was. Dat de confrontatie 
 destijds behoorlijk uit de hand liep bewijst het onderstaande verhaal. 

Jacobus Frans de Buck was tijdelijk aangesteld in Maassluis als waarnemend po-
litiecommissaris. Hij moest de periode overbruggen die ontstaan was door het 
vertrek van de heer C. van Maris op 2 juli 1941 tot het aantreden van de heer S.J. 
Schadee op 15 oktober 1941. Al direct vanaf zijn aanstelling was hij druk geweest 
met het laten naleven van het geldende uitgaansverbod tussen 00:00-04:00 uur. De 
rebelse Maassluise bevolking nam het niet zo nauw en zodoende gaf De Buck de 
politieagenten per schriftelijk order opdracht om hier strenger op toe te zien en zo 
nodig verbaliserend op te treden.

Onaangename verwijten
In de nacht van zondag 3 op maandag 4 augustus 1941 omstreeks 00.00 uur werd 
De Buck gebeld door een bij de gemeentepolitie gedetacheerde  marechaussee  
G. Geelkoren. Deze gaf door dat een aantal Maassluise dames zich nog op straat 
bevonden. De dames waren in gezelschap van een lid van de Duitse Grenz-zoll polizei. 
Deze polizist had Geelkoren op onaangename wijze verweten dat hij de Grenz-zoll 
polizei bespioneerde en hun belemmerde in de werkzaamheden. De Polizist gaf aan 
dit niet langer te accepteren en drong erop aan dat Geelkoren hier mee ophield en 
respect zou tonen.  Geelkoren probeerde nog zijn handelen te rechtvaardigen door 
te vertellen dat dit zijn plicht was als rechtsdienaar, maar het mocht niet baten. 
Omdat hij niet wist wat verder te kunnen doen belde hij met zijn leidinggevende 
De Buck om hem raad te vragen. De Buck hoorde het verhaal aan en besloot om zelf 
maar ter plaatse te gaan, vergezeld door gemeentepolitieagent J. Baggerman.
Bij de spoorwegovergang van het Havenplein naar de Burgemeester De Jonghkade 
kwamen beide politiebeambten een aantal personen tegen. Het waren vijf mannen 
en twee vrouwen met de Nederlandse nationaliteit. Het was ondertussen 00.25 
uur en de Maassluizers waren in overtreding en werden daarom geverbaliseerd 
door De Buck en Baggerman. Zij verklaarden met een aantal Duitse officieren 
bij de Kieteltuin te zijn geweest en daarna nog even te hebben staan praten. De 
Duitse officieren waren nu hun fietsen aan het wegbrengen en zouden dan nog 
terug komen.

GEMEENTEPOLITIE MAASSLUIS VERSUS 
DUITSE GRENZ-ZOLL POLIZEI
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Nadat de namen waren opgeschreven kwam een officier van de Kriegsmarine 
aanlopen en vroeg De Buck wat er aan de hand was. De Buck gaf aan dat de 
burgers in overtreding waren en dus een bekeuring kregen. De officier nam 
keurig wat afstand en bemoeide zich er verder niet mee. Nadat De Buck had 
aangegeven dat het gezelschap via de kortste weg naar huis moest gaan, 
vervolgden zij hun weg en de Duitse officier voegde zich bij een van de 
vrouwen. Zijn gedrag was in ieder geval zeer correct geweest naar de beide 
politiebeambten.

Beide agenten hoorden nog meer rumoer vanaf ’t Hoofd komen en liepen 
daarom verder in de richting van de Hendrik Schoonbroodstraat. Daar 
aangekomen hoorden zij luide muziek en hard praten en ze zagen dat 
er licht aan de straatzijde naar buiten straalde vanuit een bovenhuis op 
nummer 8/r. Ze liepen naar Geelkoren en bleven even beneden voor de 
woning staan. Zij hoorden praten waarbij zij het woord ‘marechaussee’ en de 
naam ‘Anne’ opvingen. Beneden tegen de gevel stond een Hollands model 
herenfiets zonder slot erop. Omdat het meer dan een uur na de ingang van 
het verduisteringsbeleid was gaf De Buck agent Geelkoren opdracht om aan 
te bellen en de bewoner hiervoor een proces-verbaal te geven.

Aan de overzijde van de Kippenbrug is het Havenplein en de spoorwegovergang naar ’t Hoofd.
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‘Sjors’ heeft er niets mee te maken
Na het aanbellen van Geelkoren ging het licht in de woning uit en kwam er 
iemand naar beneden, het bleek de 39-jarige Floris Huizer te zijn. De heer 
Huizer werd door De Buck op zijn overtreding gewezen, maar die gaf als 
verdedigend antwoord dat het ‘allemaal in orde’ was. Een agent zou hem 
eerder die avond hebben verteld dat het zo mocht omdat het licht niet al te 
veel uitstraalde. Maar De Buck was het er niet mee eens en stuurde Huizer 
naar boven om het licht weer aan te doen om hem zo te overtuigen dat dit 
niet conform de geldende verduisteringseisen was. Bij terugkomst vertelde 
Huizer dat het licht zojuist was aangedaan door een Duitse politieagent die 
boven in de woning aanwezig was. Huizer verzocht De Buck om naar boven 
te gaan om met de heren van de Duitse politie te spreken. De Buck weigerde 
dit en Huizer belde aan bij zijn eigen woning waarop een moment later 
een door hem geroepen Grenz-zoll beambte genaamd ‘Sjors’ naar beneden 
kwam. Deze begon direct met schelden en schreeuwen in de richting van 
een verbaasde De Buck. ‘Sjors’ schreeuwde dat De Buck hem steeds opzocht 
en het hem lastig maakte en dat hij het op hem gemunt zou hebben. De 
Buck, die keurig geüniformeerd was, maakte zich nogmaals bekend als 
zijnde de commissaris van politie, maar het maakte geen enkele indruk op 
‘Sjors’. Hij had daar niets mee te maken en werd steeds bozer en behoorlijk 
opgewonden. Op een gegeven moment stond hij zo dreigend dichtbij voor 
De Buck dat deze op zijn hoede 
was voor klappen. Om de boel niet 
te laten escaleren antwoordde De 
Buck dat hij niets tegen de beste 
man had en dat hij hem helemaal 
niet lastig viel en dat hij anders 
de volgende morgen wel naar de 
Dienststelle van de Grenzaufsichtstelle 
des Zollgrenzschutzes aan de Dr. 
Kuyperkade 28 zou komen om het 
nader te bespreken. Want ‘Sjors’ 
verkeerde in zo’n beschonken 
toestand dat hij niet meer voor rede 
vatbaar was. 

Geattendeerd door het geschreeuw was er een collega van ‘Sjors’ naar 
beneden gekomen. Dit was volgens De Buck de commandant van de in 
Maassluis gestationeerde afdeling van de Grenz-zoll polizei. Want met hem had 
hij een aantal dagen daarvoor gesproken op de Dienststelle. Maar toen deze 
iets wilde zeggen schreeuwde ‘Sjors’ tegen hem, waarop de commandant 
zweeg en ‘Sjors’ verder aan het woord liet. De Buck reageerde wederom met 
de toezegging om de volgende dag naar het bureau te komen om het gehele 
voorval uit te praten. Maar ‘Sjors’ verbood De Buck om langs te komen en 

De Hendrik Schoonbroodstraat op ’t Hoofd.
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gaf aan om elkaar maar eens onder vier ogen te treffen. Dit was een openlijke 
bedreiging richting De Buck, zeker toen hij er aan toevoegde: Und dann, mein 
lieber Freund, benehmen Sie sich dann. Na dit dreigement besloot De Buck om 
de verstandigste te zijn. Hij vertrok samen met Geelkoren en Baggerman 
omdat hij bang was dat langer blijven aanleiding zou kunnen geven voor 
een handgemeen. Bovendien was door het geschreeuw van ‘Sjors’ de gehele 
buurt wakker geworden en De Buck vond het heel vervelend dat men zag 
hoe hij afgeblaft werd waardoor zijn gezag als politiecommissaris naar 
beneden werd gehaald.

Een getrokken pistool
De Buck gaf opdracht aan 
Baggerman om de gevonden fiets, 
die niet op slot stond, mee te nemen 
naar het politiebureau. Terwijl 
de drie politieagenten wegliepen 
hoorden zij ‘Sjors’ hun nog Schweine 
en Schweinhunden naroepen. De drie 
liepen via de Arie Krijgsmanstraat 
en de Matthijs van Heelstraat in de 
richting van de Burgemeester De 
Jonghkade. Maar net aangekomen in 
de Adriaan van Heelstraat hoorden 
ze weer achter zich schreeuwen en na omgedraaid te zijn stond daar ‘Sjors’ met 
een getrokken pistool. Hij dwong de drie politieagenten hun handen omhoog 
te steken. Blijkbaar was de meegenomen fiets van ‘Sjors’, want hij dwong 
Baggerman om zijn fiets terug te zetten. De Buck gaf Baggerman opdracht de 
fiets terug te brengen naar de Hendrik Schoonbroodstraat. Nadat Baggerman 
terug was gelopen fouilleerde ‘Sjors’ De Buck, maar vond het dienstwapen 
niet dat in een holster op zijn rug hing. Daarna was marechaussee Geelkoren 
aan de beurt. Bij hem vond ‘Sjors’ wel zijn dienstwapen en vroeg of deze 
geladen was. Na ontkennend antwoord, mocht Geelkoren het weer in zijn 
holster steken waarna ‘Sjors’ weer terug naar De Buck liep en het pistool op 
zijn borst zette. 
‘Sjors’ bleef maar schelden en mopperen, maar niet meer zo luid als even 
daarvoor. Soms fluisterde hij en leek het alsof hij in zichzelf praatte. Plots 
mochten de twee politieagenten hun handen weer naar beneden doen en 
‘Sjors’ liep weg in de richting van de Hendrik Schoonbroodstraat. Halverwege 
kwam hij Baggerman nog tegen die hij vluchtig fouilleerde en daarna liep hij 
door. Tijdens het fouilleren was Huizer er ook nog even bijgekomen en had 
sarcastisch gevraagd of hij nog steeds een proces-verbaal kreeg. 

Terzijde: Huizer werd in oktober 1941 door de SiPo (Sicherheits Polizei) opgepakt 
voor diefstal van machineolie en kreeg een aantal maanden gevangenisstraf.

Bord Grenz-zoll polizei.
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De mysterieuze marechaussee
Teruglopende naar het politiebureau vertelde Baggerman aan De Buck dat hij 
bij het de hoek omgaan van de Hendrik Schoonbroodstraat een marechaussee 
(duidelijk herkenbaar aan de witte nestel, het sierkoord) had zien staan ter 
hoogte van de woning van Huizer. Baggerman herkende deze ‘collega’ niet 
en voor hij hem kon aanspreken was hij al verdwenen. Waarschijnlijk zat de 
‘collega’ niet te wachten op een gesprek met Baggerman en was hij ergens 
een woning ingegaan. Vanaf het politiebureau aan de Markt belde De Buck 
gelijk met de marechausseekazerne aan de Westhavenkade in Vlaardingen 
en vroeg de wachthebbende marechaussee Van Dijk of zij misschien iemand 
extra naar Maassluis hadden gestuurd? De marechaussee antwoordde De 
Buck dat er vier collega’s dienst hadden en dat allen aanwezig waren op de 
Vlaardingse kazerne. Het was een vreemd verhaal, want het kon ook geen 
in Maassluis gedetacheerde marechaussee zijn omdat zij die zondag een 
zeer zware dienst hadden gehad en allen sliepen. De rol van de mysterieuze 
marechaussee is trouwens nooit duidelijk geworden.

Omstreeks 01.30 uur die nacht belde Baggerman opnieuw met De Buck, want 
‘Sjors’ had hem weer opgezocht tijdens zijn ronde. Hij had hem verweten dat 
er ‘iets’ was gebeurd met een paar van zijn kameraden. Baggerman wist niet 
waar hij het over had en toen snauwde ‘Sjors’ hem dreigend toe om alles wat 
die nacht gebeurd was maar te vergeten in het belang van hem en van zijn 
collega’s.

Al langer waren er intimidaties
De escalatie van deze nacht had zich al eerder aangekondigd, want De Buck 
had gemerkt, in de weken dat hij nu in dienst was, dat het politiepersoneel 
angstig was voor de beambten van de Grenz-zoll polizei. Probleem was 
dat de Grenz-zoll polizei niet onder de Wehrmacht viel en zodoende kon de 
Ortskommandant er ook niet veel aan doen. De Grens-zoll polizei stond destijds 
rechtstreeks onder bevel van de Reichsfinanzminister Graf von Schwerin 
Krosigk. Een aantal collega’s waren in de weken voor de komst van De Buck 
op het matje geroepen in de Dienststelle aan de Dr. Kuyperkade. Daar waren 
zij door de commandant op een ongelofelijke onbeschofte wijze afgeblaft, 
wat blijkbaar veel indruk had gemaakt.

En er was meer gebeurd. De week ervoor, in de nacht van dinsdag 29 op 
woensdag 30 juli 1941, waren verschillende panden in Maassluis besmeurd 
met witte verf. De Duitsers hadden als reactie op de geallieerde V-actie 
panden beschilderd met hakenkruizen, letters V en teksten als ‘Duitsland 
wint’. Politieagent Boutkan had twee collega’s opdracht gegeven om de 
bekladde panden te inventariseren want er waren klachten binnengekomen. 
De beide agenten die de opdracht uitvoerden waren door de Grenz-zoll polizei 
aangehouden en moesten uitleggen wat zij aan het doen waren. Nadat zij 
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uitgelegd hadden bezig te zijn met een opdracht van hun leidinggevende 
Boutkan werd deze direct gebeld: hij moest zich om 10.00 uur melden bij de 
commandant op het bureau aan de Dr. Kuyperkade. 
Boutkan werd bloednerveus en liep gelijk naar De Buck om het te melden. 
De Buck kalmeerde hem, verbood hem te gaan en belde direct met het 
Rotterdamse hoofdkwartier van de Sicherheitspolizei aan de Heemraadsingel. 
Hij legde uit dat de gemeentelijke politieagenten van de nachtdienst hadden 
vastgesteld dat het bekladden was gebeurd door leden van de Grenz-zoll 
polizei, of in ieder geval onder toezicht van de Polizisten. De dienstdoende 
SiPo agent vertelde nogmaals dat het bekladden van woningen ten strengste 
verboden was, óók voor de Duitsers. Hij verzocht De Buck om contact op te 
nemen met de commandant van de Grenz-zoll polizei en deze het verzoek te 
doen om te bellen met de Rotterdamse Sicherheitspolizei. 
De Buck is daarop direct naar de Dienststelle aan de Dr. Kuyperkade gegaan 
om daar eens openlijk met de commandant te spreken. Hij ambiëerde een 
prettige samenwerking in Maassluis, waarbij hij verantwoordelijk was 
voor de Nederlandse aangelegenheden en de commandant voor de Duitse 
aangelegenheden. Zo zou een ieder op zijn eigen terrein blijven. De Buck 
deed de commandant de toezegging dat hij zijn best zou doen om deze 
verstandhouding te bevorderen om zodoende een kameraadschappelijke 
verhouding te laten ontstaan.

Dienststelle aan de Dr. Kuyperkade.
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Maar het gesprek had blijkbaar weinig waarde gehad, want in de nacht 
van vrijdag 1 op zaterdag 2 augustus waren wederom door heel Maassluis 
woningen en panden beklad met dezelfde soort beschilderingen als in de 
nacht van 29 op 30 juli.

Zondag 3 augustus 1941 was de politie met een onderzoek bezig in verband 
met in oranje verf aangebrachte letters ‘OZO OKE’ (Oranje Zal Overwinnen) 
en een vraagteken op het pand van een zekere Haanstra. Van Haanstra was 
bekend dat hij buitengewoon bevriend was met de manschappen van de 
Grenz-zoll polizei. Drie personen werden aangesteld om onder politietoezicht 
de letters te verwijderen. Opeens kwam uit de woning van Haanstra een 
beambte van de Grenz-zoll polizei die de toezichthoudende hoofdagent 
Vlietman gelastte om de volgende morgen naar de Dienststelle aan de Dr. 
Kuyperkade te komen. Hij wilde ook weten wie er werkten in een pand aan 
de overkant van de woning van Haanstra. Waarom hij dit wilde weten werd 
er niet bij gezegd en het vreemde was toch wel dat dit verzoek aan Vlietman 
werd gedaan en niet aan De Buck als commissaris van politie.

Dit soort dubieuze arrestaties had De Buck al regelmatig meegemaakt in de 
korte periode die hij werkzaam was in Maassluis. Want begin juli kwam een 
agent bij De Buck met de mededeling dat hij op last van de Grenz-zoll polizei 
een jonge Maassluizer moest arresteren en die direct naar de Dienststelle 
moest brengen. Dat vond De Buck een vreemde gang van zaken en belde de 
commandant op, want de jongeman zou dan van zijn werk moeten worden 
gehaald. Op zijn vraag waarom, kreeg De Buck als reactie dat hij zich daar 
niet mee moest bemoeien en gewoon moest doen wat er werd gevraagd, 
het opbrengen van de arrestant. Doordat De Buck nog niet helemaal op de 
hoogte was van de gebruikelijke gang van zaken in Maassluis heeft hij deze 
opdracht toen maar laten uitvoeren.

Rapport naar hogerop
’s Maandagsmiddags zaten de gebeurtenissen van de afgelopen tijd De Buck 
erg hoog en hij was er van overtuigd 
dat het zonder inmengen van hogere 
instanties niet meer mogelijk was 
om samen te werken met de huidige 
Grenz-zoll polizei in Maassluis. Als de 
ontstane situatie zo zou blijven dan 
had De Buck niets meer te zeggen 
in Maassluis en daarom besloot 
hij om contact op te nemen met de 
‘regeeringscommissaris in Maassluis’ 
G.M.C. Ort. Die schrok erg en keek 
op van de gebeurtenissen, met name 

Fragment van het originele rapport van De Buck. 

(Stadsarchief Vlaardingen-Maassluis)

F t h t i i l t D B k
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wat er in de nacht van 3 op 4 augustus gebeurd was. Hij nam gelijk contact 
op met de chef van het kabinet, de heer Dinger. Deze gaf de raad om direct 
een onderzoek te laten instellen. De Buck moest een rapport schrijven en 
het onderzoek zou gedaan moeten worden door de Sicherheitspolizei en 
een zekere Majoor Kuhn, Major der Gendarmerie, Verbindungsoffizier des 
Befehlshabers der Ordnungspolizei zum Generaalstaatsanwalt.

Politiecommissaris J.F. de Buck schreef aan het einde van zijn rapport:
Ik wensch onder alle omstandigheden met de Duitsche instanties de meest aangename 
verhouding, doch het mag niet gaan ten koste van het prestige der Maassluische 
Politie. Onder de thans bestaande omstandigheden heb ik geen gezag in deze 
gemeente. De door mij, ter handhaving van wettelijke voorschriften, uitgegeven 
bevelen heb ik voorlopig ingetrokken. Ik ben er van overtuigd, wanneer hier ten 
stede van hoogerhand niet krachtig wordt ingegrepen, de moeilijkheden zich gaan 
opstapelen en dat dit slachtoffers zal maken, hetgeen niet nodig is. Het op korten 
termijn nemen van maatregelen kan niet ontbeerd worden. Deze Grenz-polizei kan 
het allerbeste worden teruggetrokken. Indien dit ten aanzien van dienstbelangen 
niet mogelijk is, dan verdient het aanbeveling de thans bestaande afdeeling geheel te 
doen vervangen door hier ter stede onbekende manschappen, onder leiding van een 
Officier ter handhaving van de tucht. Daarbij dient verboden te worden de omgang 
met burgers, zooals dit tot heden het geval is. Sommige adressen, waar de leden 
der Grenz-polizei thans komen, staan bij 
de Politie te Maassluis niet gunstig 
bekend. Gedurende de dagen 3 tot en 
met 17 juli 1941 was de bevolking 
van Maassluis gestraft op last van de 
Duitsche autoriteiten der Sicherheits-
polizei. Allen moesten van 20 uur 
thuis blijven. Met den Oberleutnant 
der Schutzpolizei had ik de afspraak 
gemaakt, dat dit ook zou gelden voor 
vrouwen en meisjes, die met militairen 
op straat wilden gaan. Aanvankelijk was 
dit in orde. Den avond van 4 juli kreeg 
ik bericht van den Oberleutnant, dat 
deze vrouwen en meisjes in gezelschap 
op straat mochten zijn. Hij kon hier 
niets aan veranderen. Tijdens de eerste 
bestraffing der bevolking in Mei 1941 
mochten vrouwen en meisjes ook niet 
op straat. Ik vraag me af, waarom thans 
wel. Uit het bovenstaande moge blijken, 
onder welke moeilijke omstandigheden 
hier ter stede gewerkt wordt. Ik zal het 

Krantenfragment uit de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 

1-2-1944. Dit is de enige foto van De Buck die bekend is.

K t f t it d Ni A ld h C t
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op zeer hoogen prijs stellen, indien een gezonde toestand geschapen wordt, waardoor 
het geheel en heele politiecorps weet, voor welke taak het gesteld is. Ik ben er van 
overtuigd, dat deze weinige politieambtenaren, die de gemeente thans telt, met lust 
hun werk gaan doen, wanneer zij weten, dat hun taak omschreven is.

Hoe liep het af?
Hoe de situatie exact is afgelopen is nooit duidelijk geworden en is helaas ook 
niet te achterhalen in de archieven. Op dinsdag 12 augustus 1941 schrijft de 
Maassluise regeeringscommissaris George Ort naar de Commissaris van de 
Provincie Zuid-Holland in Den Haag. Hij vermeldt dat Majoor Kuhn tegen 
de schuldigen van de Grenz-zoll polizei de nodige maatregelen had genomen. 
Welke dit waren is nooit duidelijk geworden. Maar feit is dat deze Polizisten 
nooit meer terug zijn gezien in Maassluis. Later ontving politiecommissaris 
De Buck van Majoor Kuhn nog een tevredenheidsbetuiging voor zijn rustig 
en tactvol optreden, waardoor ongelukken waren voorkomen.

De echte namen van Geelkoren, Baggerman, Huizer, Van Dam, Boutkan, Haanstra 
en Vlietman heb ik achter een pseudoniem verborgen.
Met dank aan Stadsarchief Vlaardingen-Maassluis

Erespeld der gemeente
Gertjan van de Velden (1967), geboren en getogen in Maassluis, is geïnte-
resseerd in de lokale geschiedenis met een specifieke voorkeur voor de 
Tweede Wereldoorlog. Zijn nieuwsgierigheid naar gebeurtenissen in Maas-
sluis tijdens de Tweede Wereldoorlog lokt hem regelmatig de archieven in 
voor verder onderzoek. De resultaten daarvan publiceert hij in artikelen, in 
boeken en op zijn website en zijn het onderwerp van lezingen. Hij heeft de 
afgelopen jaren samengewerkt met diverse instellingen zoals de Historische 
Vereniging Maassluis, Gemeente Maassluis, Museum Maassluis, Historisch 
Genootschap Hoek van Holland, Stadsarchief Vlaardingen-Maassluis en het 
Nationaal Archief.
Voor zijn werk ontving hij in 2015 de ‘Erespeld der Gemeente Maassluis’. 
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Door: Jan van Gelderen

Op veler verzoek is op deze pagina een foto van de tegenwoordige 
bezetting van Mondiola afgedrukt. In Historische Schetsen nr. 64 van 
mei 2014 stond een uitgebreid artikel over deze Maassluise muziekgroep, 
opgericht in 1948 in de bakkerij van Van Rijn aan de Noordvliet ZZ. 

In de bijna tachtig jaar dat Mondiola nu bestaat hebben natuurlijk vele 
(bekende) Maassluise muzikanten deel uitgemaakt van Mondiola, zoals Leen 
Stigter (trom), Piet van Rijn, Frank Vroombout, Andries Pons en Henk Valk.
De band kreeg de naam Mondiola omdat het accent lag op de mondharmonica’s 
met ondersteuning van een accordeon, drums en een selesta. Vooral in de 
jaren vijftig was de band populair in Maassluis en omstreken. De televisie 
had zijn intrede nog niet gedaan: een optreden van Mondiola betekende 
vaak een enthousiaste volle zaal. 
Het is natuurlijk heel bijzonder dat Mondiola nog bestaat, zij het uiteraard 
in andere samenstelling. Het repertoire is al vele jaren afgestemd op ouderen 
en bejaarden (oude levensliederen, maar ook nummers uit de top honderd 
van de afgelopen jaren). Er wordt nog wekelijks geoefend en enkele keren 
per jaar is er een optreden.

Voor inlichtingen over Mondiola: Rien van der Knaap (tel. 010 591 37 36) of 
Jan Wijnhorst (tel. 010 591 23 80).

MONDIOLA

Van links naar rechts: Aria Poldervaart, mondharmonica en zang; John Schneider, drums; Jan Wijnhorst, mondharmonica; 

Rien van der Knaap, mondharmonica; Loek Schlaman, mondharmonica; Karoline Kalishoek, accordeon; Gerard Kers, gitaar.
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Dukdalf
In HS 67, blz. 69, lezen we over de herkomst van namen. Een dukdalf is een 
stootpaal voor schepen, waarschijnlijk samengesteld uit docke (klos, blok) en 
delfijn (meerpaal). Dat de volksetymologie er een verbastering in ontdekte 
van de gehate hertog van Alva (Duc d’Alve) toont aan hoe men in 1572 over 
hem dacht.

Zuiderkerk
In HS 66, blz. 74, hadden we het over de sloopdatum van de Zuiderkerk. 1958 
is al gecorrigeerd naar 1960. Maar Nel Koornneef-Bergwerff uit Maasdijk 
meldt dat het waarschijnlijker 1962 is geweest. ‘Mijn vader was meer dan 40 
jaar koster. Eerst in de Zuiderkerk, de laatste 10 jaar in de Maranathakerk. 
Niet dat ik daardoor meer kennis heb van de sloop van de Zuiderkerk, maar 
in september 1961 is onze zoon er nog gedoopt. En de Maranathakerk, die 
voor de Zuiderkerk in de plaats kwam, is in 1962 in gebruik genomen. Ik 
denk niet dat ze de oude kerk wegdeden voor er een nieuwe was.’

Oberreiter
De kalender van 2016, met als onderwerp schilderijen van Oberreiter, viel 
zeer in de smaak, hoorden we van verschillende kanten. Oberreiter schilderde 
zijn onderwerpen vaak meerdere keren op bijna dezelfde wijze. Mevrouw R. 
van der Hidde meldt dat zij een schilderij heeft van de Groote Kerk, dat 
slechts op enkele details afwijkt van het schilderij op de kalender. 
Hannie Seegers-Oberreiter vertelt dat haar ‘zorg-vader’ (zij was het kind van 
de zuster van zijn vrouw en werd door het echtpaar Oberreiter verzorgd) 
helaas geen register heeft bijgehouden van gemaakt en verkocht werk. Bij 
het leegruimen van de woning aan de Fenacoliuslaan in 1989 is geen snipper 
weggegooid, maar er was erg weinig archief.

Emmastraat
In HS 67, blz. 47, schrijft Harry van Ettinger over zijn jeugd in de Emmastraat. 
In een poging het hoekhuis nauwkeurig aan te geven heeft de redactie 
daaraan ‘hoek Tuinstraat’ toegevoegd. Een toevoeging die de verwarring 
groter maakte in plaats van kleiner, omdat het niet juist is. Maassluizers die 
er ook opgroeiden en de situatie grondig kenden wezen ons terecht: ‘De 
Emmastraat eindigde in een soort pad grenzend aan de achterzijde van de 
woningen aan de Lijnstraat. Op de plattegrond uit 1950-55 zien we een soort 
naamloos pad.’

REACTIES VAN LEZERS
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NPB in de Lange Boonestraat
In HS 67, blz. 3, wordt op een kaartje uit 1906 de plaats van het kerkje van de 
Nederlandse Protestanten Bond aangeduid. Dit is niet juist. Komend door 
de Wijde Koestraat zag men rechts niet het kerkje van de NPB, maar het 
kerkje van de Christelijke Gereformeerden. De kerk van de NPB lag vanuit 
de Wijde Koestraat gezien een flink stuk naar links.

Schotse ketels
In HS 67, blz. 68, schreven we over de Schotse ketels, de stoomketels van 
schepen die als verwarmingsketels in het Westland werden gebruikt. Het 
verhaal moet enigszins gecorrigeerd worden. De oude Schotse sloopketels 
van stoomschepen, waar het verwarmde water tweemaal doorgevoerd 
kon worden, raakten op als cv-ketels voor de kassen. Zij moest vervangen 
worden door een nieuw type verwarmingsketel. De nieuwe (goedkope) 
ketels konden slechts éénmaal waterdoorvoer hebben en moesten dus 
tweemaal zo heet zijn als hun voorgangers. Dit is opgelost door aanjagers 
die het branden extra forceerden. De aanjagers zorgden echter voortdurend 
voor roetuitstoot, tot groot verdriet van de buren, de glastuinders. De nieuwe 
ketels met aanjagers zouden echter wel hun levensduur van minstens 10 jaar 
moeten volmaken voordat er een verbeterde versie kon worden geplaatst.
De enorme Schotse sloopketels gingen per schuit door het Westland, omdat 
er te veel gaten in zaten om ze te laten drijven.

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

In het verlengde van de Wijde Koestraat ligt gebouw De Koepel. Enkele percelen links daarvan, op het witte vlak, moet het 

kerkje van de NPB gestaan hebben.
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Door: de redactie

Dit meetlatje bevindt zich in de collectie ‘meten en wegen’ van het Fries 
Scheepvaart Museum, maar het verwijst naar de Touwfabriek van Van der 
Lely. Onze vraag was: van wie is dat meetlatje en wat deed men ermee? 
Wel, dat hebben we geweten! De redactie kreeg een groot aantal reacties 
binnen van mensen die zo’n latje ooit zelf in bezit hadden, nog hebben, 
ermee werkten, of zich herinnerden dat hun vader ermee werkte.

De touwfabriek, schepen en bedrijven beschikten over een flinke voorraad 
kabels, trossen, touwen, staaldraad, etc. Wanneer er een kabel nodig was 
voor een bepaalde functie moest die aan zekere voorwaarden voldoen, 
zoals dikte, aantal slagen, materiaal, trekkracht/breekkracht. Om dat te 
kunnen meten en controleren en de juiste kabel te kiezen was dit meetlatje 
ontwikkeld. 
Met het instrumentje kan men de diameter meten en de omtrek berekenen, in 
mm en inches, want het is ook een schuifmaat. Op de achterzijde van het latje 
staan allerlei tabellen en zo kan men de breekkracht berekenen en het aantal 
slagen. Sommige werkers bij de touwfabriek hadden zo’n instrumentje 
op zak omdat zij de kwaliteit van de producten moesten controleren. 
Kabelfabrikanten gaven zo’n hulpinstrumentje aan hun grotere klanten. 
Altijd met de fabrieksnaam als reclame er op. 

Ook op schepen was het instrumentje zeer gewild. Het meten van de 
kabeldiameter is door de grillige omtrek lastig te doen. Met een koordje kon 
de kabelgast de kabelomtrek meten en de gevonden lengte langs een maatlat 
leggen. Nu wist hij de omtrek, maar vaak wilde hij de diameter weten in 
verband met het passen op de schijf van een laadblok. Dat rekenwerk was 
omslachtig. Sneller gingen deze handelingen en berekeningen met het 
getoonde meetinstrument.

SPEURNEUZEN GEVONDEN 
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Dit keer hebben we voor u een gevelsteen waarvan we meer willen weten. 
We zullen het niet te moeilijk maken. We verklappen dat het gaat om een 
‘eerste steen’ en deze is te vinden aan de achterzijde van het pand Hoogstraat 
3 te Maassluis, dus aan de Stadhuiskade. De tekst is als volgt:

DEZE STEEN IS GELEGD DOOR
HENRI EN HENRIETTE

KLIJN DE JONGE
25 APRIL 1866

Hoogstraat 3 is het huis direct naast het oude Raadhuis. Vanbinnen zijn 
de gebouwen thans samengevoegd tot het Nationaal Sleepvaart Museum. 
Vanbuiten is het pand duidelijk herkenbaar als een apart gebouwd huis. 
Het heeft twee balkons aan de Stadhuiskade en het hoogste is dat waarop 
koningin Wilhelmina in 1924 een aubade van de Maassluizers in ontvangst 
heeft genomen.

Onze vraag is: wat weet u over dit huis en heeft u nadere gegevens over 
de vermelde eerste steenleggers? Uw reacties mogen naar de redactie, Ineke 
Vink, tel. 010 592 97 94, e-mail redactie@histvermaassluis.nl, of schriftelijk 
naar de Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis.

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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Sinds het begin van 2015 staat er op de website van de HVM een rubriek 
(www.histvermaassluis.nl/toen-en-nu) waarin per maand een aantal 
opmerkelijke gebeurtenissen staan vermeld die in genoemde periode in 
Maassluis zijn gebeurd. Bij een aantal ervan staan we in deze rubriek wat 
uitvoeriger stil en we proberen de gebeurtenis uit 2015 in een historisch 
perspectief te plaatsen. De bijdragen zijn bijeengezocht en geschreven 
door Jan Schakel, Marijke Tennant en Dick van Wassenaar.

De Noordvliet is in januari toegevoegd aan de Erfgoedlijn Trekvaarten van de 
provincie Zuid-Holland. Deze organisatie richt haar cultuurhistorisch beleid 
op ‘erfgoedlijnen’, dat wil zeggen gebieden die een bepaalde samenhang 
vertonen. In juli 2014 is ook De Monstersche Sluis aangemeld voor het 
deeltraject Erfgoedlijnen Trekvaarten dat de historische binnensteden van 
Maassluis en Vlaardingen met de historische binnenstad van Delft verbindt.

De Noordvliet is onderdeel van de grote middeleeuwse afwatering (met 
de Middelvliet en de Boonervliet) van Delfland vanaf de Vlaardingervaart 
richting Maassluis. Rond 1330 kwam de eerste fase gereed met het graven 
van de Noordvliet en Middelvliet. Om de afwateringscapaciteit verder 
te vergroten werd in 1380 de Boonervliet gegraven. Op de kade van de 
Noordvliet lag vanaf het midden 
van de 17e eeuw het jaagpad van 
de trekvaartroute tussen Delft en 
Maassluis. De route werd geschikt 
gemaakt voor de trekschuit. Deze 
heeft gevaren tot 1924.

Trekvaarten zijn door mensen 
gegraven waterverbindingen die 
tussen de 17e en de 19e eeuw gebruikt 
werden om personen te vervoeren 
met een trekschuit. De trekschuit 
was de eerste vorm van vervoer 
in Nederland volgens een vaste 
dienstregeling. Daarnaast was deze 
vorm van vervoer veel comfortabeler 
dan het vervoer over onverharde 

NIEUWS IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Trekschuiten startten en eindigden in de Veerstraat voor de 

Monstersche Sluis. Behalve passagiers vervoerden zij ook 

vracht.

Noordvliet bij Erfgoedlijn Trekvaarten  (januari)
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landwegen. Door de opkomst van de stoomtrein en de stoomtram verloor 
de trekschuit een eeuw geleden zijn betekenis als massavervoermiddel. 
De waterverbindingen bleven belangrijk voor het goederenvervoer door 
beurtschippers en tuinders. De Erfgoedlijn Trekvaarten richt zich ten eerste op 
de herkenbaarheid en de beleving van de vaarwegen en jaagpaden in relatie 
tot het behoud van het open landschap en de zichtlijnen vanaf het water. 
De jaagpaden moeten gebruikt kunnen worden als wandel- en fietspad. In 
Midden-Delfland lopen drie trekvaarten die de stad Delft verbinden met de 
historische havens van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Delfshaven. Dit 
zijn de Delftse Schie, de Vlaardingervaart en de Noordvliet. Alleen de Delftse 
Schie maakte tot voor kort deel uit van de erfgoedlijn. De andere twee vaarten 
zijn minstens zo waardevol en verdienden het ook om erkend te worden als 
onderdeel van de erfgoedlijn, zoals dit jaar gebeurd is. Of het de Monstersche 
Sluis, gelegen aan de Veerstraat, lukt om aan te sluiten is nog onduidelijk. 
Volgens de stichting hoort de sluis te worden opgenomen in het traject zodat 
deze toegankelijk is voor onder meer kajuitboten omdat in het recreatiegebied 
Midden-Delfland en het Westland sinds eind juli een vaarknooppuntensysteem 
voor kano’s, sloepen en kleine kajuitboten is gerealiseerd.
(DvW)

Aan de achterzijde van het Schanseiland bevinden zich een tweetal ‘antieke’ 
scheepshellingen. Dat is een goed bewaard geheim, want ze zijn alleen 
te zien wanneer u afval inlevert aan de Heldringstraat. Het zijn de eerste 
scheepshellingen die De Haas in 1879 kocht in Maassluis. De Stichting 
Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ stelt zich tot doel de hellingen een 
nieuw leven te bieden als Historische Werf.

Maar hoe is het allemaal begonnen?
In 1879 begon Henk de Haas een werf 
op de westhoek van het Schanseiland, 
aan de Olivierstraat. De werf begon 
met één vetgoothelling, in 1884 volgde 
een tweede en in 1898 een derde. De 
sleephellingen werden later vervangen 
door wagenhellingen. De Haas gaf zijn 
werf de naam ‘Zorg en Vlijt’. Henk 
werd in 1899 opgevolgd door zoon 
Piet die in 1921 het roer overgaf aan 
zijn zoon Henk. Henk de Haas kocht 
in 1929 de werf ‘’s Lands Welvaren’ 
(aan de zuidzijde van het Hellinggat) De eerste hellingen van De Haas lagen op het Schanseiland.

Een scheepswerf komt weer tot leven  (januari)
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en bracht al zijn werven samen onder de naam ‘Zorg en Vlijt’. In 1868 richtte A.E. 
Maas werf ‘De Toekomst’ op, met twee hellingen ten westen van de kerktoren. 
In 1894 kocht A.J. v.d. Paauw de werf en veranderde de naam in ‘Volharding’. In 
1911 kocht Jan Parre deze werf en in 1932 nam Henk de Haas ook deze werf over. 
Vanaf dat moment was Hendrik de Haas de enige scheepsbouwer in Maassluis, 
in bezit van alle werven. Henk de Haas overleed in 1963 waarna zoon Piet het 
werk van zijn voorvaderen voortzette. Sinds 1986 heeft Govert de Haas, de vijfde 
generatie, het roer in handen. Onder de naam ‘De Haas Maassluis BV’ heeft hij 
het bedrijf gemoderniseerd en verder tot bloei gebracht.

Opnieuw een werf Zorg en Vlijt
De hellingen aan de Olivierstraat 
worden al geruime tijd niet meer 
gebruikt door De Haas. Omdat dit 
industrieel erfgoed niet verloren 
mag gaan is in januari 2015 de 
Stichting Historische Scheepswerf 
‘Zorg en Vlijt’ opgericht die zich ten 
doel heeft gesteld om de hellingen 
voor het nageslacht te behouden. 
De werf gaat historische schepen 
onderhouden en hoopt ook nieuwe 
‘historische’ schepen te gaan 
bouwen. Met steun van eigenaar De 
Haas en vakmensen uit de zorg- en 
dienstverleningssector zullen de 
historische elementen in de haven van Maassluis zich verder ontwikkelen. 
Door oprichting van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ 
worden op de oude scheepswerf op het Schanseiland werfactiviteiten weer 
tot leven gebracht. Behalve werkzaamheden aan boten uitvoeren en het 
bouwen en restaureren van historische schepen zal de stichting nautische 
opleidingen organiseren en een informatiecentrum opzetten.
(JS)

In maart werd de toren van de Groote Kerk in verband met de veiligheid 
gesloten voor bezoekers, dit omdat onder meer de trappen en trapleuningen 
niet voldoende deugdelijk meer zijn. De toren heeft een eigen geschiedenis.

De Groote Kerk van Maassluis
In 1620 ontstond het plan om een grote kerk te bouwen op het Schanseiland. De 
enkele jaren eerder gebouwde Noorderkerk in Amsterdam diende als voorbeeld, 

Toren van de Groote Kerk gesloten  (maart)

Het Hellinggat met zicht op scheepswerf De Haas. Links  

de houten logger MA114 De Drie Gezusters die in 1924  

gesloopt is.
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een centraalbouw met een plattegrond in de vorm van een Grieks kruis. Met de 
verkoop van grond op het Schanseiland was al veel geld bij elkaar gebracht, maar 
niet genoeg. De stuurlieden en vissers vroegen toen bij de Staten van Holland 
octrooi aan om belasting te heffen van één stuiver op iedere ton vis. Dit leverde 
uiteindelijk 15.000 gulden op. Er werden stenen en steigermateriaal aangeschaft 
en de bouw kon beginnen. Toch volgde er een langdurige onderbreking. De 
visserij, hoofdbron van de inkomsten, ondervond jarenlang ernstige bedreiging 
door de Duinkerker kapers. Geen visserij, geen inkomsten, geen ontvangsten 
uit de belasting van de aangevoerde zeevis. In 1637 ging het langzamerhand 
weer wat beter met de visserij en werd er gedacht aan hervatting van de 
bouwwerkzaamheden. Het oude bestek van de bouw was er nog. In deze fase 
was het tijd om het plan nog eens nauwkeurig na te gaan. Daarbij kwamen de 
kerkmeesters tot de conclusie dat de constructie van de kap van de kerk met 
de toren erop vermoedelijk niet stevig genoeg zou zijn om het gewicht van die 
toren te dragen. Dirck Aryensz. Brantwijck uit Delft kreeg opdracht ‘een lichter 
suffisant bestek van de kap van de nieuwe kerck te maecken’.

De toren van de Groote Kerk
Na de ingebruikname van de kerk in 1639 begonnen er klachten te komen. Er was 
iets aan de hand met de toren. Deze stond op het kruis van het dak en steunde op 
de vier dikke pilaren die in de kerk staan. In 1647, acht jaar na de ingebruikneming, 
waren de klachten zo ernstig dat men 
besloot dat er een andere toren moest 
komen tegen de westelijke kruisarm 
van de kerk. In 1649 is als vervanging 
een toren ontworpen door Arent van   
’s Gravesande.
De hoogte die de nieuwe toren moest 
krijgen was zestig meter. Omdat in 
die tijd de kerkklok de enige openbare 
tijdsaanduiding was, moest er wel voor 
gezorgd worden dat ook de mensen 
die wat verder weg woonden, of op 
het land werkten, de ‘klok van twaalf’ 
konden horen. De oude toren op het 
kruis van het dak werd vervangen door 
een kleinere, waarop een windwijzer 
met een koperen haringbuis stond.
De kerk werd in maart 1943 getroffen 
door oorlogsgeweld en is na een 
restauratie in juli 1947 weer in gebruik 
genomen. De kerk is nogmaals 
gerestaureerd in de periode 1991-
1993. Deze periode wordt ook wel 

Tien jaar na de bouw van de Groote Kerk werd de klokken-

toren op het dak vervangen door een lichter exemplaar. 

Een nieuwe toren kwam aan de westzijde van de kerk.
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de grote restauratie genoemd. Tijdens deze grootscheepse restauratie werden 
de kerkdiensten gehouden in de Immanuëlkerk. Recentelijk vond een grote 
restauratie van het kerkgebouw plaats. Dit was noodzakelijk, omdat de houten 
balken dreigden te worden opgevreten door de ‘bonte knaagkever’. De toren 
werd opnieuw gevoegd, aangezien dat bij de vorige restauratie niet goed genoeg 
gedaan bleek te zijn, en de dakleien werden gerestaureerd.
(MT)

In 2014 was besloten om de entree van Maassluis via de Laan 1940-1945 
veiliger te maken zodat er een betere verkeerdoorstroming zou ontstaan 
en het geheel een groenere uitstraling zou krijgen. In maart 2015 begon de 
reconstructie door het rooien van 81 bomen. In de loop van het jaar werd de 
reconstructie afgerond met de aanleg van twee rotondes op de belangrijkste 
kruisingen. In het kader van de duurzaamheid ging led-verlichting de 
bestaande openbare verlichting vervangen. De vernieuwde laan werd op 25 
juni 2015 officieel in gebruik genomen door wethouder Kees Pleijsier, later in 
het jaar volgde nog de heraanplant van bloemen en bomen.

Van spoorbaan tot autolaan
Laan 1940-1945 is pas sinds kort 
na de oorlog een toegangsweg 
tot Maassluis. Daarvoor was de 
grond een deel van het tramtracé 
van De N.V. Westlandsche 
Stoomtramweg Maatschappij 
(W.S.M.), die personen en goederen 
door het Westland vervoerde. 
Een deel van het traject ging 
vanaf de Maaslandse Dam naar 
het station van Maassluis via de 
verbindingsweg die we nu kennen 
als de Laan 1940-1945. Dit gedeelte 
van de tramlijn opende in 1912 en 
tot 1925 heeft er personenvervoer 
plaatsgevonden. Daarna is de lijn 
tot 1934 gebruikt voor het vervoer 
van goederen, vooral veilingproducten en kolen voor de verwarming van 
de kassen. In 1941 vond er een grenswijziging plaats tussen Maasland 
en Maassluis. Maassluis kreeg – met uitzondering van een stuk grond 
bij de Rijksstraatweg (de huidige A 20) – deze verbindingsweg op 
haar grondgebied. Na de oorlog kreeg die verbindingsweg de naam 

Laan 1940-1945 vlak na de aanleg, gezien vanaf de dijk 

richting Maasland. De Sluispolder Oost is nog geheel 

onbebouwd. Links een klein stukje van de eerste huizen aan 

de Vondellaan.

Reconstructie Laan 1940-1945  (maart)
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Laan 1940-1945. Het gedeelte van het tramtracé dat naast de Koningin 
Wilhelminalaan en de Stationsweg lag is pas in de jaren vijftig van de 20e 
eeuw als rijweg ingericht. In 1960 werd de Laan doorgetrokken langs de 
Stationsweg naar het Havenplein. Een lang ijzeren hek tussen de Laan en 
de parallel lopende Koningin Wilhelminalaan herinnert nog steeds aan 
het tramtracé. Na de huidige reconstructie is het voormalige tramtracé na 
70 jaar veranderd in een stadsboulevard.
(DvW)

Onze gemeente streeft er naar één van de meest duurzame gemeenten in de 
regio te worden. Echter heeft zij op voorhand bij de provincie aangegeven 
geen voorstander te zijn van het plaatsen van één of meerdere windturbines 
binnen haar grondgebied. De provincie Zuid-Holland gaat nu bekijken of er 
op andere locaties windmolens geplaatst kunnen worden. Maassluis heeft 
eerder al bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen Windmolenpark Nieuwe 
Waterweg, dat gepland is ten westen van Maassluis op het grondgebied 
van Rotterdam, evenals tegen de alternatieve locatie voor een mogelijke 
windmolen op bedrijventerrein De Dijk nabij de nieuwe begraafplaats.

Molens rondom Maassluis
Een kijkje in het verleden leert ons 
dat er ook al veel eerder windmolens 
binnen het grondgebied van 
Maassluis hebben gestaan. De 
kaart van Kruikius (1712) toont de 
Zuidbuurt nog zonder spoorlijn en 
snelweg. De Zuidbuurt behoorde 
toen grotendeels tot Maasland. 
Tegenwoordig is de ene helft 
Vlaardings en de ander helft 
Maassluis’ grondgebied. Opvallend 
is de plaats van twee windmolens 
voor de beide polders: de Dam 
Molen en de Groote Molen. Nog 
steeds staan daar twee moderne 
poldergemalen, maar al jaren buiten 
gebruik. De boezemsloot loopt van 
de molens naar de Boonervliet om 
vervolgens overtollig water naar 
het boezemgemaal De Zaayer in 
Maassluis te voeren. Bedenk wel: 

Kaart van Kruikius, 1712. We zien het gebied ten zuiden van 

Maassluis met de Zuidbuurt.

Windmolens versus windmolens  (augustus)
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terwijl de huidige windmolens ons van duurzame energie voorzien waren 
de vroegere windmolens hard nodig de polders droog te houden.

Ook nabij Huis ter Lucht in Maasland stond in het begin van de 19e eeuw een 
windhoutzaagmolen die eigendom was van ene Van de Hoog. In 1835 nam 
Marerissen en Bolk dit bedrijf over en verplaatste de molen naar Het Hoofd. 
De nieuwe locatie was aan het Balkengat, een haventje met sluisje gelegen 
naast het Prikkengat, nabij het Veerhoofd. De boomstammen werden over de 
rivier aangevoerd en opgeslagen in 
het Balkengat. Liggend in het water 
ondergingen de stammen een proces 
van wateren en drogen waardoor 
de planken, die na het drogen uit 
de stammen werden gezaagd, niet 
meer kromtrokken. Later, omstreeks 
1860, kwam naast de molen een 
stoomzagerij te staan. In 1872 kocht 
de heer Luijendijk de molen en nam 
tegelijkertijd enige houtloodsen 
nabij de Wedde in gebruik. Vijftien 
jaar later, in 1887, is het hele bedrijf 
naar die locatie aan de Noordgeer 
verplaatst in verband met de op 
handen zijnde inkorting van de buitenhaven. In een van de twee loodsen was 
de nieuwe stoomhoutzagerij gevestigd. De andere zal dan een opslagloods 
zijn geweest. Ter vervanging van het bedrijf werd in 1890 op de Rochekade 
(een lage dijk die langs de Noordgeer liep, tussen Noorddijk en Hellinggat) 
een machinale houtzagerij gebouwd. Het bedrijf kwam in 1906 onder de 
slopershamer omdat de Kapelpolder moest worden opgespoten, maar de 
heer Luijendijk zette zijn houthandel aan de Wedde voort. Pas in 1938 gaf 
hij aan de gemeente te kennen dat hij geen verlenging van de overeenkomst 
wenste. 
Verder heeft aan de Noorddijk de windmolen De Arend gestaan. Deze molen 
stamde uit 1722 en is precies twee eeuwen later (1922) door brand verwoest. 
Voorts zijn er natuurlijk nog de (bestaande) poldermolen Wippersmolen en 
graanmolen De Hoop. 
(JS)

In september 2015 kreeg Maassluis gedurende enkele dagen vluchtelingen 
‘op bezoek’. Het is al jarenlang onrustig in enkele Afrikaanse landen als 
gevolg van oorlogshandelingen en godsdienstvervolgingen. Als gevolg 

Vluchtelingen in Maassluis  (september)

De Noordmolen of molen De Arend gezien vanaf de  

Schansbrug over de Noordgeer.
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daarvan is er een grote stroom vluchtelingen die een veilige plaats zoekt in 
Europa. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
bood Maassluis tijdelijk opvang aan vluchtelingen. Dit gebeurde door het 
aanbieden van een tijdelijke rust- en slaapgelegenheid in de Olympiahal 
aan de Rozenlaan. Ongeveer 200 vluchtelingen hebben daar drie dagen 
doorgebracht, het ging vooral om gezinnen met kinderen. Ze kwamen uit 
onder meer Syrië, Irak, Iran en Eritrea. In de hal kregen de vluchtelingen te 
eten, een slaapplek en nieuwe kleding en indien nodig medische verzorging. 
Na deze eerste noodopvang vertrokken de mensen naar Heerenveen om 
vanuit daar een woon- en verblijfvergunning aan te vragen om later een 
eigen veilige plek te vinden in ons land. 

Immigranten in Maassluis
Eerder al, eind 16e, begin 17e eeuw, werden de Nederlanden verrijkt met een 
stroom vluchtelingen. Uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden vluchtten 
de zogenoemde Hugenoten (protestanten) voor de Spaanse Furie van de 
(katholieke) Spaanse koning. Velen vestigden zich hier blijvend en onder hen 
bevonden zich de voorouders van hoefsmid Jan Vermin (zie HS 65). Aan het 
begin van de 80-jarige oorlog is de familie gevlucht naar Vlaanderen en later 
Nederland en uiteindelijk in Maassluis terecht gekomen. 

Een andere stroom vluchtelingen 
kwam ongeveer 100 jaar geleden 
naar Nederland bij het begin van de 
Eerste Wereldoorlog. Er vluchtten 
tussen 1914-1918 ongeveer een 
miljoen mensen de grens over naar 
Nederland. Vooral Belgische en 
Franse vluchtelingen kwamen naar 
Nederland en vonden een veilige 
plek, onder meer in Maassluis. Dit 
kwam deels omdat sommigen van 
hen al eerder in Maassluis hadden 
gewoond in de Belgische kolonie van 
glasblazers uit Charleroi. De opvang 
van deze mensen, waaronder 
zich ook een aantal geïnterneerde 
Belgische militairen bevond, vond plaats in loodsen die op het terrein van 
de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek (EHV) op Het Hoofd stonden. Een 
groot aantal van hen vond later ook werk in die fabriek. In totaal hebben 
ongeveer 300 Belgische vluchtelingen bij de EHV gewerkt. In de Paul 
Krugerstraat, waar de woningen al eerder door de EHV waren gehuurd, 
ontstond de zogenoemde ‘Belgenwijk’. Ook werd er voor hen een school en 
met de hulp van de Belgische Gouvernement een kapel gebouwd.

De Belgische school op Het Hoofd voor de Belgische 

vluchtelingen.
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Tijdens de Hongaarse opstand in 1956 zijn enkele Hongaarse vluchtelingen 
naar Maassluis gekomen en hebben hier een nieuw thuis gevonden.
In de jaren ’60 kwamen veel gastarbeiders op uitnodiging van de Nederlandse 
regering naar ons land om te werken. Turken en Spanjaarden streken neer 
in Maassluis en vonden werk in onder andere de Elementumfabriek en de 
Touwfabriek.
(DvW)

In september bezegelde Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) 
de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Met de aanleg van de 
tunnel wordt de toekomst van de veerpont tussen Rozenburg en Maassluis 
onzeker. De huidige veerponten zijn technisch gezien aan groot onderhoud 
toe en de huidige exploitatieovereenkomst met de vervoerder loopt eind 
2017 af. Een mooie gelegenheid om de geschiedenis van de veerverbinding in 
vogelvlucht te beschrijven. 

De huidige oeververbinding tussen Rozenburg en Maassluis is de voortzetting 
van een veel oudere verbinding tussen Den Briel en Maassluis. Deze verbinding 
was in het verleden de belangrijkste schakel tussen Zeeland en Holland. Al in 
1332 staat er in een erfenis geschreven over de renten van het veer over Den Briel, 
dat dan behoort aan de Heer van Voorne, Burggraaf van Zeeland. 
Na het ontstaan van het eiland Rozenburg en van de Krabbeplaat in de 16e 
eeuw blijft doorvaart door de ontstane vaargeul (Staeldiep) nog mogelijk tot 
omstreeks 1674. In 1728 is een rechtstreekse overtocht niet langer mogelijk door 
de afdamming van het Staeldiep. De splitsing van het veer is het gevolg: een 
veer van Den Briel naar Rozenburg en een van Rozenburg naar Maassluis. 

De pacht op het veerrecht is gedurende 
de eeuwen in handen van vele 
personen geweest. Twee van de laatste 
pachters waren C. Kloppenburg en W. 
Prins met schippers J. van der Stelt en 
J. van de Bruggen. Zij voeren nog met 
een ‘hengst’ (zeilschip) en met een 
stoomsloep wanneer het windstil was. 
In 1878 begon de stoombootdienst 
Maassluis-Rozenburg-Vlaardingen-
Schiedam-Rotterdam – van de N.V.  
Stoombootdienst Maassluis-Rotter-
dam van C.J. van Leeuwen – met de 
stoomboten Maassluis I en II. Per 

De voor vertrek klaarliggende veerboot Hoofdingenieur Van 

Elzelingen aan de Maassluise veerstoepen omstreeks 1951.

Hoe verder met het veer?  (september)
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dag deden zij ’s zomers vijf keer en 
’s winters vier keer de gemeenten 
Maassluis en Rozenburg aan. 
Na 1892 verdwenen alle hengsten 
en schouwen van het toneel. Op 
1 mei 1893 was de ‘Burgemeester 
Vitus Baron van Heemstra’ de 
eerste stoomveerboot op de directe 
veerdienst tussen Rozenburg en 
Maassluis. Tussen 1930 en 1953 is er 
een langdurige periode waarbij de 
pacht van het veer in handen is van 
N.V. Van der Schuyt, vanaf 1948 ‘Van 
der Schuyt-van den Boom-Stanfries 
B.V.’ (SBS). 
In 1931 kwam de nieuwe veerboot 
‘Hoofdingenieur van Elzelingen’ in 
gebruik. In 1950 moest deze wegens 
het toenemende verkeeraanbod 
ingrijpend omgebouwd worden van 
stoom- tot motorschip. Het rijdek 
werd verbreed en de opbouw werd 
op het voor- en achterschip geplaatst 
zodat er een obstakelvrije laadvloer ontstond. De stoominstallatie werd 
vervangen door een dieselinstallatie. Aan het begin van WO II bleef deze 
veerboot in Maassluis aan de wal om te verhinderen dat op het eiland Rozenburg 
terechtgekomen luchtlandingstroepen het veer zouden gebruiken tijdens hun 
opmars. De veerboot kreeg op 13 mei 1940 een aanval van een Duits vliegtuig te 
doorstaan. Het was een zware beproeving voor Kapitein Jilles Zwartveld, zijn 
bemanning en de passagiers toen zeven bommen exploderen in de nabijheid 
van de veerboot, zonder slachtoffers of zware schade te veroorzaken. Het schip 
kreeg in 1954 als eerste veerboot op Het Scheur de beschikking over radar. 
In 1997 gaat het beheer van de veerdienst naar de stadsprovincie Rotterdam 
waarbij het havenbedrijf de veerboten gaat onderhouden. De SBS blijft de 
maatschappij die het veer voor de provincie blijft exploiteren. Per 1 januari 
2008 neemt Rederij Naco B.V., dochter van vervoersbedrijf N.V. Connexxion 
Holding, de exploitatie over voor de duur van 10 jaar. Het is nog onbekend 
wat er daarna gebeurt.

Een ‘kregele en stoute kerel’
De wellicht bekendste veerman is Jan Pieterszoon Coppelstock die vanuit 
Den Briel mensen overzette die naar de overkant van de Maas moesten.  
Op 1 april 1572 werd hij beroemd omdat hij als eerste de watergeuzen zou 
hebben zien aankomen en hen informeerde over de situatie in de stad. 

Het Coppelstockhuis naast de Monstersche Sluis, waar de 

veerman soms overnachtte.
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Coppelstock stond bekend als een ‘kregele en stoute kerel’. 
Hij zat ook in de haringhandel en lag nogal eens met zijn leveranciers 
overhoop. Toen hij in 1570 een ton haring niet op tijd betaalde dreigde 
schepen Willem Cornelis Brouwer hem te gijzelen. 
Na het jaar 1572 liet hij het sobere bestaan van veerschipper aan anderen 
over. Hij had allerlei baantjes die hem brood verschaften. Het pand aan 
de Hoogstraat nr. 17 in Maassluis is het huis waarvan men vermoedt dat 
Coppelstock er af en toe zelf of met passagiers de nacht doorbracht. Een 
afbeelding aan de muur van het huis met een veerboot van het type ‘hengst’ 
uit die tijd herinnert daar nog aan.

(DvW)

Ook dit jaar is opnieuw en met succes de jaarlijkse werking van de 
Maeslantkering getest. De Maeslantkering is in 1997 in gebruik genomen en 
wordt bij verwachte hoge zeewaterstanden gesloten om te voorkomen dat 
het water landinwaarts komt. Naar verwachting zal op zijn vroegst rond 2070 
de Maeslantkering aan vervanging toe zijn, echter er zijn ook plannen om 
sluizen in de Nieuwe Waterweg te zetten. Na de toename van de veiligheid 
ontstond de mogelijkheid te gaan bouwen in het gebied en ontwikkelde 
men de woonwijk Het Balkon, gelegen buiten de ‘oude’ waterkering,  
de Delflandsedijk.

Het Balkon ligt in de Noord-
nieuwelandse polder die al in 
1712 was bedijkt. Gelegen aan Het 
Scheur dragen de straten en wegen 
in de wijk een historisch en nautisch 
karakter waardoor de geschiedenis 
doorleeft in de nieuwe wijk. Zo 
refereert de naam Santplaet aan 
een zandbank die op een kaart 
uit 1633 staat ingetekend. Jacob 
van Heemskerck was een van de 
overlevenden van Nova Zembla en 
kwam op de terugweg van zijn reis 
‘op de rede van Maassluis’ aan land. 
Een vuurbaak bestond uit een houten 
baak met een vuurkorf. Op de kaart 
van Kruikius uit 1712 zien we twee vuurbakens staan. Na het graven van 
de Nieuwe Waterweg kwamen in deze polder het Hoge Licht en het Lage 

Het Hoge Licht heeft nog enige tijd gestaan naast het Station 

Maassluis West dat hier in aanbouw is.

Sluiting Maeslantkering  (september)
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Licht te staan met petroleumlampen, 
later gaslampen. Deze lichtenlijn was 
tot na de bouw van de Westwijk nog 
intact en vlak naast het Hoge Licht is 
station Maassluis West gebouwd. 
In het Bedrijventerrein Nieuwe 
Waterweg zijn veel schepen 
vernoemd die de Maassluise 
haven als thuishaven hadden. De 
schepen die tegenwoordig in de 
museumhaven liggen zijn vernoemd 
op Het Balkon: Furie, Elbe, 
Bruinvisch, Vrouwe Jacoba, Hudson.
In het rijke visserijverleden van 
Maassluis speelde de Doggevaart een 
belangrijke rol. Er werd door hoekers 
gevist op kabeljauw en schelvis met 
het Hoekwant. De Delflandse Poort 
en de Noord Nieuwelandse Poort 
geven toegang tot de wijk. In 2010 
werd de tunnel onder de spoorlijn 
officieel geopend en kreeg de naam 
Maaspoort. 
De eerste huizen zijn opgeleverd in 2008 en de ontwikkeling van de woonwijk 
ging gestaag door. In 2014 is de Koning Willem Alexanderboulevard aangelegd, 
een wandel- en fietspad langs het water met bijzondere kunstelementen in 
metaal. Ook in dat jaar is de Coppelbrug geopend, een oeververbinding 
voor wandelaars en fietsers tussen Het Hoofd en Het Balkon. De wijk is nog 
volop in ontwikkeling, er is een school en in de omgeving ligt de nieuwe 
Natuurspeelplaats Avonturis.
(DvW)

In oktober kregen de herinneringsbeeltenissen van twee van de oudste ‘hel-
den’ van Maassluis een andere plaats. Wie waren ze ook al weer, wat deden 
ze voor Maassluis en waar gingen ze naar toe?

Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde, werd in 1540 geboren in 
Brussel, de hoofdstad van de Nederlanden. Na zijn studie theologie aan 
verschillende universiteiten kwam hij in 1571 in dienst als raadgever van Prins 
Willem van Oranje om hem te helpen met de strijd tegen het Spaanse leger. 
Maeslandtsluys lag op een strategische plaats en het beheerste samen met  

Helden op hun plaats gezet  (oktober)

De Maaspoort is de tunnel die vanaf de Mozartlaan toegang 

geeft tot de wijk Het Balkon.
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Den Briel de toegang tot de Maas. Bij aanvang van de Tachtigjarige 
Oorlog benutte Marnix van Sint Aldegonde deze strategische plaats 
van Maeslandtsluys door buitendijks een schans te laten bouwen om 
het achterland te beschermen tegen de Spanjaarden. Maar voordat dit 
verdedigingswerk klaar was werd het in 1573 al door de Spanjaarden 
veroverd en Marnix werd gevangen genomen. Na bijna een jaar vond er een 
ruil plaats met een belangrijke Spanjaard en hij kwam direct weer bij de Prins 
in dienst als zijn ‘rechterhand’. Een gedenksteen ter herinnering aan Sint 
Aldegonde was in 1966 door het Amsterdamse dispuutcollege M.A.R.N.I.X. 
bij het Douanehuisje geplaatst. Na enige jaren te zijn opgeslagen heeft de 
steen een nieuwe plek gevonden in de tuin van het Museum Maassluis aan 
de Zuiddijk.

Johannes Fenacolius is waarschijnlijk in 1577 in Delft geboren en overleden 
te Maassluis op 13 mei 1645. Hij werd in 1608 de derde predikant van de 
Hervormde gemeente van Maassluis en hij heeft veel betekend voor de 
Hervormde en burgerlijke gemeente. Hij was de stuwende kracht achter 
de bouw van de Groote Kerk en de afscheiding van Maeslandtsluys van 
Maasland in 1614. Daarnaast koos hij in de strijd tussen de remonstranten en 
contraremonstranten duidelijk partij voor de laatsten. Hij schroomde daarbij 
zelfs niet het openlijk tegen de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt op 
te nemen. 
In 1933 kreeg de dominee een 
herinneringsmonument, gemaakt 
door steenhouwer G. Keuzenkamp. 
De granieten zuil droeg zijn 
beeltenis in reliëfplaat en de 
tekst TER HERINNERING AAN 
DS JOHANNES FENACOLIUS 
1577-1645 GRONDVESTER DER  
ZELFSTANDIGHEID VAN MAAS-
SLUIS IN 1614. Deze zuil stond 
op het Havenplein aan het eind 
van de Fenacoliuslaan. Later is het 
monument bij een herinrichting 
van het Havenplein verplaatst naar 
het Fenacoliusplein, waar het wat 
verloren stond. Daarom heeft de 
zuil nu een nieuwe prominente 
plek gekregen op de hoek Zuiddijk-
Fenacoliuslaan. Hij staat nu dus aan 
het begin van de Fenacoliuslaan.
(DvW) De gedenkzuil van ds. Fenacolius tijdens de nieuwe plaatsing 

aan de kop van de Fenacoliuslaan.
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In het afgelopen jaar werd de nieuwe algemene begraafplaats aan de Hooge 
Zeedijk nr. 100 in gebruik genomen. Medio 2016 realiseert men er ook nog 
een aula voor afscheidsplechtigheden, waarin tevens Crematorium De Dijk 
gevestigd wordt. Een geschikt moment om de historie van het begraven in 
Maassluis kort te beschrijven.

Begraven in en om de kerk was eeuwenlang gewoonte. In 1621 kon de grond 
op de Schans ‘bouwrijp’ worden gemaakt voor een kerkhof. Een klein deel van 
de bouwgrond van de kerk bleek samen te vallen met het kerkhof. Dat deel 
moest dus weer worden ontruimd. ‘Jonasz. de graeffmaecker’ kreeg opdracht 
voor ‘het verleggen van seventhyen dooden yder tot sestien stuivers’. 
Op 18 januari 1640 werd het eerste graf in de kerk verkocht, de koopsom 
bedroeg vijftig gulden. Voor het begraven in de kerk moest steeds de vloer 
worden opengebroken. Daardoor ontstond een hinderlijke lijklucht en maakte 
men zich zorgen over de hygiëne en het ontbinden van de lijken en daardoor de 
besmetting van het grondwater. 
In 1795 was het begraven in de kerken verboden. Gemeenten waren verplicht 
een (nieuw) kerkhof aan te leggen op 35 à 40 meter van de rand van de stad. 
Maassluis besloot het bestaande kerkhof te verbeteren, omdat er buiten de 
grenzen van het bewoonde gedeelte geen geschikt terrein aanwezig was. 
Op 28 augustus 1828 droegen de kerkelijke autoriteiten de begraafplaats bij 
de kerk voor f 1000 over aan de burgerlijke autoriteiten. De eerste Algemene 
Begraafplaats was hiermede een feit. 

De Algemene Begraafplaats inclusief 
aula aan de Willem de Zwijgerstraat 
wordt sinds 1888 beheerd door de 
gemeente. De eerste uitbreiding vond 
in de jaren dertig plaats. Door de groei 
van Maassluis was er behoefte aan 
uitbreiding, waarvoor door de ruime 
beginopzet gelukkig de mogelijkheid 
aanwezig was. Daarbij werd een 
nieuwe ingang gemaakt. In 1972 is 
de ingangspartij geheel gewijzigd en 
is er een nieuwe aula gebouwd. In 
Maassluis wordt er, evenals in vele 
andere gemeenten, in meerdere lagen 
begraven. Door de laag gehouden 
grondwaterstand zijn in Maassluis 
drie lagen mogelijk. De aula op de Algemene Begraafplaats die in 1972 gesloopt is.

Nieuwe begraafplaats Hooge Zeedijk  (oktober)
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De Joodse begraafplaats te Maassluis was al voor 1829 gevestigd aan de 
Rochekade in de Kapelpolder. Na de laatste begrafenis, die in 1937 plaatsvond, 
was er weinig onderhoud gedaan. Aan de Noordgeerzijde waren geen 
voorzieningen getroffen, een heel stuk grond was afgekalfd. Duidelijk was, 
dat de begraafplaats niet meer gebruikt kon worden. Na de ontruiming in 1950 
werden de stoffelijke resten herbegraven op het Joods gedeelte van de Algemene 
Begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat. Daar werden ook 23 grafstenen 
herplaatst. 

De rooms-katholieke begraafplaats St. Barbara (1822) lag aan het Kerkhoflaantje, 
ter hoogte van de huidige kruising van de Mgr. W.M. Bekkerslaan met de  
H. Roland Holststraat. In 1961 werd deze begraafplaats gesloten en geruimd. 
De stoffelijke resten werden in de periode daarna overgebracht naar de nieuwe 
begraafplaats aan het Reviusplein 7 en herbegraven.

Bloemengeur en lijkenlucht
Wie rijk was kon zich in de kerk laten begraven. Vandaar de uitdrukking ‘rijke 
stinkerds’, want vlak na een begrafenis, als de vloer weer open was geweest, 
hing er bepaald geen bloemengeur. De vader van Maarten ’t Hart ging in de jaren 
vijftig van de 20e eeuw op de Algemene Begraafplaats als grafdelver aan het 
werk, waar jonge Maarten hem dikwijls bezocht. In een interview zei hij daarover 
eens ‘Ik hield heel veel van de begraafplaats. Het rook er altijd zo heerlijk’.

(MT)

Op 2 november 2015 werd Edo 
Haan geïnstalleerd als burgemeester 
van Maassluis. Hij volgde daarmee 
Koos Karssen op die na bijna 13 
jaar deze functie had neergelegd. 
Na Ary Roest, die in 1824 als eerste 
burgemeester van Maassluis werd 
benoemd, is hij de 22e persoon 
die als hoofd van het College van 
Burgemeester en Wethouders onze 
stad gaat besturen. Hoe hij het gaat 
doen weten we nog niet, wel hoe het 
er vroeger aan toe ging. We geven 
enkele algemene karakteriseringen 
van burgemeesters uit de vorige 
eeuw.

Burgemeester Dommisse voor zijn ambtswoning aan de 

Veerstraat 19. Hij maakt zich op voor de ontvangst van 

Koningin Wilhelmina in 1924.

Burgemeesterswisseling  (november)
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De magistraat, bijvoorbeeld C.P.I. Dommisse, burgemeester van 1908 tot1933. 
De burgemeester was voor de Tweede Wereldoorlog bij uitstek een magistraat. 
Hij was het plaatselijke symbool van de overheid en was zeer zichtbaar in 
zijn gemeente. Niet alleen omdat hij vaak in jacquet en met ambtsketen over 
straat liep, veel burgemeesters hadden zelfs nog een ambtskostuum, met 
degen. Maar daarvoor moesten ze wel voldoende bemiddeld zijn, omdat 
ze het zelf moesten aanschaffen. Het burgemeestersambt was een eervolle 
positie, veel verdiende je er niet mee. 

De manager, zoals P.A. Schwartz, burgemeester van 1945 tot 1956 en 
W.J.D. van Dijck, van 1956 tot 1973. Na de Tweede Wereldoorlog moest de 
wederopbouw ter hand worden genomen. De lokale en centrale overheden 
raakten meer en meer met elkaar vervlochten. De gemeente werd het 
uitvoeringsloket van de centrale overheid en de bureaucratie nam toe. 
Er moest worden bestuurd, met omvangrijke ambtelijke apparaten. Het 
besturen ging technisch gezien hogere eisen stellen. De tijd was voorbij dat de 
burgemeester een paar keer per week op het gemeentehuis kon verschijnen 
om wat stukken te tekenen. Het burgemeesterschap werd een fulltimebaan 
om de belangen van de gemeente te behartigen.

De teamleider, burgemeesters M.K. van Dijke (1973-1979), J. van Es  
(1979-1993), J. Sterkenburg-Versluis (1993-2003) en J.A. Karssen (2003-2015). 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970 veranderde de college-
vorming van karakter. Tot die 
tijd werd het college op basis van 
de politieke verhoudingen in de 
gemeenteraad samengesteld. Na 
1970 gingen partijen met elkaar 
in onderhandeling over het 
program en over de samenstelling 
van het nieuwe college. Er werd 
gesproken over programcolleges en 
meerderheidscolleges. 
Voor de onderhandelingen over 
het nieuwe college en het nieuwe 
 collegeprogramma werd de burge-
meester niet uitgenodigd. Men bracht hem op de hoogte van het college-
program als het college was gevormd. En omdat hij een niet-gekozen  politieke 
functionaris was werden hem in hoog tempo zijn portefeuilles  ontnomen. 
Alleen zijn wettelijke taken in de sfeer van openbare orde en veiligheid kon 
men hem niet ontnemen. De burgemeester was vooral teamleider. Hij zat 
vergaderingen voor, probeerde conflicten te beslechten en tegengestelde 
standpunten te verbinden. 

Burgemeester Van Dijke op bezoek bij de Verenigde 

Touwfabrieken.
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Naar buiten toe heeft de burgemeester al lang niet meer het gezag van 
de burgemeester uit de naoorlogse jaren, terwijl hij wel als hoofd van de 
gemeente voor alle problemen ter verantwoording kan worden geroepen. 
Met de komst van Edo Haan, geboren in 1957, toevallig ook het ‘jaar van de 
Haan’ in China, gaat Maassluis een nieuw burgemeesterstijdperk in. In 2017 
is het volgens de Chinese kalender opnieuw het jaar van de Haan, we zullen 
dus nog van hem gaan horen!
(DvW)

Op 14 november 2015 kwam Sint Nicolaas met de stoomboot ‘Spanje’ aan 
in Maassluis waar hij aan de Stadhuiskade door burgemeester Edo Haan 
werd ontvangen en welkom geheten De aankomst werd bijgewoond door 
een groot aantal kinderen met hun ouders. Na een optocht door de stad was 
er ’s middags een kinderprogramma in Theater Koningshof.

Sint Nicolaas vergeten in 1965
Dat was anders in 1965. Toen verscheen in de Telegraaf van 23 november 
het volgende artikel. ‘Maassluis maakt zich zorgen over St.-Nicolaas. De jeugd 
in Maassluis wacht nog steeds met kloppend hart op Sinterklaas, hoewel 
de goedheiligman zijn officiële intocht in deze plaats reeds heeft gemaakt. 
Bij de verwelkoming waren echter slechts enkele autoriteiten van het 
organisatiecomité aanwezig. De jeugd schitterde door afwezigheid. Een 
betreurenswaardig misverstand. De plaatselijke middenstandsvereniging 
en het actiecomité waren in de drukte totaal vergeten de burgerij in te 
lichten. Beide instanties waren ervan overtuigd dat een van hen voor de 
bekendmaking gezorgd had. Men overweegt nu de Sint nog een keer in te 
halen. Nu voor de jeugd die zich al ernstige zorgen over de Sint begint te 
maken.’ 

Sint Nicolaas en de tovenaar in 1971
In 1971 was er een spectaculaire Sinterklaasontvangst die zelfs de televisie 
haalde. De Telegraaf van 22 november meldt: ‘De NOS bezorgde ons een 
Sinterklaasverrassing door ons aanwezig te laten zijn bij de intocht in 
Maassluis, waarbij Geoffrey Bayldon als Catweazle zich een meester in het 
improviseren toonde.’ Een verslag van het gebeurde: Aansluitend op het 
binnenhalen van Sint Nicolaas op zaterdag 13 november 1971 vond op de 
parkeerplaats De Put aan de Taanstraat een spectaculair optreden plaats 
van de Engelse acteur Geoffrey Bayldon in zijn personage van Catweazle, 
een figuur uit een tv-serie uit die tijd. Catweazle werd met Frits Offreins, 
bevelvoerder bij de Maassluise brandweer, in het bakje van de nieuwe 
ladderwagen zo hoog mogelijk gebracht en zou dan – zoals het verhaal 

Aankomst Sint Nicolaas  (november)
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gaat – iets roepen van: ‘I can fly!’ De aanschaf van een nieuwe ladderwagen, 
gedoopt als ‘Burgemeester Van Dijck’, was noodzakelijk geworden in 
verband met de hoogbouw in Maassluis-West en zou op deze wijze worden 
gepresenteerd aan de inwoners van Maassluis.
Catweazle voelde zich kennelijk niet zo prettig op die hoogte en werd 
‘afgezet’ op het dak van de showroom van Garage Wijnands. De publieke 
belangstelling was zo groot, dat het programma in verband met de veiligheid 
moest worden aangepast. Later werd het optreden van Catweazle voortgezet 
in de Sporthal Olympia, waar Laurens Boer en enkele andere muzikanten 
optraden. 
(DvW)

De middeleeuwse tovenaar Catweazle (acteur Geoffrey Bayldon) reisde door de tijd en kwam in Maassluis terecht tijdens de 

intocht van Sint Nicolaas.
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