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VAN DE REDACTIE
U heeft nu alweer het 70e exemplaar van onze Historische Schetsen in handen. Vrijwilligers en andere leden van onze vereniging blijven onvermoeid
stof aandragen voor interessante en leuke verhalen over de geschiedenis van
Maassluis.
Werkgroep archief
Een nieuwe werkgroep onderzoekers is begonnen een betere structuur aan te
brengen in het archief van onze vereniging. Dat betekent alle archiefstukken
bekijken en beoordelen, een mega-klus. Ongetwijfeld zal deze omvangrijke
actie ook tot vondsten, studie en onderzoek leiden. En voor u betekent dat
wéér meer interessante en leuke verhalen over Maassluis.
Dit boekje
Voor deze 70e reis door het verleden van Maassluis brengen we u verhalen
die misschien herinneringen oproepen, zoals de sleepdienst, de bewoners
van de Lange Boonestraat, de Viswinkel aan de Noordvliet en juffrouw Lub
van het Damschooltje. Er zijn twee ‘oorlogsverhalen’ over onderduikers
bij de familie van Rijn en de gijzelaars in Kamp Schoorl, met een passend
gedicht. Een andere serieuze zaak was het noodlottige vergaan van de vissersboot Clara MA 29 tijdens heftig noodweer. En wie herinnert zich nog de
waterboot uit de jaren ’30, die water stroomopwaarts haalde om het brakke
leidingwater in Maassluis te verbeteren?
Onze onderzoekers nemen regelmatig een Maassluis’ bedrijf onder de loep.
Dit keer leest u over de geschiedenis van het bedrijf Dahlman. En in de
geschiedenis van het Taanhuis vertellen we u alles over een verdwenen
bedrijf. Verder zijn er twee artikelen over de bijzondere en opmerkelijke
geschiedenis van de woningbouwverenigingen in Maassluis.
Het verst gaan we in de geschiedenis van Maassluis terug met het verhaal
over de Spartelheul en de familie Noordam in de Steendijkpolder, toen in de
17e eeuw alles daar nog ‘buitendijks’ land was met alle gevaren van dien.
Tenslotte mag u weer meedenken over een raadselachtige foto. En in de
terugblik op een aantal gebeurtenissen uit het jaar 2016 leest u over de historische achtergronden.
U mag het zelf bepalen: was vroeger alles beter of juist niet, leren we van
onze geschiedenis of juist niet?
Veel leesplezier.
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‘VOLKSHUISVESTING’
DE EERSTE WONINGBOUWVERENIGING VAN MAASSLUIS
Door: Hans Ploeg
Van 1993 tot 2010 was Hans Ploeg directeur van de Woning Stichting
Maassluis, later Maasdelta, in Maassluis. Na zijn pensionering ging hij aan
de slag als vrijwilliger en werd onder andere voorzitter van de Stichting
Museum Maassluis. Ook had hij toen voldoende tijd om eindelijk eens
een studie te maken van de geschiedenis van de woningbouwverenigingen (wbv) in Maassluis. Zo kwam hij de allereerste wbv van Maassluis
op het spoor. Over de aanleiding, oprichting en werkzaamheden van de
wbv ‘Volkshuisvesting’ schreef hij onderstaande boeiende verhandeling.
Hij noemt het zelf ‘de geschiedenis van de woningen van de glasfabriek’.
Hoge lonen
De geschiedenis van de woningen van de glasfabriek begint bij de oprichting van de woningbouwvereniging (wbv) Volkshuisvesting. De oprichting
in 1911 was een initiatief van Willem
Dirkzwager, 27 jaar oud, en directeur
van de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek te Maassluis. De fabriek
was in 1910 gestart onder zijn directie,
samen met A.M.F. van Deventer.
Vanaf de start gaf de fabriek werk
aan 200 arbeiders. De lonen van de
vakarbeiders waren bijzonder hoog,
weeklonen van 150 tot 200 gulden
waren geen uitzondering. Zeer
uitzonderlijk, omdat de normale
De Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek aan de Adriaan
inkomens tussen de 15 en 25 gulden
van Heelstraat. In 1909 werd door A.M.F. van Deventer een
per week lagen. Om al deze nieuwe
vergunning aangevraagd voor de bouw van een glasfabriek
arbeiders te huisvesten was er drinten oosten van de latere Hendrik Schoonbroodstraat.
gend behoefte aan woningen, daar
In 1923 moest de fabriek sluiten en werd de productie
was in Maassluis een schrijnend
voortgezet in België.
tekort aan.
Nieuwe bedrijven en meer werk
De welvaart was op een dieptepunt toen in 1865 een bloeiperiode van de
visserij aanbrak. Die zou tot ongeveer 1925 duren en Maassluis profiteerde
hier volop van. Met de visserij groeiden de toeleveringsbedrijven in aantal
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en in grootte. De touwfabriek van Van der Lely, bijvoorbeeld, telde in 1920
500 personeelsleden. Met het gereedkomen van de Nieuwe Waterweg in 1872
vestigden zich een aantal dienstverlenende bedrijven met hun kantoren in
Maassluis. De Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager NV in 1874 en Smit
& Co’s Internationale sleepdienst in 1886. De economie werd met de komst
van al die bedrijven gevarieerder. Door het in gebruik nemen van de spoorlijn in 1890 kwamen er nog meer bedrijven naar Maassluis. Bij het rangeerterrein achter het station werd in 1907 de Asphaltfabriek Key en Kramer
geopend. Al die bedrijvigheid trok arbeiders aan die Maassluis allemaal
moest huisvesten.
Meer huizen zijn nodig
Ook het aantal inwoners groeide, zowel door geboortes als door arbeidsimmigranten, van nog geen 4.000 in 1850 tot ruim 10.000 in 1920. Maar
goede woningen waren niet aanwezig, er heerste woningnood. Rond 1850
stonden er in Maassluis nog maar 665 woningen en woonden er gemiddeld
5,6 personen in een huis. Met dezelfde bezetting zouden er in 1920 maar
liefst 1.860 woningen in Maassluis moeten staan en dat aantal was bij lange
na niet aanwezig. In 1867 verschilde de stadsplattegrond nog niet veel met
die van 1614. Uitbreiding was onmogelijk door de krappe gemeentegrenzen.
Pas na de grenswijziging van 1878, waarbij de buitenpolders Kapelpolder en
Taanschuurpolder, aan weerszijden van de haven, bij Maassluis gevoegd
werden, kon de stadsuitbreiding naar de rivier toe beginnen. Tot 1890 bleef de
uitbreiding beperkt, alleen langs de
haven aan de Govert van Wijnkade
kwamen pakhuizen en fabrieken.
Na 1890 kwam de stadsuitbreiding met woningbouw op ’t Hoofd
op gang. Als eerste verrezen de
particuliere woonhuizen langs de
Burgemeester De Jonghkade. Toen
de glasfabriek zich op ’t Hoofd vestigde, liet de fabriek huizen voor zijn
werknemers neerzetten. Dat waren
de Paul Krugerstraat en omliggende
straten. In fasen werden de andere
straten op ’t Hoofd bebouwd. Na
1912 verrezen de woningen aan de
Adriaan van Heelstraat, Matthijs van
Heelstraat, Ary Krijgsmanstraat en
Hendrik Schoonbroodstraat als een
project van de vereniging Volkshuis- Plattegrond van Maassluis in 1867. In 1878 werden de
vesting. Eerst 72 woningen, later nog Taanschuurpolder en de Kapelpolder Maassluis’ bezit. In deze
buitenpolders kon de eerste stadsuitbreiding plaatsvinden.
eens 43 woningen.
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De Vereniging Volkshuisvesting
Dankzij de Woningwet uit 1901 kon
Willem Dirkzwager, de directeur
van de Vensterglasfabriek, de wbv
Volkshuisvesting oprichten in 1911.
De Woningwet gaf particulieren
namelijk de mogelijkheid een geldlening van de gemeente te krijgen.
De gemeente kreeg dat geld weer
terug van het Rijk. De wbv moest
wel voldoen aan wettelijke regels.
Een statutenwijziging kon alleen
met overheidstoestemming en een
gemeenteraadslid moest in het bestuur zitten. Scherpe controle dus.
Ook zelfverrijking was niet mogelijk,
want bestuursleden mochten ‘generlei geldelijk voordeel genieten’ en
bij opheffing van de wbv moest het
vermogen worden geïnvesteerd in
plaatselijke huisvestingsprojecten. Grietje Dirkzwager-Honig.
Doel van dit alles was te zorgen voor
betere en betaalbare woningen voor arbeiders. De geschiedenis leert dat de
Maassluise woningbouwverenigingen zich aan deze regels hebben gehouden.
Bij de oprichting gaf de wbv 80 aandelen uit van f 250, waarvan er 70 werden
verkocht. Het (eerste) bestuur van de vereniging bestond uit:
Willem Dirkzwager (1884-1919), voorzitter, directeur van de Eerste
Hollandsche Vensterglasfabriek te Maassluis;
Hendrik Overmans, secretaris, reder te Maassluis;
Grietje Honig Meindertsdochter (1869-1946), weduwe van Herman
Dirkzwager, directeur van het te Maassluis gevestigde NV Reederijkerkantoor, voorheen M. Dirkzwager Gzn;
Nicolaas Marie Dirkzwager (1855-1947), reder;
Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris.
Van de vijf bestuursleden behoorden er drie tot de familie Dirkzwager, de
familie vormde daarmee de meerderheid in het bestuur.
Bouwplan Adriaan van Heelstraat
Op 20 januari 1912 vraagt de wbv bij de gemeente Maassluis een voorschot
aan van ƒ 244.204,90 voor het bouwen van 66 dubbele woningen, te beginnen met 36 dubbele woningen voor ƒ 149.675,40. De vereniging vond 36
boven- en benedenwoningen, totaal 72 stuks, voorlopig voldoende. De wo4

ningen kwamen aan het tweede deel
van de Adriaan van Heelstraat, de
Ary Krijgsmanstraat en de Matthijs
van Heelstraat. Later zouden er nog
43 woningen bijkomen in de Hendrik
Schoonbroodstraat. Met deze bouwaanvraag wilde Volkshuisvesting
voorzien in de behoefte aan woningen die door de vestiging van
diverse industrieën was ontstaan.
Daarnaast waren er woningen nodig
voor arbeidersgezinnen die te krap
waren gehuisvest en om onbewoonbaar verklaarde woningen te vervangen. De gemeenteraadsvergadering
van 6 december 1912 nam het advies
van B&W aan met acht tegen drie
stemmen. De tegenstemmers vonden
het type woningen te duur en wilden
een onderzoek naar een goedkoper
woningtype. Onder een lange lijst
met voorwaarden krijgt de wbv het
gevraagde voorschot.

De geplande wijk van vier straten lag ingeklemd tussen het
waterleidingbedrijf, de spoorbaan, de glasfabriek en de
Generaal De Wetstraat.

De voorwaarden
De voorwaarden zijn interessant, omdat ze aangeven dat met het verstrekken van de lening de gemeenteraad alle zeggenschap over de te bouwen en
te exploiteren woningen naar zich toetrok. Een greep uit de voorwaarden:
Het woningtype en stratenplan stelt de gemeente vast. B&W wil het
bestek en voorwaarden van de te stichten woningen goedkeuren. Bij de
aankoop van het totale stuk grond
krijgt de gemeente de hypotheek.
B&W mogen toezicht op het werk
houden; B&W hebben de bevoegdheid de woningen te controleren en
waar nodig onderhoud te gelasten.
De woningen moeten zijn verzekerd
tegen brand. Zonder toestemming
van B&W mogen de woningen niet
langer dan drie achtereenvolgende
jaren worden verhuurd. B&W stelt De Adriaan van Heelstraat richting Key en Kramer. De eerste
de huurprijs vast voor de 36 dubbele zijstraat rechts is de Matthijs van Heelstraat en achteraan,
woningen: voor de benedenwoning voorbij de auto, is de Hendrik Schoonbroodstraat. Omstreeks
op ƒ 2,60 en de bovenwoning op 1974.
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ƒ 3,- per week. Bij het bebouwen van
het gehele complex is de huurprijs
ƒ 2,40 voor de benedenwoning en
ƒ 2,80 voor de bovenwoning. De
woningen mogen niet worden verhuurd aan personen die meer dan
ƒ 700 per jaar verdienen (ongeveer
ƒ 14,- per week). Van deze bepaling
kunnen B&W afwijkingen toestaan.
De aan te leggen straten met alle
daarin bevindende werken worden
De Matthijs van Heelstraat gezien vanuit de Adriaan van
kosteloos aan de gemeente overHeelstraat richting terrein van het waterleidingsbedrijf. De
gedragen. De aan te leggen straten
huizen zijn identiek aan die in de Adriaan van Heelstraat.
krijgen een breedte van tenminste
6,50 m en moeten aansluiten op de
Parallelweg (langs de spoorbaan, later de Adriaan van Heelstraat) en de
Generaal De Wetstraat. Als de straat 9 m breed wordt, krijgen de trottoirs een
breedte van 1,80 m en bij een 9,5 m brede straat een breedte van 2 m. Deze
lange lijst met voorwaarden laat goed zien dat het zelfstandig handelen van
de Vereniging onmogelijk was. De gemeenteraad besliste en dat leidde tot
problemen, zoals we in het vervolg zullen zien.
Een woning voor 1.715 gulden
Aannemer P. Both uit Vlaardingen startte in juli 1913 met de bouw van
36 dubbele woningen voor ƒ 123.470 (ƒ 1.715 per woning) aan de Parallelweg
(later omgedoopt tot Adriaan van Heelstraat). Volgens het contract moest hij
in april 1914 voor de eerste keer het gehele werk opleveren. Bij overschrijding
zou de aannemer een boete van f 10 per dag krijgen. Kennelijk was het nodig
om – ook nadat het bouwcontract was afgesloten – over bepaalde punten
nadere afspraken te maken. De aannemer hield zich aan de afspraken, want
het jaarverslag over 1914 vermeldde dat op 1 januari 1914 reeds 18 woningen
sinds 1½ maand bewoond waren. Het verslag vermeldde eveneens dat
de heer J. van Luipen ‘als beambte van de vereniging niet langer in ’t
Bestuur kon blijven’. Van Luipen zal in de daaropvolgende jaren vooral als
gemeenteraadslid een belangrijke rol gaan spelen in de geschiedenis van de
woningbouwverenigingen in Maassluis.
Te veel of te weinig verdienen
De vraag om de nieuwgebouwde woningen te kunnen huren was groot,
maar het grootste deel van de aanvragers moest worden afgewezen, omdat
hun inkomen boven de 700 gulden per jaar lag. De arbeiders van de glasfabriek, voor wie de woningen in eerste instantie bedoeld waren, kwamen
ook niet in aanmerking omdat over het algemeen hun inkomen te hoog was.
De woningen waren bedoeld voor de arbeiders met lage inkomens. Maar de
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huurders die wel in aanmerking kwamen, hadden zulke lage lonen dat zij
het gevraagde huurbedrag niet konden betalen. In het jaarverslag staat ‘dat
het gehalte der bewoners er niet op vooruitgaat en speciaal het financieel
weerstandsvermogen der huurders blijft beneden de nederigste eisen.’ Om
de woningen toch te kunnen verhuren aan arbeiders die wel over voldoende
financiële middelen beschikten, verzocht de Vereniging het college van B&W
om de inkomenseis te laten vervallen. B&W wezen dit verzoek af.
Problemen door de oorlog
Het handhaven van de inkomenseis had, na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914, financiële gevolgen voor de Vereniging. Het gehele
complex was op 16 mei 1914 verhuurd, maar na augustus van dat jaar
kwam door de mobilisatie een aantal
woningen leeg te staan. Bovendien
betaalde niet iedereen netjes zijn
huur. Het bestuur wees de huurders
erop dat de Vereniging niet was
opgericht om winst te maken, maar
uitsluitend om goede woningen te
leveren. Het was van de huurders
daarom een dubbele plicht hun
uiterste best te doen de huur te
betalen. Het bestuur dreigde de
deurwaarder in te schakelen om
‘onwillige huurders te verwijderen’.
Uiteindelijk werd één huurder uit
zijn woning gezet. Om de gevolgen De Arie Krijgsmanstraat in 1972 kort voor de sloop. Op de
van de oorlog, en daarmee van de voorgrond rechts de ingang van Hendrik Schoonbroodstraat
crisis, voor de inwoners met lage en achteraan de ingang van de Mathijs van Heelstraat.
inkomens enigszins te compenseren,
voerde de gemeente de zogenoemde ‘huurbon’ in. In plaats van een uitkering
kreeg men een bon waarmee men de huur kon betalen. Desondanks bleven de
huurinkomsten belangrijk lager dan zij in normale tijden zouden zijn geweest.
Voor de Vereniging hadden de onvoldoende huurinkomsten weinig gevolgen.
Zij betaalde over 1914 geen aflossing en rente over de lening. Kennelijk zag het
Rijk door de mobilisatie af van het innen hiervan. Het jaarverslag over de jaren
1915-1918 laat zien dat er winst noch verlies op de woningen werd gemaakt.
Er kon zelfs een klein dividend (rente) over het aandelenkapitaal van af.
Een huur van 4 gulden per week
Het zou tot de herfst van 1918 duren voordat de Vereniging weer een
nieuwe bouwaanvraag deed. Op 5 oktober 1918 vroeg de Vereniging een
voorschot aan van ƒ 289.670 voor de bouw van 43 woningen aan de Hendrik
Schoonbroodstraat. De exploitatieberekening was echter weinig realistisch.
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De jaarlijkse kosten werden geschat op ƒ 17.366,51 en de inkomsten uit huren op
ƒ 9.100,95. Er bleef dus een tekort dat gedekt moest worden uit bijdragen
van industrie, Rijk en gemeente. De gemeenteraad benoemde een commissie
om de aanvraag te toetsen. De commissie stelde dat het type woning en de
huurprijs niet het ideaal was van de volkswoningen waaraan in Maassluis
behoefte bestaat. De commissie stelde verder dat de materiaalprijzen
sinds 1914 met 150% waren gestegen en dat er te weinig was begroot
voor waterleidingen, rioleringen en straatwerk. Ook stelde de commissie
dat de Vereniging de crisisbijdrage (een extra bijdrage van het Rijk om
de sterk gestegen materiaalprijzen te compenseren) niet had meegeteld.
Met de crisisbijdrage, een extra bijdrage van de Vensterglasfabriek en een
gemiddelde huuropbrengst van 4 gulden per week zou wel een sluitende
exploitatie ontstaan.
Wel of geen borstwering
Naast het financiële advies adviseerde de commissie om vanwege de hygiëne
de zolders van de woningen van borstweringen te voorzien (dan steekt een
deel van de buitenmuur boven de zoldervloer uit, red.). Het bestuur van
de Vereniging was het hier niet mee eens en schakelde een inspecteur van
de Woningwet in. Deze vond het bezwaar van de commissie overdreven.
Vanwege de grote woningnood was haast geboden. Op 1 maart 1919 paste
de gemeenteraad de bouwverordening aan. Als de zolder voor slaapkamers werd benut moest de dakhelling minstens 45 graden zijn en
met verticale wanden moesten de
schuine hoeken op de zolder worden gemaskeerd. Wel moesten deze
ruimten te allen tijde bereikbaar
blijven door de verticale wanden
geheel of gedeeltelijk weghaalbaar te
maken. Verder besliste de gemeente
dat één kamer minstens 15 m2 groot
moest zijn, de andere (slaap)kamers
De Hendrik Schoonbroodstraat in 1972, gezien vanuit
minstens 5 m2 en de gehele woning
de Adriaan van Heelstraat. Achteraan rechts is de
minstens 25 m2. Uit deze aanpasArie Krijgsmanstraat. De woningen zijn duidelijk anders
singen blijkt maar weer dat de
van stijl dan die in de eerder gebouwde straten.
gemeenteraad zich tot in details
met de woningbouw bemoeide.
In maart 1919 kreeg de Vereniging het gevraagde voorschot. Bouwprijs
per woning kwam op ƒ 6.736. De Vereniging kreeg via de gemeente ook
een crisisbijdrage van het Rijk. De huur zou ƒ 4,15 per week bedragen.
De reeds bestaande woningen kregen een huurverhoging van 50 cent per
week, waarmee de crisisbijdrage kon worden afbetaald. Hiertegen maakte
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de Vereniging bezwaar en met succes: de gemeente schrapte de extra huurverhoging. In september 1919 werd architect ir. D. Roosenburg uit Den Haag
gevraagd de bouw op zich te nemen. De aanbesteding en gunning ging naar
W. van den Bosch uit Dordrecht voor de som van ƒ 206.500 (bouwkosten
ƒ 4.802 per woning). Reeds een jaar later werden de woningen opgeleverd.
Het niet uitgevoerde bouwplan Kapelpolder
Inmiddels was in 1918 de Kapelpolder opgespoten en gereed voor woningbouw. De Vereniging verzocht in november 1920 aan de gemeenteraad om
medewerking voor het bouwen van tweemaal 39 eengezinswoningen op
een stuk gemeentegrond in de Kapelpolder, bouwkosten circa ƒ 556.000. De
Commissie voor Plaatselijke Werken overlegde met de directie van de Eerste
Hollandsche Vensterglasfabriek en later met het bestuur van de Vereniging.
Zij zochten een perceel grond uit en ontwierpen daarvoor een complex van
39 woningen. Maar voor de tweede reeks van 39 woningen was geen plaats
meer. Want ook de wbv ‘Nieuw Maassluis’ had plannen ontwikkeld. Deze
Vereniging zou kort daarna beginnen met de bouw van 238 woningen, de
wijk die tegenwoordig bekend is onder de naam ’t Stort. Uiteindelijk zag
de Vereniging Volkshuisvesting helemaal af van het bouwplan in de Kapelpolder, omdat er verschil van mening ontstond over de woningplattegrond.
De commissie van bouwtoezicht struikelde over de plaats van het privaat
(de wc) die niet op een buitenmuur bleek aan te sluiten. In 1920 was het een
serieuze discussie of een inpandig toilet wel hygiënisch was en of de toegang
via een apart halletje of buitenom geregeld moest worden.
Ontbinding van ‘Volkshuisvesting’ in 1929
De Vereniging diende daarna geen bouwplannen meer in. Het ging slecht
met de economie. De nieuwe glasfabriek werd in 1928 stil gelegd. De chefs
en afdelingsbazen konden nog twee jaar in dienst blijven, maar de 300
arbeiders kregen ontslag. De woningen waren moeilijk verhuurbaar en
een deel kwam leeg te staan. Uit de
balans per 31 december 1928 blijkt
dat er, ondanks alle huurproblemen,
een reservefonds was gevormd van
f 10.100. Dus minder dan f 10 per
woning per jaar. Het laatste bestuur
van de wbv Volkshuisvesting bestond uit:
Grietje Honig, weduwe van de heer
Herman Dirkzwager, wonende te
Maassluis; Hendrik Overmans, zonder beroep, wonende te Maassluis;
Nicolaas Marie Dirkzwager, zonder
beroep, wonende te ’s-Gravenhage; Nicolaas Marie Dirkzwager.
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Elizabertus Marinus Baerveldt, koopman, wonende te Maassluis.
In zijn vergadering van 20 maart 1929 nam het bestuur de beslissing om aan
de ledenvergadering voor te stellen de Vereniging te ontbinden. Volgens de
statuten zouden ze de woningen aan de gemeente Maassluis aanbieden.
Omdat de gemeenteraad inmiddels had besloten tot oprichting van een
eigen woningstichting, zag voorzitter Nicolaas Dirkzwager een kans om op
een nette manier van de weinig renderende woningen af te komen en het
aandelenkapitaal veilig te stellen.
Hij verdedigde dit voorstel als volgt:
‘De algemene toestand heeft de particuliere huiseigenaren in Maassluis
genoopt tot huurverlaging. De vereniging kan hiertoe niet overgaan, hetgeen als gevolg heeft dat er thans een groot aantal woningen leeg staat.
Hierdoor komt de uitbetaling van een dividend van 4% per jaar in gevaar.
Daar het ogenblik door de oprichting van de Maassluische woningstichting
(Woningstichting Woningbeheer) hierom thans zeer gunstig is, zal het voor
de aandeelhouders der vereniging zeer zeker aanbevelenswaardig zijn
om te trachten de activa en de passiva van de vereniging aan de gemeente
Maassluis over te doen’.
Met dit voorstel wilde Dirkzwager in de eerste plaats het jaarlijkse dividend
veiligstellen. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen en de

Foto genomen vanaf de watertoren van de woonwijk Het Hoofd omstreeks 1973. Geheel op de voorgrond woningen aan de
Arie Krijgsmanstraat. Rechts de Hendrik Schoonbroodstraat richting Adriaan van Heelstraat. In het midden de achterzijde
van de woningen aan de Adriaan van Heelstraat.
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ontbinding van de Vereniging was op 27 maart 1929. In oktober 1929 bracht
de gemeente de woningen onder in de Woningstichting Woningbeheer.
De gemeente betaalde voor de overname van de 115 woningen ƒ 371.439,47
(ƒ 3.230 per woning). De aandeelhouders kregen een kapitaal van ƒ 17.500
tezamen met de achterstallige rente van ƒ 2.800 terugbetaald: een voor de
gemeente en de aandeelhouders voordelige transactie, omdat de bezittingen
van de Vereniging ƒ 376.338,37 bedroegen. De aandeelhouders kregen hun
inleg met rente terug.
Met deze overname kwam in 1929 een einde aan de eerste woningbouwvereniging die in 1911 was opgericht en met succes verantwoorde sociale
woningen had gebouwd.

Op de voorgrond de Arie Krijgsmanstraat (langs het hek) en de Mathijs van Heelstraat (in het midden richting spoorweg),
links ernaast de achterzijde van de woningen aan de Generaal de Wetstraat. Op de achtergrond het spoorwegemplacement
bij het station.
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DE VIJF WONINGBOUWVERENIGINGEN VAN MAASSLUIS
Door: Hans Ploeg
De Maassluische Woningbouwvereniging liet in 1920 277 woningen
bouwen in de Kapelpolder, later bekend onder de naam ’t Stort. Wist u
dat twee andere bouwverenigingen ook plannen hebben gehad voor
huizen in de Kapelpolder? In HS 59 van mei 2011 las u over de ontstaansgeschiedenis van de wijk ’t Stort. Hieronder leest u waarom het bij die ene
wijk gebleven is.
Vijf woningbouwverenigingen in Maassluis
In mijn onderzoek vond ik niet alleen de geschiedenis van de Maassluische
Woningbouwvereniging – die de 277 woningen in de Kapelpolder liet
bouwen – maar ook gegevens over vier andere woningbouwverenigingen,
die alle rondom de jaren twintig van de vorige eeuw in Maassluis actief
waren.

Luchtfoto van ’t Hoofd. Rechtsmidden de wijk die door de
woningbouwvereniging van de glasfabriek is gebouwd.

In de sterk verzuilde samenleving
van Maassluis werden rond 1920 in
totaal vijf woningbouwverenigingen
(wbv) opgericht, elk met het doel om
in de eerste plaats de eigen doelgroep
te bedienen. Zo kreeg Maassluis een
protestantse, een rooms-katholieke
en een arbeidersbouw-vereniging.
Naast de algemene Maassluische
Woningbouwvereniging werd door
industriëlen de Vereniging Volkshuisvesting opgericht, waaraan een
apart artikel is gewijd in dit boekje.
Van de overige drie wbv’s is tot nu
toe weinig bekend. Wat we er wel
van weten volgt hierna.

Door Eendracht Verbetering
De algemene christelijke coöperatieve wbv Door Eendracht Verbetering
werd – iets eerder dan de Vereniging Volkshuisvesting – op 29 juli 1911 opgericht. Notaris G.B. Stehouwer maakte de oprichtingsakte. De initiatiefnemers
waren echte ambachtslieden, hun namen komen nog altijd in Maassluis voor:
Klaas Kruithof, sigarenmaker; Willem Verschoor, smid; Leonardus Uleman,
metselaar; Hendrik Speijer, kuiper; Cornelis Vroegop, scheepstimmerman.
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Het waren vrome ambachtslieden die het Woord van God als grondslag
aanvaarden, zo lieten zij in de statuten optekenen. Hun doel was woningen
te bouwen in Maassluis en voor Maassluis. Dat wil zeggen ook op grond
van Maasland, direct in de omgeving van Maassluis. De woningen moesten
voldoen aan eisen van hygiëne en geriefelijkheid en door gezinnen met
weinig inkomen gehuurd kunnen worden. Hun tweede doel was dat de
leden de woningen zouden kunnen kopen. Het bestuur was verplicht het
lidmaatschap te weigeren als personen lid waren van de SDAP (Sociaal
Democratische Arbeiders Partij, later opgegaan in de Partij van de Arbeid) of
van een vergelijkbare bond. Ook mocht men niet schuldig zijn aan misbruik
van sterkedrank, een bekend slecht leven leiden of een oneerbaar beroep uitoefenen.
Door Eendracht Verbetering heeft echter nooit een bouwplan ingediend. Hoe
het verder is gegaan met deze bouwvereniging is niet bekend. De vrome
ambachtslieden hadden kennelijk te weinig invloed om tot bouwen in
Maassluis te komen.
Nieuw Maassluis
De socialistische wbv Nieuw Maassluis kwam in 1920 met een plan voor het
bouwen van een groot aantal woningen in de Kapelpolder. De plannen zijn
nooit uitgevoerd door onvoldoende instemming.
Onze Woning
De rooms-katholieke wbv Onze
Woning was een onderdeel van
de Rooms-Katholieke Volkerenbond. Alleen leden van de wbv
én van de Volkerenbond konden
een woning huren. De wbv was
daardoor niet neutraal en kreeg
in de gemeenteraad weinig steun.
De notulen van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 juni 1919 vermeldden:
Nader is ingekomen een adres van
de woningbouwvereniging Onze
Woning, uitsluitend werkzaam in de
volkshuisvesting alhier. Deze is voornemens een terrein te bebouwen gren- Luchtfoto van de Kapelpolder. Gezien het aantal beschikbare
zend aan de Emmastraat. Zij wil daar bouwkavels was er ruimte genoeg voor meerdere woonwijken.
47 eengezinswoningen bouwen wat Van middenonder naar middenboven de enige gerealiseerde
f 280.400 zal kosten. De exploitatie woonwijk. Situatie rond 1930.
is alleen mogelijk indien zij uit de
gemeentekas een voorschot krijgt op voet van de woningwet van ƒ 147.181 of
zoveel meer of minder als de stichtingskosten zullen bedragen.
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Sloop van de Emmastraat in 1969, de eerste fase van de sloop van de oude binnenstad. Op de voorgrond huizen aan de
Lijnstraat, links de P.C. Hooftlaan. De foto is genomen vanaf het dienstencentrum De Vliet.

B & W adviseerden tot inwilligen van het verzoek, omdat de Gezondheidscommissie hierover gunstig had gerapporteerd en de Commissie van Financiën geen bezwaar had gemaakt. Het voorstel werd met algemene stemmen
aangenomen. Maar het ministerie maakte bezwaar.
De grond bestemd voor de woningbouw moest nog worden aangekocht of
onteigend. De prijs voor de grond van f 8 per m² vond men te hoog. De wbv
kreeg het advies een ander plan te ontwikkelen.
Er kwam een nieuw plan voor de bouw van 152 woningen in de Kapelpolder. Maar de gemeenteraad wees het plan af. De woningen waren groot
en de huur was hoog. Het was de vraag of er wel behoefte was aan deze
woningen. Wel werd afgesproken dat, mocht die behoefte ontstaan, de wbv
als eerste aan de beurt zou komen. Het plan kwam niet tot uitvoering en ook
van Onze Woning is verder niets vernomen.
Vereniging Volkshuisvesting
De Vereniging Volkshuisvesting was in de periode 1910-1930 het meest succesvol. Hij was door industriëlen (de glasfabriek) opgericht om hun arbeiders van goede woningen te voorzien. Er werden 115 woningen gerealiseerd
op ’t Hoofd en de exploitatie was bij overdracht positief. Het sluiten van de
glasfabriek in 1928 kan als oorzaak worden gezien van de opheffing van de
vereniging.
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Maassluische Woningbouwvereniging
De Maassluische Woningbouwvereniging, opgericht om alle in Maassluis
werkende arbeiders van goede woningen te voorzien, was minder fortuinlijk.
Hun doelstelling was onder andere om ‘de minderbedeelde werkman en
de ouden van dagen’ van een betaalbare woning te voorzien. Maar in 1923,
een jaar na het gereedkomen van de 277 woningen in de Kapelpolder, nu
bekend als de wijk ’t Stort, werd deze wbv alweer ontbonden. De woningen
waren uitstekend van kwaliteit, maar bleken te duur voor de doelgroep en
bleven leegstaan. De slechte economische omstandigheden van de jaren
’20, de werkloosheid, de huurachterstanden en de grootschalige leegstand
waren de oorzaak van het opheffen van de wbv. Vanaf 1924 ging de gemeente
de woningen zelf verhuren en onderhouden. In 1929 nam de gemeente alle
bezittingen en schulden over van de Maassluische Woningbouwvereniging.
Het overnemen door de gemeente Maassluis was een slimme zet:
een faillissement was voorkomen en de woningen konden als sociale
huurwoningen – tot aan de dag van vandaag – worden geëxploiteerd. Het
verlies werd ingebracht in de gemeentelijke Woningstichting Woningbeheer,
waardoor de gemeente uiteindelijk de schade tot een minimum kon beperken.
Drie van de vijf hebben nooit gebouwd
De (christelijke) wbv Door Eendracht Verbetering, de (socialistische) wbv
Nieuw Maassluis en de (rooms-katholieke) wbv Onze Woning hadden als
eerste doel hun eigen doelgroep van een woning voorzien. Zij hadden geen
succes en kwamen niet tot het bouwen van woningen.
Maasdelta
In 1930 werd de gemeentelijke Woningstichting Woningbeheer opgericht.
De 277 woningen in de Kapelpolder en de 115 woningen rond de Adriaan
van Heelstraat vormen het eerste bezit. De Maasdelta Groep stamt hier
rechtstreeks van af.
De Woningstichting Woningbeheer
ging in 1978 over in het Gemeentelijk
Woningbedrijf Maassluis. In 1993
werd het Gemeentelijk Woningbedrijf
onderdeel van de Woning Stichting
Maassluis en met ingang van 2005
fuseerde de Woning Stichting
Maassluis met de Maasdelta Groep.
Door de rechtstreekse afstamming is
de Maasdelta Groep schatplichtig aan
de eerste woningbouwverenigingen
Vlag van de Woningstichting Maassluis.
van Maassluis.
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MAASSLUISE GIJZELAARS IN KAMP SCHOORL IN 1941
Door: Gertjan N. van de Velden
In de maand juli van 1941 vond er een arrestatiegolf in Maassluis plaats.
Twintig vooraanstaande Maassluizers werden als gijzelaars afgevoerd naar
Kamp Schoorl. Wat er precies gebeurde is onlangs tot in detail uitgezocht
door de Historische Vereniging Maassluis.
Arrestatie van twintig Maassluizers
Op vrijdagmorgen 4 juli 1941 kreeg de Maassluise commissaris van politie
C. Maris opdracht van SS-Obersturmführer H. Moller, chef van de Sicherheitsdienst (SD) Aussenstelle Rotterdam, om 20 Maassluizers te gaan arresteren.
De volgende personen stonden op de lijst: Pieter Spek (winkelier), Pieter
Bergema (uitgever), mr. Arie Poortman (advocaat), Murk Lels (directeur
Van der Tak Bergingsbedrijf), Jan de Knegt (hoofdonderwijzer van de Prins
Bernhardschool), Willem van Splunter (onderwijzer), ds. Johannes Jacobus
Kloots (hervormd predikant), ds. Adrianus Jacobus Bosman (hervormd
predikant), Jan Molenaar (kapper), Johannes van Velden (winkelier), Pieter
Abraham Schwartz (oud-burgemeester), Gerard Warnaar (winkelier), Hendrik
Johan Marcus (typograaf), Frank Schellenboom (boekhandelaar), Jan Adrianus
Heijmans (politieagent), Cornelis Jacobus Martinus van der Hidde
(kantoorbediende), ds. Johannes Hendrik Rietberg (gereformeerd predikant),
Bastiaan van den Engel (procuratiehouder) en de dames Antonia Christina
Kastelein (apothekersassistente) en Maria Zwijnenburg (onderwijzeres).
De 20 Maassluizers werden door de SD verantwoordelijk gehouden voor
de op 1 juli 1941 ontstane anti-Duitse feestelijkheden bij de terugkomst
van Pieter Kabel. Kabel was ontslagen uit een gijzelaarskamp en werd bij
terugkomst in Maassluis door duizenden mensen opgewacht bij de trein.
Zelfs de schoolkinderen hadden er vrij voor gekregen. Misschien hoopten
de nazi’s het opkomende verzet in Maassluis te kunnen indammen en af
te schrikken door deze gijzelaars weg te voeren naar het Noord-Hollandse
Kamp Schoorl.
Kamp Schoorl
Dit kamp was tijdens de mobilisatie in 1939 door het Nederlandse leger
gebouwd om er gemobiliseerde militairen onder te brengen en bestond uit
houten barakken. Na de capitulatie was het kamp een maand in gebruik door
de Wehrmacht, maar al snel werd het ingericht als interneringskamp voor
niet-Nederlanders die ten tijde van de Duitse machtsovername in Nederland
verbleven. Vanaf begin 1941 werd het officieel bekend als ‘Polizeiliches
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Durchgangslager Schoorl’, het eerste kamp dat de nazi’s in Nederland inrichtten.
Na Schoorl volgden al snel de kampen Amersfoort, Westerbork en Vught.
Het kampregime was niet heel streng, er is niemand overleden. Wel is
bekend dat de kampcommandant SS-Untersturmführer Karl Berg soms
communisten en joden treiterde en mishandelde, maar dat waren excessen.
Opvallend was wel dat hier veel politici van de ARP (Anti Revolutionaire
Partij), de CPN (Communistische Partij Nederland) en de CHU (Christelijk
Historische Unie) en voormannen van de vakbond CNV vastzaten.
Terugkeer naar Maassluis
Gelukkig keerden de gearresteerde stadsgenoten in de tweede helft van
september 1941 een voor een terug naar Maassluis. Druppelsgewijs,
waarschijnlijk om een herhaling van feestvreugde als op 1 juli te voorkomen.
Dit in tegenstelling tot wat staat in deel 5 van het boek uit de serie ‘Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ van dr. L. de Jong.
Want hierin staat dat de groep later nog zou zijn overgebracht naar Kamp
Amersfoort. Dit is dus niet waar.
Afsluitend kunnen we constateren dat deze reactie wederom aantoont
hoe weinig de Duitse machthebbers konden hebben. Wat begon met
een jaar gevangenschap van een Sluizer, eindigde met de arrestatie van
20 stadsgenoten.

Overzicht van Kamp Schoorl rond 1941. (bron: www.archieven.nl)
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DE RAMP MET DE ZEILLOGGER MA 29 CLARA
Door: Dick van Wassenaar
Aanleiding voor dit verhaal is een verzoek vanuit Engeland van een familielid van de scheepsbemanning die in 1925 omkwam bij een ongeluk met
een vissersboot uit Maassluis, de MA 29 Clara. Het verzoek betrof de vraag
of er bij de HVM een afbeelding beschikbaar is van het betreffende schip,
wat inderdaad het geval is.
Aan de hand van een aantal krantenartikelen laat het verhaal van de ramp
met de MA 29 Clara zich vertellen.

Logger MA 36 Vertrouwen in de Havenkom voor de Stadhuiskade. Op 25-11-1925 als MA 29 van reder Krijn van der Bent in
stormweer overvaren door het Engelse ss Miltonstar.
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Begraven op Vlieland
Het schip vertrok op 23 november 1925, bemand met vier personen: Dirk
van der Bent (43 jaar), schipper en zoon van de reder; Maarten van der Bent
(40 jaar) en Pieter van der Bent (30 jaar); en Krijn, de oudste zoon van Dirk van
der Bent, slechts 16 jaar oud. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen.
Op 10 december 1925 meldden de kranten dat het zeer waarschijnlijk was dat
de vermiste treillogger MA 29 Clara uit Maassluis in de nacht van woensdag
25 op 26 november was overvaren door het Engelse stoomschip Miltonstar.
Het gebeurde in een ‘vliegenden storm’ onder de kust van Terschelling.
Op 2 december 1925 was op het strand van Texel al een lege sloep van de
vissersboot gevonden en op 8 december was op Vlieland het lichaam van
de verdronken schipper Dirk van der Bent aangespoeld. Op 14 december
spoelde op Terschelling het lichaam aan van Maarten van der Bent. Het
lichaam werd begraven naast dat van zijn broer Dirk op de begraafplaats van
Vlieland.
Het ongeluk met de Miltonstar
Na een stormachtige nacht kwam
op donderdag 26 november 1925
het Engelse stoomschip Miltonstar
aan in de Vulcaanhaven te Vlaardingen om te bunkeren en te dokken.
De kapitein van het vaartuig rapporteerde het navolgende: ‘Woensdagavond met vliegend stormweer en
onder hevige sneeuwbuien bevond
het stoomschip Miltonstar zich ter
hoogte van Terschelling. Plotseling
voelde men dat het vaartuig in aan- Het ss Miltonstar. Deze foto van het schip als het vaart als
varing was geraakt met een schip. de Dnjepr, is genomen door de Canadian Air Force tijdens de
Bij onderzoek bleek, dat dit een Tweede Wereldoorlog. Het is de enige bekende foto van het
vaartuig met twee masten was schip. (World Ship Society)
en vermoedelijk van hout. De
bemanning van de Miltonstar stak ladders toe aan de bemanning van het
andere vaartuig dat zeer vermoedelijk een vissersvaartuig was geweest,
doch de bemanning deed geen pogingen die ladders te grijpen. Vermoedelijk
was zij door de kracht van de aanvaring te versuft.
Ogenblikkelijk daarna verdween het onbekende vaartuig in de diepte. Van de
bemanning werd niets meer gezien en reddingspogingen waren in verband
met het noodweer niet mogelijk.’ De Miltonstar liep een lekkende voorpiek
(ruimte direct achter de voorsteven, red.) op.
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Onderzoek door de Raad voor de Scheepvaart
Na het ongeval en het vermoeden dat het Engelse stoomschip Miltonstar
betrokken was geweest bij het ongeluk, besloot de Raad voor de Scheepvaart
te Amsterdam een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het
vermoedelijke vergaan van de zeillogger. Daarbij moet aangetekend worden
dat er ook sprake van was geweest dat de Miltonstar de loodsschoener van
Terschelling zou hebben overvaren. De ondergang van de schoener zou
aan dat ongeval te wijten zijn geweest. Het resultaat van de bevindingen
presenteerde de Raad tijdens een openbare zitting op 19 januari 1926.
Het luidt als volgt:
‘UITSPRAAK van den Raad voor de Scheepvaart betreffende het vergaan
van het zeilvissersvaartuig Clara MA 29.
Het uitblijven van het zeilvissersvaartuig Clara MA 29 deed het vermoeden
rijzen, dat dit schip door een scheepsramp zou zijn getroffen. Overeenkomstig
het voorstel van de hoofdinspecteur voor de scheepvaart, besloot een
commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, dat deze een onderzoek
zou instellen naar de vermoedelijke scheepsramp en haar oorzaak. Welk
onderzoek plaats had in ’s Raads openbare zitting van 28 december 1925. De
Raad nam kennis van gegevens, door de scheepvaartinspectie omtrent de
Clara verschaft, uit een uittreksel van het scheepsjournaal van het Engelse
stoomschip Miltonstar. Ook lazen zij het proces-verbaal van het verhoor
dat de inspecteur voor de scheepvaart aan de kapitein en leden van de
bemanning van de Miltonstar had afgenomen. Uit een en ander is den Raad
het volgende gebleken: De stalen zeillogger Clara MA 29, groot 101,07 bruto
reg.ton, in 1903 gebouwd bij scheepswerf van A.J. Otto & Zonen in Krimpen
aan de IJssel en toebehorende aan K. van der Bent te Maassluis, vertrok op
23 november 1925, bemand met vier personen, te weten D. van der Bent,
schipper, Maarten van der Bent, Pieter van der Bent en de oudste zoon van
Dirk van der Bent, een jongen van 16 jaar, matrozen. Sedertdien werd niets
meer van de Clara vernomen.
Op 2 december 1925 werd door een kustvisser de scheepsboot (reddingssloep)
van de Clara opgepikt en op Texel aangebracht. Op 10 december 1925 is het
lijk van den schipper aangespoeld.
Op 25 november, tussen 5 en 6 uur namiddags, bevond zich het Engelse
stoomschip Miltonstar, groot 3.071 bruto, 1.876 netto reg.ton, tijdens een
hevige storm en orkaanachtige buien uit het Noorden, niet ver van
Terschelling op reis van Bremerhaven naar Vlaardingen. Ongeveer halfzes
zag men bijna recht vooruit, even op Stuurboordboeg, een rode schittering. De
machine werd op volle kracht achteruit gesteld, even daarna werd een groene
schittering waargenomen en de machine op volle kracht vooruit gezet met
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hard Stuurboordboeg. Het licht werd terstond weer rood, terwijl bovendien
nog een wit licht, dat een zwaaiende beweging had, gezien werd. Bij dat licht
zag men de vorm van een vaartuig met twee masten, een langere voormast
en een korte achtermast. Het vaartuig voerde alleen een stormstagzeil en
zag eruit als een visserman; op den boeg waren letters en enige cijfers in
wit geschilderd. Het schip was vlak voor de boeg van de Miltonstar en de
aanvaring had plaats.
Van de Miltonstar werd de stormladder op het dek van het andere schip
geworpen, waar men drie personen zag staan. Dadelijk daarop zonk het
andere schip en verdween met de opvarenden in de diepte, zonder dat
van de zwaar slingerende Miltonstar in de hevige storm hulp kon worden
verleend.
Op grond van het voorgaande neemt de Raad aan, dat de Clara MA 29 met
man en muis is vergaan. Uit de mededelingen van de opvarenden van de
Miltonstar valt af te leiden dat dit schip de Clara waarschijnlijk overvaren
heeft. Aldus gedaan door de heren mr. Gr. Kirberger, plaatsvervangend
voorzitter, D.H. Hinlopen, C.J. Canters, G.J. Lap, leden, G.F.G. Gobius,
plaatsvervangend lid, in tegenwoordigheid van ’s Raads secretaris mr.
H.B. Tjeenk Willink en uitgesproken door voornoemde plaatsvervangend
voorzitter ter openbare zitting van 19 januari 1926.’
Een gift voor de nabestaanden
Omdat het al geruime tijd slecht ging met de treilvisserij bleven de gezinnen
van de familie Van der Bent, drie weduwen en zeven vaderloze kinderen, in
grote armoede achter. Kort na het vergaan van het schip nam burgemeester
C.P.I. Dommisse het initiatief een commissie te vormen. Die bestond uit de
burgemeester, hervormd predikant ds. J.H. Pop en reder Johan Poortman.
Doel was om eventuele giften – naar hun oordeel en inzicht – te verdelen
onder de achtergebleven familieleden. Met het oog op uitkeringen van de
‘Zeerisico-verzekeringen’ of de ‘Zee Ongevallen Wet’ en enkele plaatselijke
instellingen besloten zij de openbare liefdadigheid niet in te roepen. In
februari 1926 werd door de directie van de Blue Star Line Ltd. te Londen een
cheque van £ 300 geschonken voor de achtergeblevenen van de bemanning
van het overstoomde loggerschip, bedoeld als een gift voor de nagelaten
familieleden. De commissie besloot nu om deze gift zodanig te verdelen dat
voor de kinderen uit ieder gezin £ 100 gestort werd op een rekening van de
Nutsspaarbank aan de Veerstraat. Met de bepaling dat de moeders de rente
mochten gebruiken tot aan de meerderjarigheid van de kinderen.
Recent onderzoek wijst op corruptie
In 1927 werd er bij het Admiraliteitshof in Londen een rechtszaak gevoerd
met de vraag om schadevergoeding voor Krijn van der Bent, reder en
eigenaar van het schip. De vraag was of de Miltonstar toch ook wel (enige)
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schuld had aan de aanvaring. De uitspraak door rechter lord Merrivale van
het Hof volgde op 17 juni 1927 in de ‘Old Bailey’: de bemanning van de
Miltonstar had geen schuld aan de aanvaring.
Maar op dit moment wordt daar nog steeds aan getwijfeld. Dat komt vooral
door de gang van zaken tijdens de rechtszaak en wat later volgde. Marianne
van der Bent, kleindochter van de omgekomen Dirk van der Bent, onderzoekt
deze affaire nu grondig en het resultaat zal zij publiceren. Uit de voorlopige
resultaten blijkt dat de toenmalige eigenaars van de Blue Star Line, de Vestey
Brothers, corrupt waren en niet de beste kwaliteit personeel en materiaal
inzetten. Uit later beschikbaar gekomen documenten blijkt bijvoorbeeld dat
kapitein Angus van de Miltonstar niet volledig bevoegd was, hij zakte onder
meer voor zijn navigatiebrevet.
Scheepsrampen van Maassluis
Het vergaan van de MA 29 Clara is slechts een van de vele rampen die de
visserij in Maassluis overkwam. In een (nog te publiceren) overzicht van
rampen waarbij schepen en mensenlevens verloren gingen in de periode
1867-1925 zijn zeker 37 van dergelijke gevallen bekend. Enkele ervan zijn
al eens uitvoerig beschreven in onze boekjes of elders. Van andere rampen,
zoals met de MA 16 Piet Hein en de MA 93 Johannes, moeten we het verhaal
ook nog vertellen.
Met dank aan:
Marianne Beck-van der Bent
Rob Ouwenbroek

22

Zeillogger MA 29 Clara
De stalen zeillogger Clara MA 29, groot 101,07 bruto reg.ton, was in 1903
gebouwd bij de scheepswerf van A.J. Otto & Zonen in Krimpen aan de IJssel
en behoorde vanaf 1924 toe aan reder Krijn van der Bent uit Maassluis. Het
schip was 4 à 5 keer kleiner dan de Miltonstar. Het schip was een treilvisser
waarbij met behulp van een treil, een zakvormig sleepnet, over de zeebodem
wordt gesleept om garnalen, platvis en in ondiepe wateren ook rondvis en
haringachtigen te vangen.
De Miltonstar
Het Engelse stoomschip Miltonstar was in 1914 gebouwd bij de Clyde Ship
Building & Eng. Works, Port Glasgow als Yula en werd verkocht met de
naam Brodhurst. Afmetingen: 92,75 x 13,63 x 8,29 m en groot 3.071 ton bruto,
1.876 netto reg.ton. In 1920 werd het opnieuw hernoemd tot Miltonstar. In
november 1925 was het schip op weg van Bremerhaven naar Londen. In 1927
werd het schip verkocht aan Rusland en hernoemd in Dnjepr. Het was een
transportschip voor gekoelde producten en in de vaart voor de Blue Star
Line uit Liverpool (Groot-Brittannië). In 1978 is het schip gesloopt.
Familie Van der Bent
De familie Van der Bent was oorspronkelijk afkomstig uit Noordwijk aan
Zee. Loggervisser en reder Krijn van der Bent (1858-1928) was getrouwd
met Klaartje Plug (1862-1942) uit Maassluis. Het paar kreeg negen kinderen
onder wie drie slachtoffers van het ongeval, de oudste zoon Dirk (1882-1925)
en de zonen Maarten (1885-1925) en Pieter (1896-1925). Zoon Dirk was in
1908 getrouwd met Adriana van Rooijen uit Noordwijk. Het paar woonde
in de Paul Krugerstraat en kreeg drie kinderen, de eerste was zoon Krijn
(1909-1925) die eveneens omkwam bij de ramp. Zoon Maarten (1885-1925)
was in 1915 getrouwd met Johanna Elzenaar (1888-1962) uit Maassluis en
woonde aan de Geerkade.
Het weer op 25 november 1925
Het was op 25 november een koude dag met gemiddelde temperatuur van
2,5°C en een gevoelstemperatuur van -4°C. In de nacht van 25 op 26 november 1925 was er een krachtige tot stormachtige wind uit het noordwesten
met windstoten tot 65 km/h. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de
ramp van de loodsschoener van Terschelling (een ongeluk dat niets met de
Miltonstar te maken bleek te hebben, maar dat in dezelfde nacht en ongeveer
op dezelfde plaats gebeurde) bleek dat de weersgesteldheid die nacht ter
plaatse zeer ongunstig was: hoge zeeën, hagel en sneeuwbuien en scherpe
veranderingen van de windrichtingen. Daarbij bleek ook uit weerberichten van de kustwachten op de Waddeneilanden dat de barometerstand tot
960 mbar daalde.
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WATERBOOT
Opmerkelijk nieuws in oude kranten
Door: Dick van Wassenaar
In augustus 1935 was het slecht gesteld met de drinkwaterkwaliteit in
Maassluis. Mede door het uitdiepen van de rivier was het te brak geworden.
De krant ‘Het Vaderland’ meldde dat door het gebruik van water uit de
Oude Maas de kwaliteit van het drinkwater van Maassluis aanmerkelijk
zou verbeteren. Daartoe werd er speciaal een drinkwaterboot in
gebruik genomen.
Op donderdag 15 augustus 1935 lezen we in ‘Het Vaderland’:
Maassluis zorgt voor beter drinkwater, proeftocht van het
MS Maeslantsluys
In tegenwoordigheid van de burgemeesters van Maassluis, Hardinxveld en Maasland,
heeft gisteren, woensdag 14 augustus 1935, de proeftocht plaats gevonden van
het drinkwaterschip ‘Maeslantsluys’. Reeds geruime tijd was het drinkwater van
Maassluis en de aangrenzende gemeente Maasland van dien aard, dat het eigenlijk

De waterboot Maeslandsluijs haalde ruw water uit de Oude Maas. Aan het roer schipper Dirk van der Lee.
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Waterboot Maeslandsluijs langs de Burg. De Jonghkade omstreeks 1965.

ongeschikt voor consumptie moest worden geacht. De klachten die uit de burgerij bij
de gemeente en de desbetreffende bedrijven binnenkwamen waren legio. Zelfs zo, dat
dr. Baert, inspecteur van de Volksgezondheid, moest verklaren dat het dossier over de
Maassluische drinkwatervoorziening het dikste was dat hij onder zijn berusting had.
Teneinde aan deze onhoudbare toestand een einde te maken besloot het gemeentebestuur
op advies van de directeur der Waterleiding, de heer J. Osephius, een tankschip
te laten bouwen waarmede regelmatig water zou kunnen worden gehaald uit de
Oude Maas. Het chloorgehalte van het water aldaar is namelijk zeer gering. Door
bijvoeging van aanzienlijke hoeveelheden van dit water zou dan de kwaliteit van het
Maassluische drinkwater kunnen worden verbeterd.
Deze tankboot is thans gereedgekomen en tijdens de proeftocht vond de overdracht
van de scheepsbouwmaatschappij, de N.V. Merwede te Hardinxveld, aan het
gemeentebestuur van Maassluis plaats. De proeftocht werd gehouden naar de brug
bij Spijkenisse, waar tevens enige laatste proeven in verband met het chloorgehalte
van het water aldaar zijn gehouden. Aan boord bevonden zich mr. P.A. Schwartz,
burgemeester van Maassluis, H.L. du Boeuff, burgemeester van Maasland en
J.W. van Aken, burgemeester van Hardinxveld. Voorts tal van gemeentelijke
autoriteiten en leden van de raad. Bij de brug van Spijkenisse gekomen ging de
‘Maeslantsluys’ voor anker en werd de eerste lading zoetwater ingenomen.
De genodigden begaven zich hierop aan een lunch welke bij gebrek aan ruimte aan
dek was aangericht. Tijdens deze lunch vond de officiële overdracht plaats.
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Namens de N.V. Merwede voerde de directeur, de heer v. Vlies, het woord. Hij dankte
het gemeentebestuur van Maassluis voor de opdracht en in het bijzonder de controleur,
ir. Schippers, voor de aangename samenwerking. Vervolgens hees burgemeester
Schwartz onder applaus de naamvlag van het schip. Nog werd het woord gevoerd
door dr. Baert, Inspecteur van de Volksgezondheid, de burgemeester van Maasland,
de burgemeester van Hardinxveld, ir. Schipper en den heer J. Osephius, directeur
van Licht- en Waterleiding. Als laatste spreker nam burgemeester P.A. Schwartz
het woord. Die constateerde dat er grote eenstemmigheid heerste ten aanzien van de
vraag of deze regeling van de Maassluische drinkwatervoorziening als de juiste kon
worden beschouwd. De heer J. Osephius komt als initiatiefnemer van dit plan alle lof
toe. Hij bracht dank aan de bouwers van het schip benevens aan allen, die op enigerlei
wijze aan het tot stand komen van dit schip hadden medegewerkt.
Na een vlotte reis keerde de ‘Maeslantsluys’ hierop huiswaarts, waar de eerste lading
zoetwater werd gelost. Kapitein van het schip is de heer F. Hartman, die langer dan
vijftien jaar als stuurman in dienst was bij Smit’s sleepdiensten en onder andere
mede heeft gewerkt aan het transport van het dok naar Singapore in 1920.
Geschiedenis van de waterboot
In 1935 liet de gemeente Maassluis de drinkwaterboot Maeslandsluijs bouwen
bij De Merwede in Hardinxveld onder bouwnummer 247. De afmetingen
waren 40,47 x 6,51 x 2,62 meter, het laadvermogen bedroeg 348 ton en
ze was voor de voortstuwing voorzien van 90 pk Brons. Als na het innemen
van water het schip weer in Maassluis aankwam manoeuvreerde het
achteruit de haven binnen.

In de buitenhaven aan de zijde van het veerhuis, naast het peilhuisje, staat de grote paal die de waterboot gebruikte om
achteruit de haven in te draaien.
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Waarschijnlijk zat de wateraansluiting aan bakboord en loste het schip
het water in de spaarbekkens onder de watertoren. Nog altijd staat
aan de kant van het Veerhuis een brede houten paal in de havenmonding. Die werd gebruikt om het schip achteruit de bocht naar de haven
te laten maken.
Door de bevolkingsgroei steeg het waterverbruik aanzienlijk. De waterboot kon niet voldoende ruw water aanvoeren. Er werd besloten om een
drinkwaterleiding via Rotterdam vanaf de Berenplaat aan te leggen,
gevolgd door een tweede leiding in
1970. De waterboot was overbodig
geworden. In 1970 ging Maassluis
voor drinkwater geheel over op het
Rotterdamse leidingnet. In 1965
werd de Maeslandsluijs verkocht.
Toenmalig schipper Dirk van der Lee
nam zijn functie van havenmeester in
Maassluis weer op. Eerst kochten
Willem en Abraham Oosterlee uit
Maassluis de waterboot en zij lieten
het schip bij scheepswerf de Haas
ombouwen tot zandschuit voor hun
Zand- en Grinthandel. Ze kwam als
De Maeslandsluijs, verder als de Rio.
Rio 3 in de vaart.
Vanaf 1977 voer het schip als Rio voor A. der Zwaag uit Venhuizen,
daarna vanaf 1979 voor J. van Vliet BV uit Wormerveer en tenslotte vanaf
1984 voor L. Tijsterman uit Koog a/d Zaan. De Brons (de motor) werd in 1981
vervangen door 180 pk GM (General Motors). In 2009 is het schip verkocht
aan Rederij De Jong uit Rotterdam. Het is omgebouwd tot kraanschip en in
gebruik genomen als Sam 2.
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GESCHIEDENIS VAN DAHLMAN
Door: Henk Wigt
Veel bedrijven en industrieën vestigden zich na WO II op ’t Stort. In deze
nog niet bebouwde en ingerichte buitenpolder was ruimte genoeg voor
nieuwe bedrijventerreinen. Toen de Havenbrug (later Koepaardbrug) in
1956 werd geopend waren de Industrieweg, de Nijverheidstraat en de
Govert van Wijnkade goed bereikbaar voor zwaar verkeer. Al die
bedrijven hebben hun geschiedenis en allemaal maken ze deel uit van de
Maassluise geschiedenis.
We vertellen nu de geschiedenis van het bedrijf Dahlman.
In 2011 bestond Bureau Dahlman 125 jaar. In een interview met de heer
G. Beukema kreeg ik al een behoorlijke indruk van het bedrijf en ontving
later de ‘Korte Historie’ die het bedrijf zelf geschreven had. Dankbaar heb
ik gebruik gemaakt van de ‘Korte historie 125 jaar Dahlman 1886-2011’ om u
een samenvatting te geven.
Gotfried Dahlmann
Technisch Bureau Dahlman wordt opgericht in 1886 door Gotfried Lebrecht
Dahlmann, een Duitse handelsman en commissionair die de export van
Duitse industriële producten naar Nederland wil realiseren. Hij kiest voor
Rotterdam omdat hij potentie ziet in deze explosief groeiende havenstad en
vestigt zijn kantoor aan de Oppert 142. Zijn kantoor verhuist nog viermaal
in Rotterdam. In de beginjaren werkt Dahlmann vermoedelijk alleen en
levert aan scheepswerven.
Denk daarbij aan platen, pijpen en profielen. Ook handelt hij in
eenvoudige kraanwerktuigen en boorpijpen voor de BPM (Bataafse
Petroleum Maatschappij, dochter van Shell). In 1906 gaat hij een
firma aan met de heren Beunderman, Kolff en Visker onder de naam
‘Technisch Bureau van G.L. Dahlmann’. In 1908 wordt de firma omgezet
in een N.V. en het kantoor verhuist naar de Leuvehaven 82 B. Gotfried
Dahlmann overlijdt in 1913 in Kaiserswerth.
Het bedrijf blijft groeien met een breder pakket producten en verhuist in 1924
naar de Maasstraat 7 in Rotterdam. Dahlmann krijgt vertegenwoordigingen
van grote Duitse bedrijven en in deze periode richt hij ook in
Nederlands-Indië een vestiging op. De activiteiten nemen verder toe en er
vinden opsplitsingen plaats in 1927 en in de jaren ’30. Het kantoor verhuist
naar de Coolsingel 79.
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Een Duits bedrijf in Nederland
Het bombardement op 14 mei 1940 op de binnenstad van Rotterdam
verwoest ook het kantoor van Dahlmann. Vrijwel alle administratie gaat
verloren. De directeur weigert om samen te werken met de bezetter en raakt
daardoor in 1942 alle Duitse vertegenwoordigingen kwijt. Na de oorlog
belandt Dahlmann weer in het vertrouwde pand Maasstraat 7. De
bedrijfsnaam wordt in 1951, om begrijpelijke reden, gewijzigd in Technisch
Bureau Dahlman (met één n).
Nieuwe start in Rotterdam
De nieuwe start na de oorlog gaat moeizaam, want de Duitse industrie
produceert weinig. Deze situatie verbetert door de Marshallhulp en men
is aangewezen op een goede vertegenwoordiging in het buitenland. Daar
profiteert Dahlman van, er komt een nieuwe bloeiperiode. Echter in de
jaren ’70, met de oliecrisis en een wereldwijde malaise, daalt de omzet.
Een nieuwe directeur besluit uit te breiden. Het is in deze periode dat de
belangrijke omschakeling plaatsvindt van voornamelijk agentuur naar
producent van hoogwaardige (filter)technieken. Het resultaat is een splitsing
in drie productgroepen: industrietechniek, filtertechniek en metallurgische
producten. Dahlman weet orders af te sluiten voor grote installaties bij
Hoogovens, voor DSM, Shell, Stork en voedingsmiddelenconcern DMV.
Door de groei van de onderneming wordt de behuizing te krap en verhuist
het bedrijf naar de Bovendijk 217, een bedrijventerrein naast Rotterdam

Van Swaay en Platex vestigden zich beide in 1956 aan de Industrieweg. Van Swaay op nr. 10 en Platex op nr. 8.
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Airport. In deze periode gaat Dahlman vaker voor klanten speciale producten
maken, werk dat meestal wordt uitbesteed, maar men wil deze productie
zelf ter hand nemen. Om die reden wordt in 1985 het Maassluise bedrijf
Platex, met 17 medewerkers, overgenomen. Zo begint de relatie van
Dahlman met Maassluis.
Platex
Nederland moest na WO II industrialiseren wilde ons land het hoofd
kunnen bieden aan de geweldige economische problemen. Zo maakte ook
Maassluis plannen om een industrieterrein in te richten. Vanaf 1952 verrezen
er hallen, elk met 1000 m2 vloeroppervlak, langs de Industrieweg, de
Keucheniusstraat en de P.J. Troelstraweg. Voor dit doel was de Keucheniusstraat
verlengd voorbij het Mackayplein. En een nieuwe brede weg langs de
spoorlijn, de Industrieweg, kaderde het bedrijventerrein mooi in. Dit
langgerekte bedrijventerrein, evenwijdig aan de spoorlijn, lag gunstig aan
de rand van de woonwijk ’t Stort. Er behoefde weinig bestaande bebouwing
voor te wijken. De westwijk bestond nog niet, dus de bereikbaarheid
vanaf de westzijde was goed te realiseren. En aan de havenzijde was een
nieuwe brede brug gepland die de Industrieweg zou verbinden met de
nieuwe ontsluitingsweg Laan 1940-1945.

Nieuwbouw van Dahlman/Platex op de Industrieweg.

Het op 1 juni 1956 opgerichte bedrijf Plaat- en Constructiewerken B.V.
Platex vestigde zich in Maassluis in een van die hallen, aan de Industrieweg
nr. 8. Daar is ook nog, gedurende ongeveer een jaar, de banketbakkerij van
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de heer De Hoog aanwezig geweest. Platex maakte plaatwerkconstructies
voor luchtbehandelingsinstallaties voor schepen en gebouwen, onder andere voor de Maranathakerk. De N.V. Nederlandse Airconditioning Mij. Gebr.
Van Swaay was een goede klant. Verder maakten zij kabelgoten en licht
constructiewerk, veelal in roestvrijstaal (rvs).
Dahlman in Maassluis
Als in 1985 Dahlman Platex overneemt blijft het gezamenlijke bedrijf in deze
hal aan de Industrieweg. Voor Dahlman worden er dan ook duizenden rvscontainers voor de chemische industrie en grote filterhuizen geproduceerd.
In 1996 wordt het pand aan de Industrieweg afgebroken en er komt een
geheel nieuw pand voor Platex voor in de plaats. Dit blijft tot en met 2003
door hen in gebruik als productielocatie naast de locaties Scheldeweg en
Noordzee. In 2004 koopt Wasserij Smeele het pand.
In 1988 gaat de eerste paal in de grond op het Bedrijventerrein Nieuwe
Waterweg, achter de Govert van Wijnkade, voor vier bedrijfscomplexen.
In 1989 verhuist Dahlman/Platex naar de Scheldeweg nr. 10 in Maassluis,
samen hebben zij dan ongeveer 50
medewerkers. In het nieuwe onderkomen werkt Dahlman verder aan
de uitbouw van het bedrijf, vooral
op het gebied van filtertechnologie.
Er worden bedrijven overgenomen
zoals een deel van Gresel B.V. in
Spijkenisse en in 1993 start een nieuwe vestiging in Geleen. Rond 1999
opent Dahlman zelfs een vestiging in
Maleisië. In 1995 bouwt het bedrijf
op Noordzee nr. 8 een nieuw kantoorpand en productiefaciliteit, er
Filterinstallatie van Dahlman.
zijn inmiddels zo’n 90 werknemers.
Dahlman wordt een holding
In 2003 wordt de gezamenlijke onderneming Dahlman/Platex overgenomen
door Corndon Investments B.V. en komt de leiding in handen van de heer
Frank Egas. Naast de focus op de ontwikkeling van hoogwaardige filtratieproducten begeeft Dahlman zich ook op nieuwe markten zoals ‘hernieuwbare energie’. De activiteiten op dit gebied zijn inmiddels ondergebracht in
Dahlman Renewable Technology.
Zo werken ze mee aan de ontwikkeling van een gasreinigingssysteem voor
biomassavergassing. Het bedrijf heeft een internationale verkooporganisatie
en in 2008 gaat een eigen kantoor open in Bahrein.
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De hoofdvestiging in Maassluis
richt zich nu op de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige
toepassingen, terwijl de vestiging
in Geleen de handelsfunctie van het
oude Technisch Bureau Dahlman
inclusief de agenturen op zich neemt.
Sinds 2009 is er een kantoor en magazijn
in Elsloo vanwaar uit voorraad
geleverd
wordt.
De
Systeem
Containerservice en de bouw van
ovens is ondergebracht bij Platex,
De werkhal van Dahlman/Platex aan de Scheldeweg vlak na
dat zich verder heeft gespecialiseerd
de oplevering in 1988. Het pand aan de Scheldeweg 10 is in
in het produceren van complexe
2016 deels onderverhuurd aan Synova.
rvs-projecten, prototypen en enkelseriematige producten zoals voor de
automotieve industrie, petrochemie, voedingsmiddelenindustrie.
Koninklijk
Om het predicaat ‘Koninklijk’ te verwerven moet een bedrijf aan voorwaarden voldoen. De onderneming moet minimaal 100 jaar oud zijn en een vooraanstaande plaats op zijn gebied innemen. Het bedrijf moet bij voorkeur
een internationale uitstraling hebben en een onberispelijke bedrijfsvoering.
De onderneming, bestuursleden en commissarissen moeten te goeder naam
en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.
Op 8 november 2011 werd het
predicaat ‘Koninklijk’ door Koningin
Beatrix aan Dahlman toegekend. Het
bedrijf ontving de toekenning uit
handen van Commissaris van de
Koningin in Zuid- Holland J. Franssen,
in aanwezigheid van burgemeester
J.A. Karssen. De algemeen directeur
van Dahlman, de heer Frank Egas,
sprak van de enorme eer om dit
predicaat te mogen ontvangen.
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Koninklijke Dahlman aan de Noordzee in 2016.

HET TAANHUIS EN DE TAANWEIDE
In ruim driehonderd jaar van Taanhuis naar badhuis
Door: Jan van Gelderen
Er zullen niet veel lezers meer zijn die het bewust hebben meegemaakt:
het Taanhuis en de taanweide in Maassluis. Jan van Gelderen kreeg
kopieën van enige documenten in handen die handelden over de verkoop van het Taanhuis. Hij ging op onderzoek en vond gegevens over de
geschiedenis van het Taanhuis. Een goede foto van het Taanhuis is echter
nog niet gevonden.
De plaats van het Taanhuis
Het Taanhuis bevindt zich tot omstreeks 1948 op de hoek van de Taanstraat
en het Zandpad, tegenover de fabriek van Trouw & Co, op de plek waar in
1956 het badhuis is gebouwd en nu
Fysico Maassluis is gevestigd.
Dit (grote) stenen Taanhuis is in 1765
gebouwd, als vervanging van een
houten taanschuur, die er in de 17e
eeuw al was. De taanweide bevindt
zich op de grond waar in 1952 de huizen gebouwd zijn aan het Zandpad
tot aan de Havenstraat (voorheen
Wijde Slop), maar ook gedeeltelijk
op de plek waar na WO II een aantal
woningen gebouwd is aan de Helaas is er van het Taanhuis geen duidelijke foto beschikFenacoliuslaan/hoek Havenstraat. baar. We moeten het doen met dit plaatje, genomen op het
Na WO II zijn de stellingen (palen Zandpad vanaf de Havenstraat richting Taanstraat. Achter
met haken en planken) van de taan- slager Van der Hout, met knecht en twee koeien, zien we het
Taanhuis. Rechts de stellingen van de taanweide.
weide verwijderd.
Wat is tanen?
In alle vissersplaatsen zijn er in het verleden taanhuizen of taanschuren
geweest. Tanen is het langdurig koken van visnetten in ketels met water en
taanstof. Hierdoor zijn netten tegen de inwerking van zeewater, schimmels
en bacteriën beschermd. Ook zeilen en touwwerk worden door het tanen
geconserveerd. Als gevolg van het tanen zijn netten waarschijnlijk ook minder zichtbaar voor haringscholen. Na (bijna) elke reis van een logger is opnieuw tanen van de netten noodzakelijk. Door het vet van de haring en de
visrestanten in de netten is er, op de terugreis van de loggers, kans op broeien
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van de netten die in het ruim opgeslagen zijn. Ook dat is een reden om de
netten tanen. Er zijn in de tijd van de stoomloggers wel honderdvijftig aan
elkaar geknoopte netten aan boord. Motorloggers vissen met honderdtwintig netten. Tot 1855 vist men met netten van hennep. Het nadeel hiervan is
dat deze netten door de opname van water zo zwaar worden dat de bovenste
mazen kleinere openingen krijgen. In 1855 introduceert A.E. Maas katoenen
netten, deze zijn veel lichter.
Het taanproces en drop
De zogenaamde ‘wantwagen’ van het Taanhuis haalt de netten van de logger, waarvan de vangst inmiddels is gelost. In het Taanhuis gaan de netten in
grote ketels met kokend water waar taan aan is toegevoegd. De ketels stookt
men aanvankelijk met turf, later met kolen. Vóór 1858 is een aftreksel van
gekookt eikenschors (runsap) gebruikelijk als taan.
Vanaf 1858 wordt er cachou voor
het tanen gebruikt. Cachou is een
extract uit de bast van onder andere
de acacia catechu, uit ‘Achter-Indië’.
Voor het tanen wordt de gedroogde
cachou in water opgelost en gekookt.
Overigens is cachou ook in gebruik
als smaakstof in drop en als smaaken kleurstof in alcoholische dranken.
Het tanen van de netten duurt een
paar uur tot ongeveer een halve dag.
Daarna hangen de netten op de taan- Het binnenstromen van de taanvloeistof in de taanketel. De
weide te drogen. Vervolgens kunnen netten zijn, om het opdrijven te voorkomen, met stenen verde nettenboetsters aan het werk om zwaard. (foto A.J. van Druten/gemeentearchief Vlaardingen)
de eventuele beschadigingen aan de
netten te repareren. Door het tanen krijgen de netten een bruine kleur. Voor de
‘taners’ en de omwonenden heeft het tanen een vervelend nadeel: er komt
een behoorlijke stank vrij. Vanwege de overheersende westelijke wind
mogen in de 17e eeuw in Maassluis taanhuisjes alleen ten oosten van de
bebouwing worden geplaatst! Na 1960 wordt er in de visserij, door de komst
van nylon netten, niet meer getaand.
Meerdere taanschuren in Maassluis
Op een kaart van Van Swalm is te zien dat er in 1663 al taanschuren in
Maassluis zijn. Er staat een taanschuur getekend bij de Boonerhaven.
Hierdoor is de naam Taanschuurpolder ontstaan. In de 17e en de 18e eeuw is
Boonerhaven voornamelijk een haven voor zalmvissers. In Vlaardingen wordt
er al in 1558 over een taanhuis geschreven. Het lijkt niet te achterhalen of er in
de 16e eeuw in Maassluis al taanschuren zijn. Omdat er in 1565 al sprake is van
visserij in Maassluis is dat echter wel waarschijnlijk. In het midden van de 18e
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eeuw is langs de Zuidgeer, tussen Taanstraat en Zuiddijk, aan de havenzijde –
letterlijk staat er in een oud document aan de Haave – een uit hout opgetrokken
taanschuur gebouwd, die later vervangen is door een stenen gebouw.
Ook waar nu het Fenacoliusplein is, heeft er vroeger een taanschuur gestaan.
Taanweide of boetweide voor een ‘schoone uitvoering’
Op de taanweide hangen de netten te drogen aan palen met haken – in oude
documenten trangen genoemd. Daarna kunnen de nettenboetsters aan het
werk: zij repareren de netten. Voor
de reders is het van belang dat dit zo
snel mogelijk gebeurt: des te eerder
kunnen de loggers weer uitvaren
voor de volgende reis. In de winter
worden de netten gerepareerd
in de ‘schuren’ van de reders.
We lezen in een krantenartikel van 1885
dat de Maatschappij voor Zeevisscherij
in Maassluis (een rederij dus) een
vijfentwintigtal vrouwen en meisjes
aan den arbeid heeft. Ze werken ongeveer
tien uur per dag en verdienen gemiddeld Maassluise nettenboetsters op de taanweide waar nu
tien cents per uur. Over de goeie ouwe het Zandpad is. Rechts D. Hummelman.
(Foto Museum Maassluis)
tijd gesproken!!
In Maassluis zijn er in de 18e en 19e eeuw ook taanweides bij Boonersluis en
waar nu de zeeheldenbuurt is. Het boeten op de taanweide gebeurt staande.
Dit in tegenstelling tot de boetsters in Scheveningen en Katwijk. Daar liggen
de netten in de duinen te drogen waardoor de boetsters hun werk zittend
kunnen verrichten. Als er veel vissersschepen in korte tijd binnenkomen
en er dus veel netten te drogen zijn, komt het wel voor dat er bij boeren in
het weiland netten worden gedroogd. In de tijd dat Scheveningen nog geen
eigen haven heeft komen de Scheveningers ook wel naar Maassluis. Dit geeft
natuurlijk extra drukte in de taanschuren en op de boetweides.
De grote taanweide, waar nu het Zandpad is, heet in de volksmond ‘het
weidje’ of de ‘geitenwei’. In de tweede helft van de 19e eeuw wordt de ‘wei’
ingericht als taan- en boetweide. Op een kadasterkaart van 1821 blijkt dat
deze grond genoemd staat als exercitieterrein. Dit terrein heeft in de tijd van
de spanningen tussen patriotten en prinsgezinden eind 18e eeuw een belangrijke rol gespeeld.
De taanweide is ook voor andere zaken in gebruik.
We lezen in een krantenartikel van juni 1894: Gisterenavond gaf het Fanfare
Gezelschap te Maassluis het eerste zomerconcert. Op het land van het Taanhuis was
de muziektent opgeslagen die, flink verlicht, op dit terrein een prachtig effect maakte.
Een groot publiek woonde deze schoone uitvoering bij, waarvoor het Zandpad en de
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Zandweg aan beide zijden langs het terrein een schoone gelegenheid bood. Op het
terrein zelve hadden talrijke leden met hunne huisgenoten plaats genomen.
De geschiedenis van het Taanhuis
Het Taanhuis op de hoek Zandpad/
Taanstraat bestaat als houten schuur
al vóór 1765. In 1765 vervangt een
gemetseld bouwwerk de houten
taanschuur. In een oud gedetailleerd
bestek van die tijd staat vermeld dat
bij de sloop van het houten gebouw
geprobeerd moet worden de oude
dakpannen te bewaren zodat die
op het dak van het nieuwe gebouw
kunnen komen. Materiaal is duurder
dan arbeid! De eigenaren van het
Taanhuis zijn verbonden in een
sociëteit met – zoals het letterlijk
in de oude documenten staat –
aanvankelijk 54 lijnen of aandelen. Uit
een akte van overeenkomst (opdracht
aan een aannemer) van 2 april 1701
blijkt dat de bekende Maassluise
reder Govert van Wijn ook
aandeelhouder en/of commissaris Portret Govert van Wijn, 1732. Naast reder en weldoener
van de sociëteit is. Zijn handtekening was hij ook aandeelhouder van het Taanhuis.
staat op het document. Per 18 juli 1765
wordt het aantal aandelen uitgebreid
naar 99. Veel later, bij Koninklijk
Besluit van 21 juli 1909, krijgt dit
gezelschap van aandeelhouders
de
officiële
naam
NV
Het
Maassluische Taanhuis, met 93
aandelen. Ook de taanweide is
inmiddels eigendom geworden.
ht d staat
t t de
d originele
i i l hhandtekening
dt k i van GGovertt van
Veelal zijn reders de aandeelhouders. RRechtsonder
Zij hebben natuurlijk belang bij een Wijn op een overeenkomst van het Taanhuis met een aangoed functionerend Taanhuis met nemer uit 1701. (Gemeentearchief Vlaardingen/Maassluis)
een taanweide.
In een aantal uitgebreide jaarverslagen van het Taanhuis uit de 19e eeuw krijgen
we een goede indruk wat zich allemaal afspeelde rond het tanen van de netten.
Zo lezen we bijvoorbeeld dat er in 1817 nog op turf gestookt wordt. In 1818 is de
omzet bijna 4.600 gulden en kan er 891 gulden aan de 99 aandeelhouders als
dividend worden uitgekeerd. Er moet een sloot (riool?) en een sluisje bij het
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Taanhuis geweest zijn. Dit is op te maken uit nota’s voor het ‘opslooten’ van de
sloot en het ‘waarnemen’ van het sluisje.
In 1831 is run nog in gebruik voor het tanen. Dit runsap ontstaat door het
malen van eikenschors. Dit blijkt uit nota’s van J. v.d. Lely, eigenaar van
runmolen De Arend aan het eind van de Noorddijk, die in 1922 is afgebrand.
Voor het vervoer van de run met paard en wagen van de runmolen naar het
Smidsgat, zoals de Taanstraat dan heet, wordt Pleun Bijl ingeschakeld.
Nadagen van het Taanhuis
Naast de zalmschokkers zijn er begin 1900 meer dan 100 haringloggers in
Maassluis, dat in die tijd een van de grootste visserijplaatsen van Nederland
is. Veel haring gaat naar Duitsland en Rusland. Maar daar komt vanaf
1916 verandering in. Door WO I is er niet of nauwelijks visserij mogelijk.
Na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog valt de handel naar Duitsland
en Rusland vrijwel stil. Beide landen zijn door de oorlog in een economische
depressie beland. Dit heeft ook in Maassluis voor de visserij grote gevolgen.
Mede door de crisisjaren vanaf medio jaren twintig daalt het aantal
haringloggers dramatisch tot nog maar vijf stuks.

Onderaan zijn de stellingen van de taanweide duidelijk te zien. Op het terrein van vaten- en kistenfabriek de Neeff links
de oude tennisbaan van Be Quick. In de Oranjebuurt zijn er alleen nog maar huizen op de Prinses Julianalaan,
Koningin Wilhelminalaan en een deel van de Frederik Hendrikstraat gebouwd. Omstreeks 1935.
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In een bewaard gebleven notulenboek van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van N.V. het Maassluische Taanhuis (1914-1932) krijgen we een
heel goed beeld wat de gevolgen van de hierboven genoemde teruggang van
de visserij voor het Taanhuis betekent. De jaarlijkse vergaderingen zijn altijd op
een avond in herberg De Moriaan. Aanwezig zijn over het algemeen de grootste aandeelhouders of commissarissen (vier of vijf personen, vaak de grotere
reders), die de cijfers van boekhouder J. v.d. Spek bespreken. In het jaar 1913 is
er nog een winst van bijna 2.000 gulden en kan aan de aandeelhouders dertien
gulden per aandeel uitgekeerd worden. Opvallend detail: in 1913 moet er van de
arbeidsinspectie voor de nettenboetsters een werkvloer in ‘het weidje’ gemaakt
worden. Geen natte voeten meer dus tijdens het boeten. Ook moeten er twee
‘privaten’ (toiletten) worden geplaatst. Dat is al een hele verbetering: de eerste
Arbo-regels!
In 1917 en 1918 is er geen winst en dus ook geen dividend: er zijn bijna geen
netten getaand en gedroogd. De commissarissen zoeken naar oplossingen voor
de crisis. Er zijn plannen om de taanweide te verkopen of de prijzen voor het
drogen te verhogen. In 1921 heeft de directeur van de Gemeente Lichtbedrijven
in de Havenstraat (de gasfabriek) interesse in 500 m2 van ‘het weidje’ voor een
prijs van drie gulden per m2. Hij heeft
namelijk plannen voor de bouw van
een gashouder. De vergadering stemt
tegen: men wil liever het totale ‘weidje’
van 6.500 m2 verkopen. Dat zal naar
verhouding dan meer opbrengen.
In 1924 worden toch delen van de taanweide verhuurd: voor 80 gulden per
jaar aan Stigter die een stal heeft op het
Zandpad en kennelijk zo zijn paard op
een deel van de taanweide kan laten
staan. Stigter is overigens na WO II als
Van Gend en Loos aan de Stationsweg
gevestigd. Ook steenhouwer Ruys
De wantwagen van het Taanhuis brengt de getaande,
aan de Fenacoliuslaan huurt een deel:
gedroogde en gerepareerde netten terug bij de Maassluise
110 m2 voor f 7,- per m2. Wel met de
logger, die niet lang daarna voor een volgende reis de haven
verplichting de toiletten te verplaatvan Maassluis zal verlaten.
sen!
Het wordt steeds duidlijker: door het kleine aantal schepen in de haven is
het Taanhuis niet meer winstgevend te maken, bovendien blijkt het dat er
in Vlaardingen goedkoper kan worden getaand. In 1929 stelt commissaris
Dirkzwager voor de taanweide te verkopen, reder Gaasbeek wil ‘de boel bij
elkaar houden’. De situatie wordt nijpend!
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Liquidatie 1932
Op 6 mei 1931 is er een jaarvergadering in De Moriaan. De gezichten staan
zorgelijk: er is weer verlies. J. Gaasbeek stelt voor de jaarwedde van het
bestuur met 50% te verminderen. Ook het weekloon van de vaste knecht
(tien gulden) zou gehalveerd moeten worden. Zelfs van taanbaas Jan van
der Bent (met de bepaald tot de verbeelding sprekende bijnaam Jan Slokkie),
die al veertig jaar in dienst is, stelt M. Dirkzwager voor de helft van zijn
loon in te houden. Commissaris Overman weet deze laatste twee plannen
tegen te houden. J. van Heijst stelt de reders voor alleen nog te tanen en
elders te drogen. Men komt er niet uit. In 1932 is er nog maar één logger en
een enkele zalmschokker waarvoor getaand kan worden. Men informeert
bij de gemeente Maassluis of er interesse is in de bezittingen van de N.V. De
bezittingen bestaan uit het Taanhuis met erf, twee koperen ketels van elk 2.000
liter, een paar kuipen, vijf wantwagens en de taanweide met toebehoren.
De gemeente lijkt schoorvoetend – het is crisis – akkoord te gaan met
een aanbiedingsprijs van f 2,50 per m2. In een buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering op 17 juni van dat jaar, onder voorzitterschap van
W. Richter Uitdenboogaardt, wordt met algemene stemmen een voorstel tot
liquidatie aangenomen.
Openbare verkoop, sloop en nieuwbouwwoningen
Op 30 september 1932 vindt de openbare verkoop plaats in De Moriaan,
onder leiding van notaris Geelhoed. Het Taanhuis met grond gaat in negen
percelen van de hand. Voor ruim f 16.000 wordt de gemeente Maassluis
eigenaar. In februari 1940 overweegt de ‘Vereeniging tot stichting en
instandhouding van een vereenigingsgebouw’ te Maassluis nog op de plaats
van het Taanhuis een nieuw verenigingsgebouw te zetten. In WO II verdwijnt er
uit het ongebruikte Taanhuis regelmatig hout voor het stoken van Maassluise
kachels. Het duurt maar liefst tot omstreeks 1948 voor het Taanhuis gesloopt
wordt. De ‘nettenhangers’ op de taanweide zijn kort na WO II weggehaald.
In 1950 wordt de grond van de taanweide verhoogd voor de bouw van
woningen op het Zandpad. In 1952 betrekken de bewoners hun nieuwe
huizen, waar hen op 1 februari 1953 de onaangename verrassing treft van de
stormvloedramp. Hoogwater staat tot maar liefst anderhalve meter hoogte
in hun nieuwe onderkomen! Pas in 1956 wordt het badhuis gebouwd, met
daarnaast enkele woningen. Voor vele Maassluizers een hele luxe: in plaats
van de wekelijkse grote wasbeurt in de teil, vaak nog in het waswater van
andere gezinsleden, nu een moderne warme douche in het nieuwe domein
van badmeester Jacobs!
Bronnen
archief HVM, archief Museum Maassluis, gemeentearchief Vlaardingen/
Maassluis, Kroniek van Maassluis, R. v.d. Ree, D. van Wassenaar,
A. Westein, M.P. Zuydgeest.
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GEDICHT UIT KAMP SCHOORL
Door: A. Poortman
In de archieven van het NIOD (Nationaal Informatiecentrum voor
Oorlogsdocumentatie) bevindt zich een gedicht uit kamp Schoorl.
Het is geschreven door advocaat Arie Poortman voor de verjaardag van
Jan de Knegt, hoofdonderwijzer van de Prins Bernhardschool. Een
aanvulling op het elders in dit boekje verschenen artikel over de
gijzelaars in Kamp Schoorl.
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Schoorl 24 juli ’41
Telkenjare gaat de meester met de kindertjes van school
’n Reisje maken voor een daagje, voor de pret en voor de jool
Zelfs gebeurt het wel een keertje dat men ergens overnacht
Maar dat het nu zo lang zou duren hadden we toch niet gedacht
Zijn wij zulke beste kind’ren dat het reisje zo lang duurt?
En dat wij zo ver gereisd zijn, zoveel mijlen uit de buurt?
Wij zijn zeker zoete kind’ren waar de meester veel van houdt
Haast zoveel als van de vrouw waar hij al lang mee is getrouwd
Want hoe zou het anders komen dat ie niet naar huis toe gaat
op een dag zoals vandaag waar op de kalender staat
Dat de meester weer een jaartje bij zijn leeftijd heeft geteld
En de levensschool opnieuw voor een college heeft gebeld
Neen, de meester was ondeugend en nu moet hij voor zijn straf
Ook al staan de pa’s en moeders en de and’re kind’ren paf
In een hokje achter tralies en daar mag ie niet vandaan
Ook al zou hij nog zo graag eens eventjes naar huis toe gaan
Maar dat geeft niet, beste meester want wij zijn nog bij elkaar
En wij wensen U het beste in het nieuwe levensjaar
Ook in Schoorl is levensvreugde of het warm is, koud of guur
Welgemoed gaan wij toch ’s morgen, ook al is het zeven uur
Met de bonnetjes op stap en we denken aan de tijd
Dat U weer naar huis toe gaan zal, naar de vrouw, de kleine meid
Weest verzekerd dat het feestje, ook al wordt het uitgesteld
Dubbeldik gevierd zal worden als g’in vrijheid word gesteld
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DE VISWINKEL AAN DE NOORDVLIET
Door: de redactie
In juni 2016 lazen wij het volgende artikel in de Maassluise Courant
De Schakel. Een korte geschiedenis van ‘De Viswinkel’, bij velen al
tientallen jaren een begrip. Bijna was de viswinkel na 100 jaar verdwenen
uit het Maassluise stadsbeeld. Op het nippertje is de winkel behoed voor
sluiting.
‘Sinds 1905 is De Viswinkel gevestigd aan de Noordvliet 3 in Maassluis.
De winkel met meer dan 100 jaar historie zal volgende week door twee
nieuwe uitbaters weer geopend worden. Mohamed el Bachiri en Baghdad el
Aissaoui gaan de winkel voortzetten. U kunt er dan weer terecht voor
een grote sortering verse vis, gebakken vis, kant-en-klaar maaltijden en
visdelicatessen. ‘

De viswinkel van Fillekes voor de Tweede Wereldoorlog.
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De winkel werd opgezet en opgestart
door de heer Fillekes, voortgezet
door zijn zoon Klaas, die hem weer
overdeed aan de heer Bronsveld.
In 1975 werd de winkel door Karel
van der Poel voortgezet. Op zijn
67e nam hij na 40 jaar in de winkel
te hebben gestaan afscheid. Dat was
in 2014. Zijn opvolger zag helaas
klandizie verdwijnen en moest in
februari 2016 de deuren sluiten.
Karel van der Poel voelde zich
verantwoordelijk voor het voortbestaan van de historische Viswinkel.
‘Ik zocht naar ondernemers die in De
Viswinkel zullen brengen wat het
brengen moet: dagelijks mooie verse
vis, gebakken vis en delicatessen in
een goed verzorgde winkel. Ik denk
dat ik daar nu de juiste mensen voor
heb gevonden’, aldus Karel. ‘Twee
jonge enthousiaste ondernemers met
kennis van zaken, die vanaf 15 juni
de winkel verder gaan voortzetten.’

OVER DE SPARTELHEUL, DE STEENENDIJK EN
DE FAMILIE NOORDAM
Door: Kees van der Sar
De stormvloeden van de jaren 838, 1134 en 1163 lieten zo allemaal hun
sporen na. Onder de ontstane of veranderde getijdenstromen was de
Spartel. De weggeslagen moerasveengronden slibden weer aan met klei en
zand. Ook veel overgebleven veen werd afgedekt. Het werd doorsneden
met kleine tot grote stroomgeulen. Het Westlanddek ontstond. De zee
geeft en de zee neemt.
Ontstaan van de Spartelheul
Het Westlanddek is gelegen in de
driehoek Monster, Delft en Maassluis
en is ontstaan na de stormvloed van
838. Het lag wel zo hoog dat het
met normale vloed droog bleef. Met
agrarische activiteiten als gevolg.
Alleen als in het groeiseizoen de vloed
hoger kwam gaf het problemen.
Iedereen maakte dan ook kades om
zijn land. Dat het land ’s winters
vaak onderliep was men gewend,
de oogst was dan al geruimd. Ter illustratie: voor de Loggerwoning (verdwenen voor de
Er groeide alleen nog gras en dat kon bouw van de westwijk) zien we een heul.
wel tegen een stootje. Het water liep
met aflopend tij weer terug. Het getijdewater liet ook slib achter en dat was
ook niet verkeerd. Een gezamenlijke kade aanleggen, waar nu de Maasdijk
ligt, lag voor de hand. Er moest dan wel iets bedacht worden om met die
kade de hoofdwatergang de Spartel over te steken. Want daar ging veel
water in en uit dat niet belemmerd mocht worden.
Een dam met een holle boomstam als koker had te geringe capaciteit en
een duiker evenzo. Bleef over een heul te maken. Een heul is een dam
met eronder een stenen overwelving. De heul moet tegelijkertijd gemaakt
zijn met de aanleg van de kade waar nu de Maasdijk ligt. Anders had
het aanleggen van de kade geen zin. Of dat voor de stormvloed van
1134 is gebeurd is niet duidelijk. De Spartelheul ligt (nu) onder de
Maasdijk waar de Westgaag en de Weverskade samenkomen. De
waterafvoer was zodoende geregeld. Maar hoe men te werk ging om het
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I 1611 stond
In
t d de
d Spartel
S t l nog in
i verbinding
bi di mett de
d waterloop
t l aan de
d buitenzijde
b it ijd van de
d Maasdijk
M dijk off
‘Steenen Zeedijk’ (midden).

binnenstromen van te hoog getijdewater in de zomer (het groeiseizoen) te
beteugelen is nog niet duidelijk. Er moet iets geweest zijn. Een ‘lucht’ is wel
verondersteld, maar nooit bewezen. Een lucht is een schuif die men met een
windas omhoog kan draaien en weer laten zakken. Een ander, primitief,
systeem is met hanteerbare rechte boomstammen. Als men verwacht dat
het binnenkomend getijdewater te hoog komt worden de boomstammen bij
opkomend tij verticaal voor de ingang van de heul gezet om het
binnenstromen zoveel mogelijk te belemmeren. Na een uur of zes is het
weer aflopend tij en kunnen de boomstammen, zodra het mogelijk is, weer
weggehaald worden.
Wanneer verdween de Spartelheul?
Bij het maken van nieuwe kaarten werd van de bekende gegevens gebruik
gemaakt, maar het gebeurde nogal eens dat men niet naging of die allemaal
nog van toepassing waren. Zo ook met de Spartelheul die op veel oude
kaarten genoemd staat. Wanneer de Spartelheul buiten werking is gesteld is
niet duidelijk. Op een kaart van 1611 is de buitenloop van de Spartelheul nog
intact. De zuidwesterstormen die in de 15e en 16e eeuw veel voorkwamen
veranderden in de loop van de tijd in noordwesterstormen. Deze stormen
gingen over de zandheuveltjes in de buitenpolders, met gevolg dat de
buitendijkse geul vaak dichtstoof. Het openhouden van de geul was veel en
ondankbaar werk, het kon zo weer gebeuren. Door het aangestoven zand
en het aanslibben vanuit de rivier kwam het maaiveld buitendijks hoger te
liggen. Op de kaart van 1611 zijn echter nog geen inpolderingsactiviteiten
zoals strekdammen ingetekend.
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Zandverstuivingen in de polder
In 1651 kwam het verzoek vanuit Westland-zuid om het watertje dat
binnendijks onderaan de dijk lag te vernieuwen. Dit hield in verbreden en
verdiepen ten behoeve van de afwatering naar de Monsterse Sluis. Monster en
Wateringen hadden al een afvoer naar de Maassluise uitwateringssluizen,
te weten de Noordvliet en Zuid-vliet.
Westland-zuid had kennelijk ook
problemen met de zandverstuivingen.
De Spartelhoeve en omgeving
hadden een alternatief door het
water van de Spartelvaart via de
Molenvliet door Maasland op
de Noordvliet te lozen en zo de
Monsterse
Sluis
te
bereiken.
Ideaal was deze omweg niet. Het
was te lang en te krap. En dan
het water van het Westland erbij
afvoeren was te veel van het In 1629 kon het water van de Spartel (middenlinks)
goede. De oplossing was iets waar afgevoerd worden via de smalle molensloot (midden) naar
iedereen baat bij had. Het lag voor de Noordvliet.
de hand dat de belanghebbende
Westlanders het geultje langs de binnenkant van de dijk vernieuwden
tot aan de Spartelheul. En gezamenlijk met de belanghebbende
Maaslanders werd het traject Weverskade van de Spartelheul tot de
Fortegracht gegraven. Deze laatste sloot aan op de Noordvliet en de
Monsterse Sluis. De Nieuwe Waterlozing kwam in 1654 gereed en werd in het
vervolg het ‘Nieuwe Water’ genoemd. Het is de kortste waterverbinding van
’s-Gravenzande naar Maassluis.
Van zorgenkind naar steenendijk
De stormvloed van 1163 maakte duidelijk dat een zeedijk nodig was. De
bestaande kades en zomerdijken waren te laag. Een zeedijk is hoger dan
een zomerdijk of kade. Ze moet zo hoog zijn dat de hoogste stormvloed, die
altijd in de winter zal plaatsvinden, er niet overheen spoelt. En de dijk moet
voldoende massa hebben zodat ze niet door de watermassa weggedrukt
wordt en bezwijkt. Vers in het geheugen lag nog de laatste stormvloed van
1134, de schrik zal er toen flink ingezeten hebben. Men besefte dat het steeds
weer zó zou kunnen gebeuren. Er werd vaart gezet achter dit gigantische
karwei. Het zou uiteindelijk zowat een eeuw in beslag nemen voordat de
dijk uit een aaneengesloten geheel bestond en op gewenste hoogte was. Het
grootste probleem van een stormvloed was niet alleen verzilting van het
land, maar de verwoesting van waterstaatkundige kunstwerken. Dammen,
sloten en greppels waren soms niet meer terug te vinden en waar nieuwe
stroomgeulen waren ontstaan kon men weer van vooraf beginnen.
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De Maasdijk werd aangelegd en of er toen een lucht bij de Spartelheul is
aangebracht of niet is onbekend. Maar de naam Spartelheul veranderde niet.
Er waren toentertijd een dertiental luchten. Van een aantal was niet genoteerd
waar ze lagen. De Maasdijk vanaf een honderd meter ten westen van de
Spartelheul tot Vlaardingen-Schiedam was een zorgenkindje. Er sloegen elke
keer tijdens zuidwesterstormen stukken dijk weg en wat men ook probeerde,
onder andere met wilgentenenmatten, het hielp niet.
Eind 15e eeuw werd bij Huitgenshoek tussen Maassluis en Vlaardingen een
stuk stenendijk aangelegd. Het
was wel heel duur, maar het hield
stand. Het is een onderdeel van
de huidige dijk tussen Maassluis
en Vlaardingen. In 1511 sloegen
stukken dijk weg vanaf een honderd
meter ten westen van de Spartelvaart
tot Maassluis. Er werd daarna direct
ingegrepen en men begon ook hier
een stenendijk aan te leggen wat zo’n
20 jaar in beslag nam. De kans dat
bij een volgende zuidwesterstorm
het land tot Leiden onder water zou
Spartelhoeve en Spartelbrug omstreeks 1930. Op de
lopen was reëel. In 1555 was de
voorgrond rechts de Zevende Brug, die toegang gaf tot de
vuurproef. Er spoelde veel grond van
Weverskade en het huis van Noordam.
de dijk weg, maar de muur bleef staan.
Familie Noordam vestigt zich bij de Noorddam
Het gaf binnendijks rust en er kon nu veel meer energie gestoken worden in
de buitendijkse aanslibbing van vruchtbaar slib dat door de rivier aangevoerd
werd. Al ging dat ook niet gemakkelijk. Door de invloed van de zee en de brede
rivier was het water nogal rumoerig. Kribben (rivieroeverbescherming tegen
golfslag) waren te licht en men ging over tot het bouwen van strekdammen.
Deze dammen versterkte men met elzenpalen. Het slib zet zich het beste af in
rustig water en dat is tussen de strekdammen het meest het geval.
Kortom er waren vele economische activiteiten. De Spartelhoeve werd
gebouwd en alles bij elkaar was er voor beurtschipper Cornelis Ariensz.
Noordam (1618/19-1676/79) voldoende blijvende nering om zich in 1651
aan de overkant van de Spartelwoning te vestigen. De strekdammen kregen
allemaal een nummer en de meest noordelijke lag tegenover de Spartelvaart.
En bij het noordelijkste puntje van de noordelijkste strekdam woonde de
beurtschipper. Of hij zelf de naam Noor(d)dam heeft aangenomen of kreeg
van de omgeving is mij niet bekend. Het ligt wel voor de hand dat Noordam
aan zijn naam werd toegevoegd of als achternaam werd gebruikt. Het was
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voor iedereen duidelijk over wie
het ging en waar hij woonde. Het
geeft aan dat het vervoer van en
naar de Noorddam en omgeving in
de loop van de tijd uitgegroeid was
tot een bloeiende zaak. Voor korte
afstanden werd het paard gebruikt.
Voor de langere afstanden werd
de beurtschipper ingeschakeld.
De Spartelvaart stond in verbinding
met de overige wateren in Delfland.
Beurtschippersfamilie Van der Lee
Kennelijk hebben zijn voorouders
– beurtschipper is een beroep dat Het beurtschippershuis Weverskade 130. Achter de boom is
meestal overgaat van vader op de deur naar de opslagzolder te zien.
zoon – de elzenpalen aangevoerd.
En bij de inpoldering van de Steendijkpolder in 1661 is wat nog goed was
door beurtschipper Noordam weer afgevoerd. De elzenpalen waren niet
meer nodig toen men de polder ging verkavelen, sloten en greppels ging
graven. Het is aan te nemen dat op de plaats van het huis uit 1902 tot in
de 20e eeuw altijd beurtschippers hebben gewoond. Een alternatief was er
niet, totdat het gemotoriseerde wegverkeer het vervoer overnam. De laatste
beurtschippersfamilie Van der Lee heeft in 1902 de gebouwen vernieuwd.
Inmiddels is het huis door de huidige bewoners weer gerestaureerd. Op de
foto is te zien dat in de opslagruimte achter het woonhuis zowel beneden
als op zolder goederen opgeslagen konden worden. Via de buitendeuren
op zolder kon men de goederen naar binnen hijsen. De afmeerkade is nu
afgezet met een groen hek met witte toppen De woning heeft inmiddels een
beschermde status.
Of bij het beurtschippersbedrijf van Van der Lee meerdere familieleden
werkten of ieder voor zich werkte, is mij niet bekend. In 1920 woonde een
beurtschippersfamilie Van der Lee een honderd meter ten westen van de
Spartelheul, het huisje ligt tussen de Maasdijk en het Nieuwe Water. Deze
woning was niet geschikt voor aan- en afvoer van goederen. Daarnaast staan
in directe omgeving nog twee woningen met een gedenksteen van Van der Lee.
Bronnen
mr. mr. Th.F.J.A. Dolk secretaris-rentmeester van het Hoogheemraadschap
Delfland (1918-1947), ‘Geschiedenis van het hoogheemraadschap Delfland’;
Atlassen van Maassluis en het Westland;
Ir. J.W. Raap ‘Holland en de Hollanders’, betreft de agrarische aspecten.
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LEVEN OP VLIETHOFF 1950-1975
Door: Ton van Vliet
In boekje HS 68 las u over de geschiedenis van de Vliethoff, de boerderij aan de Boonervliet en de Kortebuurt tegenover de Karperhoeve. In dit
tweede gedeelte over het leven op Vliethoff ligt de nadruk op de periode
na 1950 en de gevolgen van de snelle veranderingen waaronder geboerd
moest worden. De voornaamste waren de snelle mechanisatie van het
bedrijf en de snelle verstedelijking van de omgeving.
Boeren op kavels tussen rivier en laagveen
Het resultaat van de verkaveling waren kenmerkende lange smalle stukken
land, zoals op het kaartje te zien is. Ons land was verdeeld in vier langgerekte
kavels. Eén lag achter de boerderij en drie lagen schuin tegenover de boerderij in de Aalkeet Binnenpolder aan de overkant van de weg en de Boonervliet.
Deze strekten zich uit van de Zuidbuurt tot de spoorlijn tussen Vlaardingen
en Maassluis. De kavel waar de boerderij op lag was ca 1.900 m lang en 70
m breed en werd vanaf 1939 op ruim 200 m achter de boerderij doorsneden
door de rijksweg die later tot een vierbaans snelweg is uitgebreid.

Pl tt
Plattegrond
d van het
h t land,
l d ttoestand
t d 1965
1965. 1 kkalverenweide,
l
id 2 perenboomgaard,
b
d 3 gerooide
id appelboomgaard,
lb
d
4 appelboomgaard, 5-12 percelen weiland in de Foppenpolder, 13 rijksweg Rotterdam-Westland, 14 windmolen,
15 elektrisch gemaal, 16 ondergrondse verbindingsbuis tussen sloot langs bouwland langs de vliet en de andere
bouwlandsloten met verlaagd waterpeil. Bouwland gearceerd. 17 Boonervliet.
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Langs de Boonervliet was een onderdoorgang naar het land achter de rijksweg. Daar lag langs de vliet een vijf meter brede kade die geheel afgerasterd was. Er mochten geen koeien op lopen vanwege het gevaar dat ze gaten
zouden trappen in de kade en daarmede kadebreuk zouden veroorzaken.
Alleen kleinvee zoals schapen en geiten mocht op deze kade geweid worden. De zijkant van deze kade lag op het noordwesten, waardoor de zon er
pas na de middag op scheen. Daardoor en door kwelwater was de kade erg
vochtig met als gevolg dat schapen die daar liepen snel last hadden van een
parasitaire wormziekte. Daarom moest de kade gemaaid worden met een
motormaaier. Het hooi werd dan met een schuit afgevoerd naar de boerderij.
Na juni, als de kade droger was, konden op het voorste gedeelte wel schapen
worden gehouden. Voor de rijksweg, waar het land hoger lag, was de kade
vlakker en er bestond daardoor geen gevaar voor kadebreuk. Dat stuk was
dus niet afgerasterd.
De kade langs het perceel aan de
overkant van de weg en vliet lag meer
op het zuidoosten en was minder
steil, waardoor er koeien op mochten
lopen. Het voorste stuk van deze
kavel was grasland en het achterste
stuk bouwland. Gaande van de
Zuidbuurt naar de spoorlijn lag het
land minder diep onder NAP. Naast
het bouwland was de kade zo vlak
dat deze grotendeels met de trekker
gemaaid kon worden. Het hooi
daarvan was wel van slechte kwaliteit
en werd bewaard voor het paard.

De Vliethoff ligt in 2010 op een driehoekig perceel tussen
Boonervliet, Kortebuurt en rijksweg. (Google Earth)

Veel extra werk door lange smalle paden
De drie kavels in de Aalkeet Binnenpolder waren elk zo’n 1.100 m lang.
Eén lag naast de Boonervliet en de andere twee 80 m verderop langs de
Zuidbuurt. In de vorm van deze kavels kan men nog de oorspronkelijke
verkaveling terugvinden uit de middeleeuwen. Die begon vanaf de huidige
Maasdijk richting de Broekpolder. Doordat het gebied in die richting steeds
smaller werd, werden ook de kavels in die richting smaller. Daarnaast zijn
verscheidene kavels later in de lengte gesplitst, hetgeen resulteerde in lange
smalle kavels. Door de lange smalle percelen was men veel reistijd kwijt om
van de boerderij naar de achterste stukken land te komen. Bovendien bestond
daardoor een relatief groot gedeelte van het land uit sloten en slootkanten die
onderhouden moesten worden en uit paden naar de achterin gelegen stukken
land. Door bovenstaande was het bewerken van het land arbeidsintensief,
wat steeds bezwaarlijker werd door de stijgende arbeidskosten. Echter in de
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jaren zestig waren de geesten nog niet rijp voor zoiets als herverkaveling.
Alleen al de suggestie om tot ruilverkaveling te komen deed een deel van de
boeren in woede uitbarsten. Daarnaast speelde een rol dat men ervan uit ging
dat het land op den duur bestemd zou zijn voor woningbouw en recreatie.
Tussen de kavel langs de vliet en de twee andere kavels lagen een drietal
tuinderijen waar vooral tomaten werden geteeld. Tijdens regen verzamelde
het water van de 4 ha kassen zich zeer snel in de sloten. Dit gaf vooral een
probleem voor de sloten naast het bouwland. Daarnaast moest het waterpeil
in sloten naast het bouwland lager zijn dan naast het grasland om schade
aan de gewassen te voorkomen bij veel neerslag. Daarom werd een gemaal
geplaatst tussen de twee smallere kavels, aanvankelijk een windmolen en
later (rond 1960) een volautomatisch elektrisch gemaal. In totaal werd 21 ha
onderbemaald op een peil van 60 cm beneden het polderpeil.
Een oud molenerf
De ontstaansgeschiedenis van het gebied waarin de boerderij stond was ook
terug te vinden in de grond. Langs de rivier lag oorspronkelijk een open gebied
met kreken en verder van de rivier af meer moerasbossen op de veengrond.
Het gebied langs de Boonervliet tussen de spoorlijn en de Zuidbuurt en
het voorste deel van de Foppenpolder bestond uit oude kreekruggen met
daartussen afzettingen van zand en klei en daaronder een oude veenlaag.
Richting de Vlietlanden was de deklaag op het veen steeds dunner en achterin
de Foppenpolder kwam het veen aan de oppervlakte. Door het inklinken van
de veenlaag kwam vooral het achterste deel van de Foppenpolder steeds
lager te liggen ten opzichte van het waterpeil in de vlieten. Na de vorming
van deze polder werd aanvankelijk
het water uit de sloten direct op de
omringende vlieten geloosd.
Later (rond 1460) werd een gemaal
gebouwd in de buurt van het huidige
Jachthuis. In 1555 werd dit vervangen
door een gemaal aan de Boonervliet.
Het oude molenerf is nog altijd
te herkennen aan de uitstulping
van de kade in de Boonervliet. In
1886 is het gemaal verplaatst naar
de andere zijde van de polder aan
de Middelvliet. Gebieden van de
De Boonervliet in 2010. Links de rijksweg, rechts de
Foppenplas. Aan de ‘onderzijde’ van de Boonervliet in
polder die meer veen bevatten waren
het midden de molen van de Aalkeetbuitenpolder met de
sterker ingeklonken. Sinds 1992 is dit
Lickebaertsmolensloot uit de 14e eeuw. Aan de ‘bovenzijde’
gedeelte van de polder onderwater
van de Boonervliet is naast de rijksweg de uitstulping in de
gezet en het staat nu bekend als de
Boonervliet te zien van het oude molenwerf. (Google Earth)
Foppenplas.
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Snelle mechanisatie na 1945
De tijd na de oorlog werd gekenmerkt door een snelle toename van de
mechanisatie van de landbouw. Al snel (1948) werden de paarden vervangen
door een trekker, terwijl we in 1957 overstapten van het melken met de hand
naar machinaal melken. Het graan werd niet meer gemaaid, thuis opgeslagen
en vervolgens gedorst, maar met een maaidorser geoogst. Suikerbieten
behoefden we niet meer met de hand
te rooien en daarna op een wagen te
gooien, maar konden we machinaal
rooien. De rooimachine stortte de
bieten op een zelflossende wagen
waarna we ze naar het erf brachten
voor vervoer later naar de fabriek.
Ook voor de aardappels kwam een
moderne rooier. Hierdoor werden
wij als kinderen na schooltijd
en op zaterdagmorgen minder
ingeschakeld bij het oogsten van
de bieten en aardappelen. Ons
aandeel hield oorspronkelijk in 1960 Hooi laden op een wagen met een hooivork. Op de
het in kisten rapen van de op het voorgrond Jan van Vliet en zijn oudste dochter Tineke en
land liggende aardappelen om ze zijn zoon Ton als voerlegger op de wagen.
zo makkelijker naar de boerderij
te kunnen vervoeren. Later, in het
najaar, gooiden we de bieten eerst
op een wagen en daarna, bij de
boerderij, gooiden we ze op een
hoop. Vanaf 1965 ging hooi laden
met een zelfladende wagen in plaats
van dat men het met behulp van een
hooivork op een wagen moest steken.
Door deze en andere ontwikkelingen
kon men met minder arbeiders
volstaan, terwijl de werkweek werd
teruggebracht tot vijf dagen per
week. Het laatste was natuurlijk met
uitzondering van de melkbeurten op 1965 Hooi laden met een zelfladende wagen en
Jaap van der Wel als bestuurder van de trekker.
zaterdag en zondag.
Zielig dat de schapen buiten liepen
De ligging van het land langs de Boonervliet in een gebied dat snel verstedelijkte had verschillende gevolgen. Het veroorzaakte onder andere dat men
na de oorlog al snel te maken kreeg met de gevolgen van de toenemende
aanwezigheid van vakantiegangers met bootjes langs de kade van de Fop51

penpolder. In het algemeen gaf het aanleggen van de bootjes, van een paar
uur tot enkele weken, geen problemen zolang ze maar geen honden aan
boord hadden die de schapen opjoegen. Sommige vakantiegangers kwamen
jaarlijks terug. Zij gaven geen problemen. Wel nam het aantal (zeil)boten dat
korte tijd afmeerde aan de kade toe en men vertrapte dan het gras.
Aan de overkant van de vliet langs het bouwland verrezen in de jaren zestig
steeds meer huizen in de Sluispolder. De groei van Maassluis leidde ertoe dat
wij meer last kregen van vogels in het graan, zoals mussen en houtduiven.
Mede daarom verbouwden we geen tarwe meer, maar brouwgerst, wat
minder in trek is bij de vogels. De vogels werden verjaagd met een Carbidkanon dat ongetwijfeld zorgde voor geluidsoverlast in de flats langs de vliet.
We kregen echter weinig klachten. De verstedelijking leidde wel tot klachten
van mensen die het zo zielig vonden dat ’s winters de schapen of eenjarige
koeien buiten liepen. Door de achtergrond uit te leggen aan de politie van
Maassluis is dit steeds tot ieders tevredenheid opgelost. Daarna belde de
politie regelmatig als zij een klacht ontvingen over dieren van andere boeren
om te vragen of de klacht reëel was, of gebaseerd op onkunde van de bellers,
hetgeen vrijwel steeds het geval was. Ook de plannen tot stadsuitbreiding
en/of het aanleggen van recreatiegebieden leidde tot onrust, zoals het plan
‘De Lickebaert’, een nieuw recreatiegebied langs de rivier uit het begin
van de jaren zeventig. In dit plan werd het land aan de overkant van de
Zuidbuurt gereserveerd voor recreatie vanuit Maassluis. Nog veel eerder
speelde een plan om de Aalkeet Buitenpolder op te spuiten met bagger uit
de Waterweg. Dit speelde een rol bij het besluit van de familie Van der Kooij
op de Karperhoeve om in 1954 naar Canada te emigreren.
Ook de toename van de industrie leverde soms problemen. Zo had men
bij de spruiten gedurende een paar winters last van neerslag van zwarte
roetdeeltjes waardoor ze onverkoopbaar waren. Gelukkig was de roetfabriek
in de Botlek bereid hiervoor een schadevergoeding te betalen.
Met de auto over het ijs
Het wonen naast de Boonervliet had voor ons als kinderen leuke kanten.
’s Winters kon je schaatsen op het ijs van de vliet en ’s zomers zwemmen
in het water van de vliet. We leerden onszelf zwemmen door te kijken
naar ouderen. Wij zwommen ook tijdens de jaren dat men eigenlijk niet in
de vlieten mocht zwemmen wegens de slechte waterkwaliteit. Dat laatste
vooral als gevolg van lozingen door industrie in Delft. Dat leidde er mede
toe dat als ’s winters de vliet was dichtgevroren en het ijs met sneeuw
bedekt was veel vissen stierven als gevolg van zuurstofgebrek. Sommige
bedrijven in Delft loosden zuurstofarm grondwater dat gebruikt was voor
koeling op de vliet. In hoeverre het gebruik van bestrijdingsmiddelen in
de land- en tuinbouw hierbij een rol speelde is mij niet bekend. Wel was
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duidelijk dat het niet gunstig was
voor vissen. Vanouds zaten er veel
vissen in de sloot langs het spoor van
Vlaardingen naar Maassluis, maar
rond 1960 zat er geen vis meer.
Later verbeterde de visstand weer
toen er andere bestrijdingsmiddelen
gebruikt werden. Onze schaatsen
konden we naast de boerderij
ombinden
en
dan
eventueel
naar Vlaardingen of Schipluiden
schaatsen. Tijdens de winter van
1962-63 was het ijs zo dik dat men
met de auto over de vliet kon rijden,
zelfs onder de brug van de rijksweg
door. Hierdoor konden we een
schaatser van het ijs halen die bij de
Bommeer gewond geraakt was. Ook
gingen we zo bekenden bezoeken Vliethoff begin 1965, gezien aan de achterzijde vanaf de
aan de Vlaardingervaart. De ligging Boonervliet. In de verte de Blauwe Brug over de Boonervliet.
langs de Boonervliet aan de Rechts is het schuurtje van Napoleon te zien.
Kortebuurt, dichtbij Vlaardingen,
Maassluis en Maasland, was ook de reden dat vanaf het begin van de herfst
en gedurende de winter vele jaren een palingvisser (Van Sinderen) met
zijn boot langs de laan afmeerde. Hij kon zo eenvoudig paling verkopen
aan bewoners uit die plaatsen. Liggeld werd voldaan door bewoners van
Vliethoff regelmatig van paling te voorzien. De palingvisser kocht op zijn
beurt, evenals een paar gezinnen uit Maassluis, melk op de boerderij. Dit
was veilig omdat de veestapel van Vliethoff al vroeg, vlak na de oorlog, vrij
van tuberculose was.
Onzekere toekomst
In 1974 stopte mijn vader Jan van Vliet met boeren en ging met zijn
echtgenote in Maasland wonen. Er was geen opvolger voor de boerderij. Zij
lieten een boerderij achter die duidelijk veranderd was ten opzichte van het
bedrijf waarop zijn vader begon te boeren in 1910. Vanwege de onzekere
toekomst van de streek besloot de diaconie de boerderij niet meer als
geheel te verhuren. Het huis met het land tussen de Kortebuurt en de rijksweg
werd verkocht en de rest van het land verhuurd. Het stuk land dat eigendom
was van mijn vader is enkele jaren later door hem verkocht. De nieuwe
eigenaar van de woning met het land tussen de rijksweg en de Kortebuurt
heeft het karakteristieke woonhuis met de waarschijnlijk in de negentiende
eeuw gepleisterde muren afgebroken. Het pleisteren maakte de muren beter
waterdicht en maakte verbouwingssporen in de gevel onzichtbaar. Het
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pleisterwerk was door schijnvoegen verdeeld in ‘blokken’. Zo leek het op
natuurstenen platen. Volgens de toen heersende mode zag het pand er dan
voornamer uit.
Het gedeelte met de boenhoek en de in 1910 en in 1939 gebouwde schuren
werden afgebroken. Behouden bleef de oude koeienstal, de oude schuur achter
de stal, het kleine varkensschuurtje
in het weiland naast de boerderij
en het schuurtje van Napoleon.
Later is ook nog de oude schuur
afgebroken. In plaats van de woning
werd een nieuw huis aan de oude stal
vastgebouwd. Het had de uitstraling
van een herenhuis met dakkapellen,
zoals volgens mondelinge overlevering vroeger ook op de oude
boerderij gezeten hadden.

Vliethoff rond 1932 met hooiberg, zonder voordeur en ramen
rechtsboven.

Vliethoff in 1958. In 1939 is de grote open schuur gebouwd
achter de schuur uit 1910, rechts. Het hoofdgebouw met
voordeur en rechtsboven de ramen van de slaapkamers,
beide aangebracht in 1939.

Veel boeren zijn gestopt
Tot slot, als illustratie van de grote
veranderingen na 1950 in het plattelandsgebied rondom Maassluis,
het volgende. Rond 1950 waren verscheidene familieleden van ons gezin
boer in de omgeving van Maassluis.
Nu is nog slechts een ver familielid boer in dat gebied. Rond 1962
stopte de familie Doelman op de
Doelmanshoeve in de Sluispolder
doordat deze polder bestemd werd
voor woningbouw. Deze boerderij
lag schuin tegenover Vliethoff en wij
kwamen daar als kinderen regelmatig.
De oude boer Cees Doelman was getrouwd met een zus van mijn vaders
moeder Cora van Leeuwen. De
boerderij is nu bekend als restaurant
De Ridderhof.

Zoals hierboven vermeld stopte mijn vader Jan van Vliet in 1974 als boer op
Vliethoff. In 1992 is een deel van het land in de Foppenpolder (percelen 11 en
12) nu onder water gezet als onderdeel van de Foppenplas.
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Mijn oom Dirk van der Sar en mijn tante Geertje van Vliet boerden op de
Nieuwe Kooiwoning in de Steendijkpolder. Vanaf eind jaren zeventig
begon Maassluis met het opspuiten van de Steendijkpolder met het plan
daar een nieuwe woonwijk te bouwen. De boerderij lag in het gebied waar
nu de Molenwijk is. Mijn oom en tante werden opgevolgd door twee zonen.
In 1977 hebben zij hun land met de gemeente Maassluis geruild voor land
in de aangrenzende Oranjebuitenpolder. Het bij de boerderij behorende land
is geleidelijk overgedragen om een goede verplaatsing van de boerderij
mogelijk te maken. De Kooiwoning is in 1988 ontruimd. De zonen hebben
nog tot in de eenentwintigste eeuw in de Oranjepolder elk een boerderij
gehad, maar zijn beiden voor 2010 gestopt.
Een broer van mijn opa Arie van Vliet had de in 1920 gebouwde boerderij
Zuidbuurt 73. Later boerde daar zijn
zoon Jan. Meer recent is het land
verkocht aan het Bureau Beheer
Landbouwgronden.
Als laatste over mijn overgrootvader
Johannis van Vliet. Hij heeft geboerd
op Zuidbuurt 20. Hij werd in 1919
opgevolgd door zijn zoon Johannes
(Jan) die in 1927 overleed. Daarna is
de boerderij overgenomen door Arie
Zonneveld die getrouwd was met de
twee jaar jongere zus van Jan, Maartje
van Vliet. Tegenwoordig boert hier
nog een Zonneveld, al is een deel
van het land nu recreatiegebied.

De nieuwe Vliethoff in 2015. Uiterst links is het oude
varkensschuurtje in het weiland naast de boerderij te zien.

Bronnen
Frits van Ooststroom item pleisterwerk woning Vliethoff
Kees van der Sar item Kooiwoning
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JUFFROUW LUB
Door: Klaas ’t Hart
Onze plaats kent vele ‘markante Maassluizers’. Mensen die om wat voor
reden dan ook een onuitwisbare indruk in het geheugen van plaatsgenoten
hebben achtergelaten. Het is passend om deze mensen, die er niet
meer zijn, een plaatsje te geven in het collectief geheugen van de stad.
Klaas ’t Hart heeft warme herinneringen aan juffrouw Lub.

De Damstraat richting Damplein met rechts op de hoek met de Nassaustraat de Damschool, een Christelijke bewaarschool uit
1892. De naam ‘de kleuterschool van juffrouw Lub’ was onlosmakelijk verbonden met het Damschooltje.

Eierdozen
U heeft wat gemist als u haar niet heeft gekend. Juffrouw Lub is de liefste
kinderjuf die de wereld van Maassluis heeft gekend. Dat vind ik sinds ik
bij haar in de kleuterklasjes zat in de jaren 1944-1945. Mijn mening werd
bevestigd toen ik gisteren, zondag 19 augustus 2007, voorging in de
kerkdienst in Vlaardingen.
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Na de dienst had ik een gesprekje met een dame van 93 jaar:
‘Of ik juffrouw Lub gekend had’, vroeg mevrouw. Zij was vriendin geweest
met deze lieve juf. Dat ‘lieve’ onderstreepte ik van ganser harte.
Ik ben geboren in de Damstraat nr. 50, in 1940.
In diezelfde straat stond de Christelijke Prinses Beatrix kleuterschool, kortweg
het Damschooltje genoemd (in de volksmond meestal ‘de kakschool’). De
eerste en enige keer dat ik er door mijn moeder werd gebracht was op mijn
4e verjaardag, 26 april 1944. Doodeng! Zo’n groot gebouw! Zo’n enórm grote
deur! Moest ik dáár naar binnen? Achter die deur was een lange, brede en
zeer hoge gang, en dat was niet louter kinderverbeelding.
Een dikke 30 jaar later stond ik opnieuw in die gang. De juf van die
dagen, Wil Stolk van Leeuwen, liet weten een groot aantal overcomplete, door
ouders aangebrachte, lege eierdozen te hebben, bestemd als knutselmateriaal
voor het schoolgaande grut. Haar vraag: ‘Of wij haar van een flink deel
konden verlossen?’ Nou, graag! Wij hadden in onze winkel op de Zuiddijk
veelal een chronisch tekort aan die dozen, want wij betrokken onze eieren
van legbatterijhouder Ammerlaan in Maasland. Jammer, maar zijn kippen
leverden eieren zonder doos. Zodoende stond ik daar weer in die gang, én
… hij was nóg groot en nóg héél hoog. Met een ladder moesten de dozen van
hoog naar laag gehaald worden.

Van der Horststraat met van links naar rechts de levensmiddelenwinkel van A.F. van Gent, schoenreparatie Jan Booster,
hoedenwinkel ‘Mon Pas’. Hiervoor zat er modehuis Josina. Op de hoek met de Vondellaan de juwelierswinkel van Behrens.
Na Behrens was hier kapper H. IJdo gevestigd.
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Verliefd
Wat daarnaast, nu 63 jaar later, in mijn ziel gegrift staat, is het afscheid van die
kleuterschool, met name van juffrouw Lub. Ik zat tussen de andere snotpiekjes
op m’n stoeltje. Achter ons, tegen de muur gestapeld, de moeders. Vóór de
klas stond míjn juf! De liefste van de wereld! O, o, o, wat was ik verliefd. In
mijn kinderzieltje stond zij zo’n beetje op dezelfde hoogte als de engelen in
de hemel. Beter, zij wás een engel! Zij sprak ons, kleuterschoolverlatertjes,
hartelijk toe. Haar speech ben ik vergeten, maar één ding nam ik mij voor: uit
’t oog zou zéker niet betekenen uit ’t Hart(je)! Juffrouw Lub vertrouwde ons
toe dat zij ons zou missen, dat het best een beetje pijn deed om ons, dus ook
míj, te moeten loslaten – ik pinkte een dikke traan weg!
Wij zouden óver-gaan naar de gróte school. Wat een leed stond mij te wachten.
De moed zonk me in mijn te kleine schoentjes, afdankertjes van mijn grotere
broer. Ze waren hem, net als mij nu ook, te klein geworden, mijn teentjes
deden pijn, ik voelde het niet! Máár … o, wat een geluk, juffrouw Lub ging
de wereld niet uit, en wij ook niet. Zij woonde in de Van der Horststraat, we
zouden elkaar zeker tegen komen. En dán … dan zouden we elkaar natuurlijk
vriendelijk groeten. Ik zag dat als een verheven opdracht, waar ik met heel
mijn hartje aan zou voldoen. Het stemde mij mild en gaf me een intens gevoel
van vrede. Juffrouw Lub ging mijn leven niet uit. Ik was dankbaar.
Catastrofe
Een week later. Ik sloeg de hoek om van het Damplein naar de Patijnestraat
én … wie zag ik in de verte aankomen, om de hoek bij de groentewinkel van
Kap? Míjn juffrouw Lub! Wauw! Ik trok mijn gelukkigste gezichtje, richtte
mij fier op, en uit mijn jubelend kinderhart zou het opwellen: ‘Dag juffrouw
Lub!’ De juf zou mij zien en dán … de herkenning, de wedergroet: ‘Dág
Klaas’. Ach, ach, ach, wát een ramp, wát een catastrofe. Juffrouw Lub liep
me straal voorbij! Ze zag me niet, ze zág me niet! Zij keek over me heen, ze
was te groot, ze zei niks, helemaal niks! Mijn kinderhartje brak in duizend
ministukjes. Ik rende naar huis, plofte op de divan en huilde … huilde …
Vijftien jaren later kwam ik bij de juf Lub en haar zuster aan de deur met
mijn groentekar in de Van der Horststraat. Juffrouw Lub was nooit thuis, zij
was natuurlijk nieuwe kinderhartjes aan ’t veroveren. Maar ondanks alles:
Juffrouw Lub? … Onvervangbaar en onvergeetbaar.
PS
Naast mijn ouders heeft juffrouw Lub een positieve bijdrage geleverd
aan mijn interesse voor de bijbel. Het zaad werd gezaaid, het ontkiemde,
werd een plant die groeide en tot bloei kwam; 20 jaar lang mocht ik op de
preekstoel staan!
20 augustus 2007
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HERINNERINGEN AAN DE LANGE BOONESTRAAT
Door: Rien van der Knaap
In de rubriek ‘Reacties van lezers’ in boekje 69 was de foto van de Lange
Boonestraat weggevallen bij de reactie van Rien van der Knaap over het
kerkje van de NPB. Dat herstellen we nu. Rien groeide op in de Lange
Boonestraat en heeft er veel herinneringen aan die werden losgemaakt
door die ene foto.
Het kerkje van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) lag tegenover mijn
ouderlijk huis. Bijgaand een foto van de Lange Boonestraat richting Wagenstraat. De tankauto staat voor de vroegere melkcentrale. Alle panden op deze
foto zijn nu verdwenen. De Kuyperschool (laatste pand links) stond ongeveer op de plaats van de huidige supermarkt. De twee lage pandjes en het
grote pand waren bedrijfspanden van de Vereenigde Touwfabrieken. Op de
plek van de garage stond het kerkgebouw van de NPB.

Lange Boonestraat gezien richting Wagenstraat.
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Daarnaast een woonhuis en de twee pakhuizen rechts in gebruik als
opslag van de kistenmakerij van Arie Valkenburg. Daarnaast was de Nauwe
Koestraat en daar is nu de kruising met de P.C. Hooftlaan te vinden.
Fundering uitgraven
Wat een (voor mij) leuke foto. Het huisje van de familie Witvliet staat er nog
op. In de gemetselde muur zie je een ingang. Die leidt naar een woninkje
achterin. Dat zie je nog aan de twee zinken vuilnisbakken.
Dat achterhuisje werd bewoond door Theo Visser en zijn vrouw. Hij werkte
bij de Vereenigde Touwfabrieken (VT), maar zodra hij uit de nachtploeg
kwam groef hij funderingen uit van de pandjes aan de overkant. Die
waren gesloopt, maar de fundering moest er nog uit. Er was niet geheid
en die funderingen zaten op 60 cm diepte. Uit ervaring bleek dat de vorst
(hal genoemd) nooit dieper ging dan 60 cm. Ik had als kind veel respect
voor hem, want hij had toch al de hele nacht gewerkt, in de nachtdienst bij
de VT.
Kistjes voor de veiling
Waar het huisje eindigt was er een afwijkende bestrating! Tot daar waren het
nieuwe stenen en daarna zogenoemde paardenlullen (sorry voor dat woord,
ik heb het niet verzonnen). Het geld was zeker op, of men vond het niet
nodig om dat deel te herbestraten omdat een groot deel van de straat werd
ingenomen door de firma Valkenburg. Dat was een houtzagerij/kistenfabriek
die voornamelijk werkte voor de veiling in het Westland. Geleidelijk werden
alle pandjes ingenomen door deze firma. Er werkten vier broers Valkenburg.
Eén was zichtbaar de grote baas, had een mooie blonde vrouw en woonde
niet in Maassluis, maar in Rotterdam. Dat was in die tijd bijzonder. Hij reed
in een grote auto, ik dacht een Amerikaanse Buick. Zo’n auto zag je niet vaak.
De twee pandjes op de foto waren in bezit van Arie Valkenburg, die kennelijk
voor eigen rekening en risico handelde. Het ene pand was voor opslag, het
andere voor het maken van grote hekken voor boeren in de omgeving.
De achterste helft van het pandje, in de Nauwe Koestraat, was voor kolenboer
De Raaf, die ook aanmaakhout verkocht. Als jonge jongens hielpen wij hem
met houtjes hakken (voor niks). Als ik me goed herinner had hij een hond
onder zijn handwagen. In de zagerij stonden de hele dag twee man hout
te zagen. Een hinderwet was er niet of hij was niet effectief. Ook hoorde
je de hele dag, naast het zagen, het spijkeren van de slakistjes etc. voor de
veiling. Er was altijd wat reuring, maar niemand klaagde daarover. Je ziet
dat de muur van het hoekpand helemaal is uitgebeten. Daar op de hoek
stond een 40-tal centimeters van de muur een groen transformatorhuisje
waar arbeiders van de VT bij hoge nood onzichtbaar tussen muur en huisje
de ‘voegen uitprobeerden’.
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Ouderlijk huis
Ik heb nog een foto van mijn
ouderlijk huis. Mijn moeder staat
voor de deur en mijn vader en ik
kijken uit het raam. Naast ons woonde
Ruysbroek, melkboer en viskweker.
Daarnaast was het kaaspakhuis van
Van de Bosch, later een beddenzaak.
Daarnaast twee huisjes waar de
families Hartogh en Van der Kaaden
woonden. Dan zie je de gaanderij.
Die werd zo genoemd omdat het een
open verbinding was die dwars door
een huis en de tuinen van de Lange
Boonestraat naar de Noordvliet liep.
Het was een verbinding voor het
vervoer van goederen van de Noordvliet naar de VT over een smalspoor.
Tegenwoordig is dat Noordvliet 43,
een pand van rijwielzaak Cees Boer.
Daarna kwam er een winkeltje en
later was het een woonhuis.
Zondagsmorgens uit de kroeg
Naast ons huis Lange Boonestraat 28
(beneden bedrijf, boven wonen,
daarover later) stalde de firma
Spijker (meubelverkoop) zijn T-Ford
die hij volgens mij de hele oorlog Mijn ouderlijk huis.
voor de Duitsers verborgen heeft
gehouden. Het pandje daarnaast was voor Pa Speet en zijn zoon (zij hadden een tabakszaak op de Markt) die daar hun Harley Davidson motoren
stalden. Krengen van dingen, want het aan de gang brengen kostte soms wel
een kwartier. Ze werden voornamelijk voor plezier gebruikt op de zondagmiddagen als het mooi weer was. Wij mochten weleens mee rijden. Achter in
de Nauwe Koestraat leefden nog twee oude mannetjes, die zondagsmorgens
altijd om een uur of één uit de kroeg kwamen. Die kroeg was van Van der
Maarel, die op de hoek van de Nauwe Koestraat en de Noordvliet een café
runde. Vooral ‘kippennek’, een bijnaam voor Gerard Bergwerf omdat hij een
uitzonderlijk lange nek had, was dan vrij agressief door te veel drank.
Via een poort kwam je uit bij nog een huisje, bewoond door Theo Verschoor
en zijn vrouw. Wat begon men vroeger simpel. Kamer, bedstee, een zoldertje
waarop voor 50% plaats was voor een duivenhok. Geen wasmachine, geen
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stofzuiger, koken op petroleumtoestellen, geen geiser, een simpele koperen
kraan boven een hardstenen spoelbak. Desondanks heel aardige en gastvrije
mensen. Hij stond zondagsmorgens al vroeg in de straat te kijken of zijn
wedstrijdduiven al binnen kwamen.
’s Nachts doorwerken
Aan de andere kant van de Nauwe Koestraat zat schoenmaker Van Noort.
Werkelijk een vakman. Hij maakt van afgetrapte schoenen weer een plaatje.
Een grage prater waar we als jongens altijd welkome gesprekspartners
waren, vooral over politiek. Uitzonderlijk was dat hij de nacht van vrijdag op
zaterdag de hele nacht doorwerkte en ’s morgens weer net zo vief de klanten
hielp.

De Nauwe Koestraat met links achteraan
het cafe van Van der Maarel. Het slop kwam
uit op de Noordvliet bij de Lijndraaiersbrug.
Rechts de vroegere juwelier Biluska, later
Behrens, en daarnaast bakker Karreman.
Links ter hoogte van de fiets de timmer- en
kistenfabriek van Gerard Valkenburg. Het
pand daarachter was ook in gebruik bij
Valkenburg. De woning daarachter was van
schoenmaker Van Noort gevolgd door de
toegang naar zijn werkplaats.

De straat had ook een buurtvereniging. Op Koninginnedag werd de hele
straat uitbundig versierd met honderden vlaggetjes dwars over de straat.
De voorzitter Janus Bakker tooide zich dan geheel in het zwart en met een
hogehoed op!
Ik kan me niet herinneren dat we in die tijd zakgeld kregen. Daar zorgden
we zelf wel voor. Vliegen vangen met de hand (daar ben ik nog goed in) en
verkopen in een luciferdoosje met 20 stuks aan de vissers aan de Noordvliet.
In de oorlog was tabak duur. Om halftwee ’s middags was er bij de VT
lunchpauze, dan ging bijna iedereen thuis eten. Na terugkomst rookte men
nog een sigaretje. Dat werd uitgetrapt als de fabrieksfluit ging. De peuken
verzamelden wij en de ‘geschoonde tabak’ verkochten wij voor een gulden
per luciferdoosje. Dat noemde men ‘bukshag’.
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Melkboer ging vissen kweken
Weer terug naar die eerste foto, die zoveel herinneringen losmaakte. Je ziet
een aanhanger staan. Dat is hoogstwaarschijnlijk een melktankwagen. Op nr.
26 zat namelijk Ruysbroek, een melkboer. Hij ging al vrij snel op een ander
beroep over: tropische vissen kweken. Daar startte hij mee achter het pakhuis
van zijn melkzaak. Er was een soort grote serre gebouwd waar de aquaria
trapsgewijs stonden opgesteld. Heel vernuftig was de gasvoorziening.
Er was een diep gat gegraven waarin een tank dreef. Die was aan de onderkant
geheel open en boven gesloten, op een tuit na waaraan een slang zat.
Het opstijgende brongas werd benut voor de verwarming. Ook qua
vissenvoer was hij zelfvoorzienend. Kleine kistjes met aarde gevuld, een
paar wormpjes erin, wat broodpap erbij en na een week was het aantal
verhonderdvoudigd en had je tubifex (levend vissenvoer). Ruysbroek
verhuisde naar de Marelstraat en op nr. 26 werd de melkcentrale gevestigd
onder leiding van Van der Vaart.
Olie en strips van De Automaat
Wij woonden dus op 28. Mijn vader was depothouder voor de Petroleum
Maatschappij Esso. Dat hield in dat hij het exclusief recht had, maar ook de
plicht, om olie van de Esso te verkopen. Dat ging via de verkooporganisatie
‘De Automaat’. Een verplichting was ook dat ons huis altijd in de rood/witte
kleuren van Esso moest worden geschilderd. In het pakhuis onder de grond
zat een enorme tank van 3.000 liter petroleum. De olie werd aangevoerd door
tankwagens van de Esso. De ondergrondse olie moesten we (met de hand)
oppompen in een bovengrondse tank
waaruit in één keer 40 bussen van
4 liter konden worden gevuld. De
gele handkarren met grijze bussen
konden dus dagelijks de weg op. De
Automaat deelde stripverhaaltjes
uit en er was een krantje dat ging
over ‘Pijpje Drop’, een negerjongetje.
Menig ouder besloot zijn verhaaltje
voor het slapen gaan niet met de
olifant met de lange snuit, maar met
het zinnetje: ‘en zo het ons Pijpje
Drop vergaat, staat in de volgende Het Petroleum Automaat Spel.
Automaat!
Er waren vier uitventers. Mijn oom Kees was er ook een van. Die had door
kinderverlamming een verkort been en had met behulp van een herdershond
(trekhond) een wijk. Op de HVM-kalender staat een foto van mijn
vader in 1938. Dat jaartal klopt niet, die foto moet veel ouder zijn.
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Mijn vader is geboren in 1881, trouwde in 1909 en het jongetje lijkt zeer sterk
op mijn broer Cor, geboren in 1913. De hondenkar was voor mijn oom Cornelis (in de volksmond Ome Tinus) die de trekhond nodig had als gevolg van
een doorgemaakte kinderverlamming en daardoor een sterk verkort been
had. Hij had een kleinere wijk want zijn eigenlijke beroep was mandenmaker. Hij woonde op de Zuiddijk.
Correspondentie op stukjes behang
Lang voor de Tweede Wereldoorlog
verhuisden
wij
naar
Lange
Boonestraat 28 waar drie grote
panden waren gebouwd met een
bedrijfsruimte met bovenwoning
in opdracht van een Hagenaar
met Maassluise roots. Een zuinig
heerschap. Zijn correspondentie
voerde hij op alle soorten papier,
zelfs op stukjes behang en gebruikte
enveloppen. Mijn vader had
een kleinere wijk vanwege de
boekhouding en de olieverdeling.
Hoe het precies zat is me nooit
duidelijk geworden, maar ik weet
nog wel dat de controleur van
de Esso altijd hoofdschuddend
naar de administratie van mijn
vader zat te kijken. Mijn vader kreeg
als depothouder van iedere verkochte
liter van de uitventers een halve cent.
Dat was wel nodig, want met mijn
geboorte werd een getal van dertien
kinderen bereikt. Alle uitventers
hadden een pet met de naam van de
Automaat en een corduroy ‘uniform’.

Petroleumventer Van der Knaap met de hondenkar van oom
Kees voor zijn pakhuis aan de Lange Boonestraat. Op de
gevel een bord met de tekst ‘benzine depot de Automaat’.
Op de hondenkar de tekst ‘Maatschappij tot detailverkoop
van petroleum de Automaat’.

Dit verhaal is het gevolg van slechts één foto waarop niets bijzonders staat.
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HERINNERINGEN AAN DE SLEEPDIENST
EN ENKELE ‘SLUIZERS’
Door: Pieter Spits
Steeds meer HVM-leden delen hun herinneringen aan de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw in Maassluis. Leuk dat nu ook een ‘jongere’
generatie de weg naar onze boekjes heeft gevonden en op geheel eigen
wijze een bijdrage levert aan de geschiedschrijving van Maassluis. Hier
volgen enkele notities van Pieter Spits.
Ik ben geboren in Maassluis in 1944, in de Willem de Zwijgerstraat, die toen
een andere naam had. Tot halverwege de jaren ’60 woonde ik in Maassluis
en daarna kwam ik er regelmatig omdat mijn moeder daar is blijven wonen
tot 1997. Uit contacten met oud-medewerkers van de sleepdienst van Smit
ken ik uw boekjes Historische Schetsen. Drie jaar geleden heb ik meegewerkt
als eindredacteur aan het boek ‘Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog’. Ik heb heel wat herinneringen aan mijn geboorteplaats in de na-oorlogse
jaren.
Smit & Co
Als je in Maassluis bent geboren en getogen in de tweede helft vorige eeuw, ben je
ongetwijfeld groot geworden met Smit & Co, de internationale sleepdienst. Het
was geweldig wat die sleepboten en
hun bemanningen betekenden voor Wat is een Joppenkoning?
de jonge jongens in het eerste stadje Op de Maasvlakte, het tegenwooraan de Waterweg (Het Scheur, red.). dige Europoort, is in de loop der tijd
Je kende veel namen van kapiteins een flink aantal schepen vastgelopen
en bemanningsleden en je wist waar en vergaan. Het was dus niet toevalze woonden. Jarenlang kreeg ik – lig dat er in de haven van Hoek van
vanaf 1957 – het contactorgaan van Holland een vaste ligplaats was voor
Smit Internationale De Sleeptros een van de schepen van de sleeptoegestuurd en al die uitgaven las dienst van Smit. Op die manier kon
ik van a tot z. Elk nummer besloot er extra snel worden uitgevaren en
met het overzicht ‘wie zit waar’. geholpen als er schepen en mensen
Ook dat bestudeerde ik nauwkeurig. in nood waren. Het verlenen van
De buurt waar ik woonde telde niet hulp noemde men een ‘jop’ (Eng.
alleen veel loodsen, maar ook heel ‘job’ betekent baan). Wie veel joppen
wat varensgasten van Smit & Co. Uit maakte verdiende veel joppengeld.
de vele ‘Sleeptrossen’ heb ik enkele En wie de meeste joppen maakte
noemde men de Joppenkoning.
opmerkelijke verhalen gehaald.
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Dirk Strijbos
Als eerste het verhaal over kapitein
Dirk Strijbos. In juni 1973 moest hij
noodgedwongen afscheid nemen
van de zee. Noodgedwongen, want
varen was z’n leven. Varend slepen
en slepend varen. Hij heette lange
tijd de Joppenkoning en hij heeft
nooit een sleep verloren. Over Dirk
valt veel te melden. Van zeg maar
1957 tot eind jaren ’80 woonden hij,
zijn vrouw Aaf en hun zoon Dirk
aan de Johan Evertsenlaan. Op de
Oud-sleepbootkapitein Dirk Strijbos (links) samen met Jan
schoorsteenmantel in hun huis stond
de Hartog (schrijver van ‘Hollands Glorie’) op de brug van de
een grote foto van Dirk.
Furie in Maassluis.
De foto is genomen toen hij
met de sleepboot Maas de
tanker Johannes Hus, die in brand stond, had binnengesleept. In de
Sleeptros van juni 1973 is aandacht voor zijn afscheid. Vond Smit
hem te lastig worden? Dirk ging met pensioen en hij schreef een
afscheidsgedicht van de zee en het varen, waarvan de laatste regel luidt:
‘Het schrijnende gemis.’ Gelukkig heeft hij nadien nog gevaren op de
stoomsleepboot Furie die in Zweden was aangekocht voor de tv-serie
Hollands Glorie. Eigenlijk was het de bedoeling dat de sleepboot
Ebro gebruikt zou worden in de film. Deze was echter, kort voor de
opnames zouden starten, vergaan. Dirk voer graag en deed dat
uiterst deskundig. In een schoolvakantie van de HBS (Hogere Burger
School) ben ik nog een week met hem mee geweest op de sleepboot
Witte Zee. Deze lag op station
voor Hoek van Holland. Weinig
gevaren, maar het was een leuke
ervaring.

De Furie heeft zijn permanente ligplaats aan de
Stadhuiskade.
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Zeereis richting Noorwegen
Het tweede opmerkelijke verhaal
gaat over het boorplatform Andoc.
Dit platform, waarvan de betonnen
onderbouw 100 x 100 m en 9 m hoog is,
is op de Maasvlakte gebouwd. Op de
hoeken van de onderbouw stonden
vier betonnen torens van honderd
meter hoog. Toen dat klaar was is het
geheel naar Noorwegen gesleept om
in diep water te worden afgebouwd.

Op een mooie zomerdag in juni
1976 is de sleepreis gestart vanaf de
Maasvlakte. Maar ja, hoe krijg je die
betonnen massa in beweging?
Gewoon eraan gaan trekken, zou je
denken. En zo is het gegaan. Velen
stonden vanaf de wal met argusogen te
kijken of er al beweging in kwam.
Laat het gevaarte nou eerst nog
achteruit zijn gaan varen, tot grote
schrik van alle ‘deskundigen’. Douwe
Joustra, een vroeger vriendje (hij had
ook in Maassluis gewoond), werkte
bij de HBG (Hollandse Beton Groep
NV) en heeft nog meegebouwd aan
het platform. Zes grote sleepboten,
vier van Smit en twee van Bugsier
(een Duitse rederij), begonnen in
de vroege ochtend aan hun zeereis
richting Noorwegen.

ANDOC-boorplatform.

Piano inruilen voor tv
De Sleeptros besteedde er verschillende keren aandacht aan. Het vertrek was
prachtig. Leen Westdijk was de towmaster. Hij leidde de hele sleepoperatie
vanuit een directiekeet van de aannemer op het platform. Vele jaren was hij
kapitein bij Smit geweest, evenals zijn vader. Leen sr. is kort voor het uitvaren
van het Andoc-platform op 6 juni
1976 overleden, 81 jaar oud. Hij ging
in 1960 met pensioen en de familie
kocht een tv. Omdat ze klein behuisd
waren, moest de Hees & Co-piano
van mevrouw Westdijk de deur
uit. De piano is gekocht door mijn
moeder, ik kreeg pianoles en lange
tijd is de piano met mij meeverhuisd.
Overigens was Leen jr. in 1987 40
jaar in dienst van Smit. Dus hij was
in 1947 als 19-jarige begonnen op de
Thames als koksmaat. Daarna matroos
o/g (onder de gage of aankomend
matroos), toen matroos en daarna
studeren voor stuurman. In 1957 was
hij al kapitein van de Ebro, destijds
de laatste stoomsleepboot met 750 pk Leen Westdijk.
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vermogen. Een bootje van niks, ook toen, maar het presteerde goed. Er was
veel werk te doen en alles wat kon varen, was nodig. In de Sleeptros van
januari/maart 1987 werd aandacht besteed aan zijn jubileum. Hij was een
goed gezagvoerder.
Enkele Maassluizers om bij stil te staan
Nog een Maassluizer die het waard is om aan terug te denken, is ir. W. van
Beelen. Hij was scheepsbouwkundig ingenieur. Aanvankelijk werkte hij
bij Smit, waar hij werd opgevolgd door ir. G. Langelaar. Van Beelen werd
directeur van de werf J. & K. Smit in Kinderdijk en heeft heel wat sleepboten
voor Smit gebouwd. In de Sleeptros van januari 1977 op pagina 38 staat een
klein verhaaltje over het opknappen van een riviersleepboot die ooit door
hem was ontworpen.
Ook mijn oud-klasgenoot Krijna Markwat van de lagere school, de Minister
de Visserschool, heeft lange tijd bij Smit gewerkt, tot zij helaas heel jong aan
kanker is overleden. Ze werkte bij Vlootbeheer en was het sociale middelpunt
tussen vlootbemanning en het thuisfront. Ze overleed in 1992, slechts 47 jaar
oud. Ze had 31 jaar bij Smit gewerkt. Krijna was een forse vrouw, vroeger op
school wat stug, maar dat zal in haar werk snel zijn bijgedraaid. Ze was enig
kind en haar ouders kwamen van Terschelling. Haar vader, Krijn geheten,
was bokkenschipper (drijvende bok, een hijskraan op een ponton) bij Tak.
Beide ouders leefden nog toen Krijna stierf.
Wie nog jonger stierf, 36 jaar, was Douwe Joustra. Hij kreeg ergens in Afrika
een auto-ongeluk terwijl hij met z’n gezin op de terugweg was van een werk
(aannemer Volker Stevin) naar het vliegveld. Hij en een dochtertje overleden,
z’n vrouw en een ander kind overleefden het ongeluk. Douwes moeder
schreef nog een brief aan mijn moeder en daarin staat: ‘Geertje, het is zo
vreselijk erg’, woorden die mij diep hebben getroffen.
Ook Gert Pons leeft niet meer. Samen de lagere school gedaan en een aantal
jaren de HBS, dat was het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen.
Na de derde klas is hij van school veranderd en is uiteindelijk afgestudeerd in
geschiedenis. Helaas had Gert een moeizaam bestaan. Al in militaire dienst
kwam hij als verpleger (hospik) met veel narigheid in aanraking. Gert is in
2000 overleden en ligt begraven bij zijn ouders Riek Fillekes en Dirk Pons,
de directeur van het Ziekenfonds. Hun graf grenst bijna aan dat van mijn
ouders. Als ik daar kom denk ik altijd aan Gert. We hebben veel plezier
gehad, bijvoorbeeld toen we naar de HBS gingen en beiden gemotoriseerd
waren: Gert op een groene Solex en ik op de Kaptein Mobylette van Dirk
Strijbos. Wij reden langzamer dan degenen die met de fiets gingen. We
hebben veel pret gehad en ik denk met veel plezier aan Gert terug.
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Maassluis vooruit!
In de jaren ’50 groeide Maassluis. De eerste flatgebouwen verschenen
achter de Van der Horststraat. Driehoog, want dan hoefde er geen lift in. De
Industrieweg deed zijn naam eer aan: betrekkelijk kleine industriegebouwen
deden hun intrede. Oorlogsschade werd hersteld. Zo werd de Immanuelkerk
gebouwd aan de Lange Boonestraat. Nog altijd een schitterend gebouw,
ontworpen door de architecten B.T. Boeijinga en A. Warnaar uit Maasland.
Het is een helemaal kolomvrije ruimte, met een achthoek als hoofdvorm. Je
kunt het een betonnen kerk noemen, want dat is de constructie. Er staat een
mooi Seifert-orgel in en Koos Bons was vanaf het begin vele jaren de organist.
De dienst Gemeentewerken groeide explosief omdat het bouwprogramma
in Maassluis groot was. Aan de Johan Evertsenlaan verrees de nieuwe
brandweerkazerne met daarboven de kantoren van Gemeentewerken.
Opvallend was in die tijd dat het ophalen van het huisvuil nog gebeurde met paard
en wagen. Het was de taak van twee oudere mannen, de gebroeders Molendijk.
Begin jaren ’50 kwam een vrachtwagen deze taak overnemen. Een grote
Chevrolet met een metalen kap en kleppen om het huisvuil in te storten. Je
kon die auto zelfs vanaf de zijkant besturen, dus hoefde de chauffeur niet
telkens in en uit te stappen. Jan Aling was de chauffeur.
Maassluis leeft voor mij nog altijd. Mijn vader was directeur van
Gemeentewerken in de tijd dat die dienst nog in het oude raadhuis was
gehuisvest. Zijn werkkamer, aan de havenkant, is opvallend genoeg nog
vrijwel hetzelfde. Maar heel veel is veranderd sinds mijn jeugdjaren in
Maassluis. Maassluis gaat met de tijd mee, zou je kunnen zeggen.

Bouw van de flatwoningen en winkels aan de Vondellaan en de P.C. Hooftlaan. De bouw begon in 1952, de eerste woningen
werden in de loop van 1954 betrokken.

69

FAMILIE VAN RIJN TIJDENS DE OORLOG
Onderduikers aan de Prinsekade
Door: Ron Stans
Mevrouw G.J. Stans-van Rijn heeft nog levendige herinneringen aan de
tijd van de bevrijding van 1945. Dat die dagen niet ongemerkt aan haar
en haar familie zijn voorbijgegaan moge blijken uit haar verhaal dat haar
zoon hierna heeft samengevat. Het is samengesteld uit wat hij in de loop
der jaren als ‘kind van na de oorlog’ thuis heeft horen vertellen. Bijgaand
verhaal verscheen eerder bij de Historische Vereniging Maasland.
Mevrouw Stans vertelt:
Deze familiefoto werd genomen in
juni 1945, bij de thuiskomst van mijn
vader Henk (Hendrik Johannes)
van Rijn (1898). Middenin een
bloemenzee zit hij daar naast mijn
moeder, Francina van Rijn-Strijbos
(1900) met achter zich van links
naar rechts ikzelf (Gerry, 1925), mijn
‘vrijer’ Jaap Stans (1923) en mijn zus
Annie (1921). Maar zie je die blik in
Pa zijn ogen?
Naar verschillende kampen
Wij woonden boven zijn timmermanswerkplaats aan de Prinsekade in
Maassluis. Op 16 januari 1941 stond de SD aan de deur. Vermoedelijk als
gevolg van verraad werd Pa samen met vrienden als kapper Bas Strijbos en Jo
Slagboom als een van de eerste ‘Geuzen’ gearresteerd en afgevoerd naar het
Oranjehotel in Scheveningen. Sommigen keerden na verloop van tijd weer
in Maassluis terug, maar Pa werd als ‘Schutzhaftling’, politiek gevangene,
in april 1941 naar concentratiekamp Buchenwald getransporteerd. In
januari 1944 kwam hij in achtereenvolgens Lublin en Auschwitz terecht. In
december 1944 werd hij naar Mauthausen, daarna ‘satellietkamp’ Melk en
toen opnieuw naar Mauthausen afgevoerd. Daar werd hij in mei 1945 door
de oprukkende Amerikaanse strijdkrachten bevrijd. Het duurde nog tot
midden juni 1945 voordat Pa thuiskwam. Uitgemergeld kwam hij terug en
eigenlijk heeft hij nooit veel losgelaten over die gruwelijke tijd. Zijn beroep
kon hij niet meer oppakken.
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Lotgenoten
In de jaren na de oorlog deelde
hij ervaringen met lotgenoten. Zij
waren verenigd in de ‘Expoge’ (Vereniging Ex-Politieke Gevangenen)
die destijds in een barak bij het
spoorwegstation van Vlaardingen
bijeenkwam. Gelukkig werd oorlogsgetroffenen materiële hulp geboden door de inmiddels in het leven
geroepen Stichting 1940-1945. In
februari 1955 werd hij als ex-Geus
uitgenodigd om op paleis Soestdijk
een verjaardagsgeschenk aan (toen Als dank voor het afgeleverde cadeau voor prinses Marijke
nog) prinses Marijke te overhan- maakte opa Van Rijn een ritje met de koningin in de arreslee
digen. Het geschenk was gemaakt bij paleis Soestdijk.
door hem en andere Expoge-leden.
Pa overleed in september 1965. In december 1981 kreeg hij door prins Bernhard postuum het verzetsherdenkingskruis uitgereikt in de Koningshof in
Maassluis.
Onderduikers in de zoete inval
In de jaren dat hij weg was maakte mijn moeder (‘tante Frans’) van ons
huis boven de timmermanswerkplaats in hartje Maassluis de ‘zoete inval’.
Maaslanders Jaap Stans en Bas van Buuren, de verloofde van mijn zus Annie,
waren kind aan huis. Bovendien hielden we op zolder zes onderduikers
uit de wijde omgeving verborgen. Via het slop achterom was er altijd
veel aanloop, ook na spertijd. Eten en drinken scharrelden we op allerlei
manieren bij elkaar en gelukkig kregen we voedselhulp via de ondergrondse.
Iedereen probeerde zich te vermaken met allerlei huishoudelijke klusjes, met
dammen, met schijfbiljart, enz. Een heel apart soort ‘gezelligheid’. Wat een
doorzettingsvermogen en lef had mijn moeder toch! Toen het einde van de
oorlog in zicht kwam sloeg het noodlot toe: de verloofde van Annie, Bas
van Buuren, werd heel kort voor de bevrijding doodgeschoten. Op pad voor
verzetswerk werd hij op de Kerkweg in Maasland aangehouden, weigerde
zijn fiets aan een Duitser af te staan en werd daarbij gedood.
Zenuwcentrum van het verzet
Vanaf 1943 was Jaap bij het vervoer van wapens en munitie en bij transporten
van ondergedoken piloten betrokken geraakt. Zo staat het te lezen in een rapport
van Jan Dick. Die was toen plaatselijk commandant van de NBS (Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten). Jan en Alma Dick, ‘Oom Piet’ Doelman, de
‘Drie Musketiers’ (Zwarte Willem, Kareltje en Eddie), Marvin Charwat en
Malcolm Edwardsen (ondergedoken piloten) waren geen onbekenden meer.
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De polders, met hoeve Landlust
aan de Oostgaag als zenuwcentrum
van verzet, waren bekend terrein. In
april 1945 werd Oom Piet, hoofd van
de KP-groep Vlaardingen-Westland,
gearresteerd. Hij belandde uiteindelijk in de gevangenis van
Scheveningen en ik weet nog dat
hij daaruit op 7 mei is bevrijd door
een spontane actie van een aantal
Westlandse
verzetsmensen
en Mei 1945, vesting Hoek van Holland.
ondergedoken Amerikaanse piloten. V.l.n.r. Malcolm Edwardsen, Kees van Buuren, Jan Dick,
Toch zaten daar in die vreemde dagen Marvin Charwat, twee onbekenden, Jaap Stans.
van verwarring na de bevrijding nog
altijd zo’n 2.000 SS-ers! Kennelijk aangestoken door dit succes bluften wat
later vijf man van de Maaslandse NBS – Jan Dick, Willem, Kees van Buuren,
Piet Mosterd en Jaap – zich samen met een Amerikaanse luitenant ook een
weg naar binnen en ontzetten nog eens vier gevangenen. Ook ‘bezochten’
ze de vesting Hoek van Holland, waar ze geweldige drank-, voedsel- en
wapenvoorraden aantroffen.
Vrienden voor het leven
Jaap en ik zijn in 1948 getrouwd en we
gingen boven ‘de zaak’ (Motorhome
Henk Vink) aan de Kortebuurt
wonen. Jan en Alma Dick verhuisden
naar Arnhem en bleven vrienden
voor het leven. De oorlogsjaren
hadden Jaap aangevreten. Hij stierf
in augustus 1962, 38 jaar oud. Nog
jaren nadien kwam Oom Piet, de
door schrijver Maarten van Buuren
zo verguisde KP-leider, trouw bij
ons aan de Kortebuurt langs om
te kijken of het ons wel goed ging. Expoge (ex-politieke gevangenen) bijeen in Vlaardingen.
In december 1981 werd ook aan Staande 10e van links, opa Van Rijn.
Jaap het verzetsherdenkingskruis
postuum uitgereikt door prins Bernhard in de Koningshof. Ook voor mij is
de Stichting 1940-1945 actief. Elk jaar gaan wij met een aantal familieleden
naar de uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk in Vlaardingen en
naar de herdenking in het Oranjehotel in de gevangenis van Scheveningen.
De bronnen zijn bekend en kunt u opvragen bij de redactie.
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OVER VENKEL EN SMAKKEN
Door: Ineke Vink
Uw hoofdredacteur stuitte laatst in de media op de verklaring van twee
woorden, waar wij in Maassluis een heel andere en eigen verklaring voor
hebben.
Venkel of Fenacolius
In een kookrubriek in de krant trof ik de etymologie (herkomst) van venkel
aan. De naam zou zijn afgeleid van
het Latijnse feniculum, hooi, omdat
het hooiachtig ruikt. Nu is (de geur
van) hooi het laatste waarmee ik
deze anijsachtige groente in verband
breng, maar… oké, ik neem het aan
van de geleerden. Hier in Maassluis
kennen we echter een andere etymologie. Begin 17e eeuw speelde
ds. Fenacolius een belangrijke rol in
de afsplitsing en zelfstandigheid van
onze plaats. Zijn naam was de verlatijnsing – dus niet de vertaling – van
de klank van zijn Hollandse naam
Vennecool of Venecool. Veenkool,
een koolachtige plant die het best op
veengrond groeit, kennen wij tegenwoordig als venkel.
Portret van ds. Fenacolius. (foto Henk van Oosten)
Waarheid of volksetymologie?
Een smak geld
Het genootschap Onze Taal geeft de volgende verklaring voor ‘een smak geld’:
‘Smak, in een smak geld, betekent een grote hoeveelheid. Het is afgeleid van het
werkwoord smakken, dat met geweld werpen, smijten (over een korte afstand)
betekent. Wie iets op tafel smakt, smijt dus iets op tafel, bijvoorbeeld omdat hij
kwaad is. De betekenis van het zelfstandig naamwoord smak is van het gooien
van iets, worp veranderd in een aanduiding voor datgene wat neergeworpen
wórdt en wel de hoeveelheid of de grootte daarvan. Misschien moeten we bij
een smak geld dus eigenlijk denken aan een zak met geldstukken die op tafel
wordt gesmeten: dat gebeurt met een flinke smak. Zo kon een smak geld veel
geld gaan betekenen.’ Deze verklaring lijkt wat gezocht en maakt nog steeds
niet duidelijk waaròm je het geld op tafel zou smakken.
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In de vissersplaats Maassluis werd in 1765 het zakkendragershuis aan de
Zuiddijk geopend voor het gilde van de zakkendragers. Waarschijnlijk
bestond dit gilde al langer.
Andere zeevarende plaatsen, zoals
Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam,
kenden dit gilde ook. De zakkendragers losten de schepen in de haven
en de vlieten. Na het luiden van de
bel meldden alle gildebroeders zich
en dan moest er geloot worden wie
mocht werken. Zij gooiden (smakten, zo je wilt) dobbelstenen in de
zogenoemde smakbak en wie hoge
ogen gooide kon die dag een smak
geld verdienen. Die smakbak is een
authentiek gegeven, hij staat in het
Museum Maassluis aan de Zuiddijk.
Bij de foto:
De smakbak in het Zakkendragers- of Gildehuisje aan de Zuiddijk. Vanaf de 17e
eeuw waren alle straatwerkers verplicht ’s morgens op het Gildehuisje bijeen te
komen om het werk van die dag te verdelen. Dit gebeurde door middel van smakken.
De gildeleden verzamelden zich om een ronde bak waarboven op een vaste afstand
een trechter hing. Ieder gildelid wierp twee stenen in de trechter, waarna de stenen
op een met vilt beklede houten bal terechtkwamen en zich in de bak verspreidden.
De score werd bijgehouden op een houten bord met houten pennetjes. Dat is op de
achtergrond aan de muur te zien. Ook wanneer in de loop van de dag werk aan de
winkel was, werd het klokje op het Gildehuisje geluid om de straatwerkers naar het
Gildehuisje op te roepen om te smakken. Door middel van een zandloper werd de tijd
bijgehouden waarbinnen de gildebroeders aanwezig moesten zijn. Niet verschijnen
zonder geldige reden leverde een boete op. Die ging in de kas voor de sociale
voorzieningen voor de gildeleden.
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REACTIES VAN LEZERS
Omroeper Van Buuren 60 jaar geleden
Klaas ’t Hart reageerde op de rubriek ‘Maassluis 60 jaar geleden’ in boekje
HS 69. Stadsomroeper Leen van Buuren doorkruiste per fiets zo’n 65 jaar
geleden heel Maassluis. Hij stopte op vrijwel iedere straathoek, hield de
linkervoet op het pedaal en plantte de rechter op straat. In de linkerhand
hield hij de koperkleurige gong en met de rechterhand liet hij zijn klinkende
stokslagen op dat klankbord neerdalen.
Dan riep hij luid en met galmende stem: ‘Dames en heren en lieve kinderen
van de Damstraat. Hedenmiddag om 3 uur is er in het Luxortheater een
kindervoorstelling. Er zal een film gedraaid worden van de dikke en de
dunne. De intree is 10 cent. Zegt het voort, zegt het voort.’ En Leen peddelde
naar de volgende straathoek.
Vluchtelingen in Maassluis
In de jaarrubriek van HS 68 schreven wij dat de Hugenoten voor de Spaanse
Furie waren gevlucht naar de Noordelijke Nederlanden. Rien de Boer wees
ons erop dat de Spaanse Furie niets met de Hugenoten te maken had. Dit
waren muitende Spaanse troepen die geen soldij meer ontvingen en toen
Antwerpen plunderden in 1576. In 1572 vond in Frankrijk een moordpartij
plaats onder Franse protestanten, Hugenoten genaamd. Er zijn toen
inderdaad Hugenoten naar Nederland gekomen. De Spaanse koning Philips
II stond hier buiten. Hij had in Frankrijk niets in de melk te brokkelen. Hij
meende dit toch even recht te moeten zetten, zich realiserend dat ook hij niet
helemaal volledig was.
De redactie heeft nagekeken hoe het dan wel zat met de Hugenoten.
Na de intrekking van het Edict van Nantes in 1685 waren de Hugenoten in
Frankrijk vogelvrij. Het openlijk belijden van het calvinisme was een strafbaar
feit. Calvinisten hadden de keus tussen terugkeer naar de (katholieke)
moederkerk of emigratie. Tot 1710 vertrokken meer dan 300.000 Hugenoten.
Ruim 70.000 gingen naar Nederland. Zij verenigden zich in Waalse kerken,
eerder opgericht door gevluchte Franstalige calvinisten uit de Zuidelijke
Nederlanden.
De HVM wacht op een onderzoeker die licht kan werpen op de herkomst
en afkomst van de Franse achternamen in Maassluis. Een onbekend stukje
Maassluise geschiedenis kunnen we dan koppelen aan de juiste historische
gebeurtenissen.
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Rusthuis Prinsekade
Bij de reacties in HS 69 plaatsten wij een foto van het leidersgroepje van het
zomerreisje in 1953 van het Rusthuis aan de Prinsekade. De heer Molenaar
reageerde op de namen. Niet zuster Leeghwater staat afgebeeld, maar regentes Molenaar-van der Burgh. Schrijfster van het verhaal Betsy Ohlsen kreeg
veelzeggende reacties op haar verhaal: ‘Nooit geweten dat dit achter die
gesloten deuren plaatsvond, dat heb ik me nooit gerealiseerd’. ‘Wat ben ik
blij dat ik toen niet leefde’. ‘Wat een armoe’. Maar ook waardering voor het
vrijwilligerswerk van diakenen en regentessen.

Van links naar rechts staand: dames Lub-Vermaat, Sonneveld-Kloppenburg, ’t Hart-Boers en mevr. Molenaar-van der Burgh.
Zittend de diakenen Lub, Sonneveld en ’t Hart.

Marnix-mulo
Ton van Vliet reageerde op ‘een jeugd in Maassluis in de jaren ’60’in HS 69.
Persoonlijk vond ik de klassenfoto van leerlingen van de Marnix-mulo met
diverse leraren uit 1969 erg leuk. Ik heb van 1959 tot en met 1962 op deze
mulo gezeten en daarna nog een jaar aanvullend mulo B gedaan bij meneer
Meijer. Het was voor mij hard werken op deze school, met name de talen.
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De leerkrachten hebben mij toen goed geholpen. Pas veel later, toen mijn
eigen kinderen op school zaten, werd me duidelijk dat ik dyslectisch ben.
De leerkrachten van de mulo gingen daar goed mee om en worden niet voor
niks bedankt in het dankwoord van mijn proefschrift.’
L.P. Buitelaar de Vierde
‘Er op attent gemaakt door een jeugdvriend van me, Wim van der Hoff,
heb ik met grote interesse kennisgenomen van het artikel van W.A. van der
Hidde in HS 69, getiteld ‘De Kouwe Cigaar, Leendert Pieter Buitelaar’.
Ik ben in het boek ‘Het Geslacht Buitelaar’ terug te vinden op blz. 117
(geb. 13-08-1947) en op blz. 161. Ook ik stam rechtstreeks af van de Leendert
Pieter Buitelaar uit het artikel via mijn grootvader en vader, beiden ook
Leendert Pieters Buitelaar. Ik ben dus de 4e L.P. in successie.

Ansichtkaart van de Noordgeer met café De Zon en molen De Arend. In het midden de schuren op het land van Buitelaar in de
Kapelpolder.

Het artikel geeft een mooi overzicht over het leven en het reilen en zeilen
van onze overgrootvader. Dat het agrarische bedrijf van De Kouwe Cigaar,
althans de opstallen ervan, zo dicht bij de Noorddijk lagen, net achter de
Geer dus, is mij pas duidelijk geworden na enkele reacties, die ik onlangs
mocht ontvangen (zie verderop). De ligging ervan en die van café De Zon
is heel mooi te zien op de ansichtfoto en op het schilderij van Tholen. Ook
was het mij niet bekend dat het pand aan de Noorddijk 75, genaamd De
Kouwe Cigaar, een ander pand was dan café De Zon waar mijn grootvader,
L.P. (de 2e), is geboren. Evenmin was mij het verband met huisnummer
48, het woonhuis van L.P. (de 1e) z’n tweede vrouw, bekend. Leuk om dit
allemaal te weten! Bijzonder is ook de analyse van de oorsprong van de naam
Buitelaar. Met name de veronderstelde uitkomst dat de naam een verbastering
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is van het woord ‘buitenlander’ werpt hier nieuw licht op. Inderdaad had
mijn vader ook een vrij donker uiterlijk (haar, ogen), evenals mijn jongste zus
Letta. Het blonde uiterlijk van mijn andere zus Hilda en van mijzelf zou best
meer van moederskant kunnen komen. Ik heb tot voor kort altijd de meeste
affiniteit gehad met de verbastering van het botertonnetje, een botermaatbeker
die in de vroege geschiedenis, waarin veel Buitelaars als agrariër werkzaam
waren, ‘boitelaar’ genoemd zou zijn. Het feit dat ook veel Buitelaars zeevaarders
waren doet hier dan weer enige afbreuk aan. Als het tot een meer sluitend
bewijs kan leiden, ben ik eventueel wel bereid om me als mannelijke Buitelaar
in de rechte lijn te onderwerpen aan de door Willem voorgestelde DNA-test.
Net als Willem van der Hidde heb ik mijn overgrootvader niet gekend.
Zondagse familiebijeenkomsten liggen nog wel helder in mijn herinnering.
Voor mij was dat uiteraard meestal bij mijn eigen grootouders, maar ook
wij kwamen met enige regelmaat bij ‘oom Willem Roodenburg’ en ‘tante
Anna’ aan de Zuiddijk over de vloer. Als ik me goed herinner moesten we
ons vanwege ernstige doofheid aan oom Willem verstaanbaar maken door
middel van de hoorn die hij aan zijn oor hield. Ook bij de familie Fortuin
(Wim en Annie), die op de eerste verdieping in hetzelfde pand woonde,
kwamen we regelmatig. Waarschijnlijk had dat vooral te maken met het
boekenwurm-karakter van mijn vader. Verder waren de feestelijke, prachtig
aangeklede maaltijden bij tante Alie (Alida) aan de Haven, ook een dochter
van L.P. (de 1e), legendarisch.
Het kan bijna geen toeval zijn, ofschoon ik het verband nog niet zie, dat
kortgeleden ook een soort in memoriam heeft plaatsgevonden omtrent mijn
vader, L.P. (de 3e) dus. Hij is geboren op 4 november 1916, dus nu iets meer
dan 100 jaar geleden. Hij was vooral in de jaren na de oorlog tot aan zijn
plotselinge overlijden in 1961 lokaal bekend als onderwijzer aan de Marnixmulo, maar vooral ook door zijn vele privélessen, meestal in de avonduren,
die vele Maassluizers en Maaslanders in hun loopbaan gesterkt hebben.
Samen met mijn beide zussen Hilda en Letta en onze partners hebben we op
4 november jl. bij zijn geboortedag stilgestaan. Daarbij werd het idee geboren
om een ingezonden brief te sturen naar de Maassluise Courant De Schakel.
Dit is ook gebeurd en deze is ook geplaatst, waarop ik inmiddels al diverse
reactie heb ontvangen.
Zelf ben ik in 1968, door mijn huwelijk met de Vlaardingse Tiny de Ruijter,
uit Maassluis ‘gevlucht’. Mijn eigen identiteit rees met geen mogelijkheid
uit boven het zijn van ‘Leen-van-Leen-van-Leen-van-Leen’, waarbij alleen
gerefereerd werd aan de laatste drie als bekende Maassluizers. Nu, jaren
later, ben ik nog de enig overgeblevene uit de rij en kan ik weer met plezier
terugkomen in de stad waar ik ben opgegroeid. Maar het mooiste van
Maassluis is voor mij toch altijd weer de rit terug naar Moordrecht.’
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SPEURNEUZEN GEVONDEN
Een intrigerend voorwerp hebben we in het vorige boekje afgebeeld.
Er kwam zegge en schrijve één reactie binnen over de mogelijke functie van
het voorwerp. En wij hebben het gevoel dat deze juist de spijker op de kop
heeft geslagen.
J.C. Qualm uit Gouda schrijft ons het volgende.
‘Volgens mij is het afgebeelde messing kokertje een Atropinespuit. Die werd
door militairen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebruikt om een aanval met zenuwgas te overleven. Bij zo’n aanval had je slechts enkele minuten
om de dikke naald ergens in een vlezig deel (bijvoorbeeld een bovenbeen) te
steken (zeg maar gerust rammen) voordat je buiten westen raakte. De spuit
liep dan automatisch leeg en met een beetje geluk overleefde je de aanval.
Zelfs aan het begin van de jaren zestig werden de militairen nog (ik ook) met
een moderne versie van de spuit, maar met de zelfde werking, uitgerust.’
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SPEURNEUZEN GEZOCHT
Regelmatig krijgt onze fotoredactie foto’s aangeboden zonder achtergrondinformatie. Het hierbij afgebeelde huis is er zo één. We weten niet wie de foto
genomen heeft, waarom en wanneer. We weten zelfs niet zeker of het huis in
Maassluis staat. Dat is lastig zoeken. Wilt u mee puzzelen en zoeken?
Wat we willen weten:
- Waar stond of staat dit huis? Het lijkt aan een waterkant te staan.
- Wat wordt er gevierd? We zien een kroontje en een borstbeeld. Zijn er tijdelijke palen geplaatst voor andere versiering?
- Wanneer is deze foto genomen?
Reacties mogen naar de redactie: e-mail redactie@histvermaassluis.nl,
tel. 010 592 97 94.
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NIEUWS IN HISTORISCH PERSPECTIEF
Over het jaar 2016 staat er op de website van de HVM een rubriek
(histvermaassluis.nl/toen-en-nu)
waarin
per
maand
opmerkelijke
gebeurtenissen staan vermeld die in Maassluis zijn gepasseerd. Enkele
van deze gebeurtenissen plaatsen we hierna in een historisch perspectief.
De bijdragen zijn bijeengezocht en beschreven door Dick van Wassenaar
met hulp van Jan Schakel.

STANKOVERLAST (januari)
Abengoa, producent van biobrandstof uit de Europoort (en inmiddels failliet
verklaard, maakt een doorstart onder de vleugels van Belgische branchegenoten)
krijgt een boete opgelegd van 500.000 euro wegens langdurige overtreding van
de milieuvergunning en het veroorzaken van stankoverlast in Maassluis en
omgeving. Ook vroeger was er geluids- en stankoverlast. Milieuregels waren
er toen nog niet, men loste het zelf op.
Smidshamers, rook en roet
In 1626 werd in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland
het Gemeenlandshuis op de Hoogstraat gebouwd. Een nadeel van de gekozen
plaats was het aangrenzende pand
waar Jan Oloffszoon zijn smederij
had. Dijkgraaf en hoogheemraden
vreesden hinder van de smidshamers,
rook en roet. Daarop kochten zij
het pand van de smid en deden het
later weer van de hand waarbij zij
het onroerend goed met de volgende
erfdienstbaarheid bezwaarden: dat
ten eeuwigen daghen in dit voorsegde
huys nyet en sullen mogen wonen eenige
smits, coperslagers ofte yemand doende
cloppende ofte gerucht maeckende ambacht
ofte doende neeringe met ovens. In 1764 Het Delflandhuis (met uitgestoken vlag) aan de Hoogstraat
kwam er een keur (wet) op het afval in 1967.
in de stad. Reden was dat vuilnis en
afval in het water van haven en vlieten werd gegooid. Dat veroorzaakte stank
en vuiligheid en was ongezond. Artikel 4 uit de wet luidt: Niemand zal ook enig
stro, krullen, zaagsel, of andere dergelijke ruigte (plantaardig afval), alsmede schubben
of grom (ingewanden) van vis of enige ingewanden van beesten of enigerhande andere
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vuilnis hoegenaamd dan ook mogen brengen, storten of laten lopen in de wateren en
sloten. Dit op de verbeuring (boete) van drie guldens.
Stinksloten en verpestende stank
Maassluis werd, net zoals vele andere steden, vroeger regelmatig getroffen
door de uitbraak van besmettelijke ziekten. Omdat de oorzaak nog onbekend
was dacht men dat het verspreiden van vieze lucht er de oorzaak van was.
Dr. Simons, die de tyfusepidemie van 1865 bestudeerde, schreef: ‘Wat betreft
de openbare zindelijkheid, trekt vooral de wijze waarop te Maassluis de
afvoer van menselijke excrementen (uitwerpselen) plaats heeft de aandacht.
De plaats is namelijk in alle richtingen doorkruist met stinksloten, sloten
die blind beginnen en blind eindigen, dus eigenlijk langwerpige putten, die
deels onder, deels achter de huizen heenlopen en waarboven de zogenaamde
bestekamers (plonstoiletten) staan of liever hangen, en waarin dus de ontlasting
direct plaats heeft. In die sloten blijven de fecale stoffen open en bloot staan
totdat zulk een sloot begint over te lopen. Dan wordt zij leeggeschept, waarbij
zich natuurlijk een verpestende stank in den omtrek verspreidt’. Pas aan het
begin van de 20e eeuw worden ‘stinksloten’, zoals het open riool aan de Jokweg
en omgeving en de dan inmiddels dichtgeslibde Zuidgeer, gedempt.

AANPASSEN WINKELTIJDEN (februari)
De gemeente doet een oproep aan de inwoners van Maassluis om mee te denken
over de winkeltijdenverordening van de stad. Het plan is om toestemming te
geven voor incidentele ontheffing. Dat er al heel lang wordt gesproken over
winkeltijden blijkt uit een discussie van ruim honderd jaar geleden. Bedenk
daarbij dat het toen niet ongewoon was dat veel winkels van ’s ochtends vroeg (6
uur) tot middernacht geopend waren.

Loods- en sleepboten in de haven.
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Bevoorrading sleepdienst in gevaar
Tijdens een vergadering van de
gemeenteraad onder leiding van
burgemeester
C.P.I.
Dommisse
op vrijdag 24 oktober 1913
kwam een zaak aan de orde naar
aanleiding van een schrijven van
de besturen van de plaatselijke
middenstandsverenigingen ‘Hanze’
en ‘Samenwerking’. Beide besturen
pleitten
voor
een
vervroegde
winkelsluiting, waarvoor ze een
aantal argumenten aanvoerden. Veel
winkeliers waren niet in staat de

vergaderingen van hun vereniging bij te wonen omdat het winkelpubliek van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat beslag op hun legde. Voorts waren ze door
tijdgebrek niet in staat een goede boekhouding te voeren, kwam hun nachtrust
in gedrang en was hun gezinsleven ernstig beperkt: ‘waar vader nooit aan tafel
meeleeft en dikwijls ook de vrouw genoodzaakt is het gezinsleven te verlaten
om in het gejaagde zakenleven haar man bij te staan.’ Uit een onderzoek bij
hun leden bleek dat zich 116 voor en 68 tegen een wettelijke sluiting hadden
verklaard. Ook de tegenstanders, onder leiding van C.N. Poortman, lieten
van zich horen en benadrukten vooral het belang van de sleepdienst en het
loodswezen. Die vaartuigen moesten vaak ‘ontijdig’ uitvaren en dan dadelijk
van proviand etc. worden voorzien. De Hoofdagent der Sleepdienst en de
Commissaris der Loodsen adviseerde tegen een vervroegde winkelsluiting
te stemmen. Een ander argument is de ‘nabijheid’ van Delft en dat de
concurrentiepositie van Maassluis in gevaar zou komen door vroegtijdige
winkelsluiting. Uiteindelijk wordt tegen het voorstel voor een verordening op
winkelsluiting gestemd. Pas in 1930 komt er een landelijke Winkeltijdenwet die
later nog regelmatig wordt gewijzigd.

HERDENKEN EN HERINNEREN (april)
Op 9 april legt de burgemeester een krans bij het Maritiem Monument langs
Het Scheur naast het Douanehuisje, ter nagedachtenis van de Maassluise
inwoners die door de eeuwen heen hun leven op zee verloren hebben bij
het uitoefenen van hun werk. Het monument stelt een scheepsbemanning
voor bestaande uit drie figuren die symbool staan voor zowel de visserij,
de scheepsberging als de zeesleepvaart. Wij brengen enkele van deze trieste
gebeurtenissen kort in herinnering.
Liberty Glo (1919)
Op 5 december 1919 liep het schip
Liberty Glo benoorden Terschelling
op een mijn waarbij het grote schade
opliep. De kapitein zette het schip
op het strand, maar daar brak het
uiteindelijk door het slechte weer.
De bemanning wist zich gelukkig
te redden. Tijdens de berging door
de vaartuigen Buffel en Haai van
Bergingsmaatschappij G. Dirkzwager
Mzn. en enkele sleepboten ging het
mis. Aanvankelijk ging het lossen
van de lading voorspoedig, maar
na tien dagen begon het te stormen.

Bergingsvaartuig Haai.
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De ankerkabels braken en het schip werd hoger op het strand gezet. Het
voorschip sloeg los en zonk. De Buffel en Haai zochten een goed heenkomen.
De Buffel werd teruggevonden met een noodvlag in top met materiële schade.
De Haai bleef echter onvindbaar. Een week later werd een reddingsboei van
de Haai gevonden. Men neemt aan dat het vaartuig met man en muis is
vergaan.
Schelde (1925)
Op 8 maart 1925 belandde het stoomschip Soerakarta op de Noorderpier bij
Hoek van Holland. De stoomreddingboot President van Heel en sleepboot
Schelde schoten te hulp. De bemanning van de Schelde slaagde erin om de
Soerakarta vast te maken, maar in een poging van de sleepboot om het schip
van de pier te trekken brak de sleeptros. Die kwam vervolgens in de schroef
van de sleepboot, zodat de Schelde niet meer kon manoeuvreren. Zij sloeg
op de Zuiderpier en verging. Acht bemanningsleden uit Maassluis sloegen
overboord en kwamen om.
Vrouwe Jacoba MA 31 (1945)
In 1922 lieten vader en zoon Van Noord in Urk een motorbotter bouwen die in
Maassluis werd ingeschreven als MA 31 Vrouwe Jacoba. Toen de oorlog uitbrak
mocht er vanuit Maassluis niet meer worden gevist. De MA 31 werd daarom als
SCH 144 geregistreerd en viste vanuit Scheveningen tot september 1944. Toen
vorderde de bezetter alle schepen. Na de oorlog werd het schip opgeknapt bij
De Haas in Maassluis en voer het op 10 september 1945 weer. De volgende dag
liep de MA 31 ter hoogte van Scheveningen op een mijn en verging met alle
opvarenden.
Lauwerzee (3 oktober 1940)
De sleepboot Lauwerzee was op 3 oktober 1940 met het Engelse kabelschip Lady
of the Isle vertrokken van Falmouth. Een uur buitengaats ontplofte dit schip
en zonk. De Lauwerzee haalde de sleeptros in en zette koers naar Plymouth.
Even later begon de sleepboot zwaar te hellen na een zware ontploffing op het
voorschip. Het schip zonk, waarbij 12 opvarenden – waaronder 10 Maassluizers
– om het leven kwamen. Eén opvarende werd gered.

MAASSLUIS EN HET WILHELMUS (mei)
Vermoedelijk is de tekst van het Wilhelmus, het oudste volkslied ter wereld,
maar pas sinds 1932 het officiële Nederlandse volkslied, niet geschreven door
Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde, zoals meestal wordt aangenomen.
Het is aannemelijker dat Petrus Datheen de auteur is. Toeval is wel dat beide
personen in het verleden met Maassluis van doen hadden.
84

Van Marnix en Maassluis
Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde
(1540-1598) trad in 1571 in dienst als raadgever
van Prins Willem van Oranje om hem te helpen
met de strijd tegen het Spaanse leger. Maassluis
ligt op een strategische plaats en beheerst
samen met Den Briel de toegang tot de Maas.
Van Marnix benutte die strategische ligging
van Maassluis door buitendijks een schans te
laten bouwen om het achterland, de sluizen
en de Maasmonding te beschermen tegen de
Spanjaarden. Maar voordat dit bouwwerk
klaar was werd het door de Spanjaarden
veroverd en werd Van Marnix in Maassluis
gevangengenomen. Een jaar later kwam hij
vrij door een ruil met een belangrijke Spaanse
gevangene.

Philips van Marnix,
heer van Sint-Aldegonde.

Datheen en Maassluis
De theoloog Petrus Datheen is vooral in Maassluis bekend geworden door
het Psalmenoproer in 1775. Aan het begin van de reformatie had Datheen
(1531-1588) de psalmen op rijm
gezet zodat ze in de gereformeerde
kerken gezongen konden worden.
Vanwege de ouderwetse en soms
kromme taal lieten de StatenGeneraal een nieuwe berijming
maken die in 1773 werd ingevoerd.
Tegelijk zou er ook ritmisch gezongen
gaan worden en niet meer op hele
lange noten. Hierdoor ontstond in een
aantal plaatsen, waaronder Maassluis,
groot tumult. In Maassluis kwamen de
gelovigen in opstand, zij bleven liever
de berijming van Datheen gebruiken
en zingen in het langzame tempo.
In 1775 brandde het Psalmenoproer,
een burgertwist tussen langzame en
snelle zingers, in alle hevigheid los. Petrus Datheen.
Er zijn meer overeenkomsten tussen de dominee (Datheen) en de diplomaat
(Marnix). In 1566 had ook Van Marnix een volledige psalmberijming gemaakt.
Maar die van Datheen werd gekozen. In 1568 ontstond de tekst van het
Wilhelmus op de wijs van een Frans strijdlied. Van Marnix kende het lied
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en gebruikte het. Was hij als veldheer aanwezig toen het voor het eerst werd
gezongen? Datheen heeft zeker het lied horen zingen toen hij als veldprediker
aanwezig was bij de strijd.

OVERNACHTEN IN MAASSLUIS (mei)
Maassluis krijgt op termijn een hotel met wel 40 kamers. Het voormalig
hoofdkantoor van het Loodswezen Nederland en van de sleepdienst Smit & Co
(ook bekend als het Sanofipand) aan de Govert van Wijnkade is met dat doel
aangekocht. Dat wordt een aanwinst voor de stad, volgens de burgemeester.
Wat waren de mogelijkheden vroeger als men wilde overnachten in Maassluis?
Gouden Zon en Moriaan
In 1680 waren er in Maassluis acht ‘herbergiers’, bij hen konden reizigers
overnachten. Het zullen meestal reizigers op doorreis zijn geweest, die de
volgende ochtend bij gunstig weer en tij de veerboot naar Brielle wilden nemen,
of de trekschuit naar Delft. Als zij een reisverslag bijhielden lezen we meestal
dat zij zich verwonderden over het aardige en gemoedelijke dorp dat daar zo
mooi lag aan de haven en de vlieten.
Een van die herbergiers dreef herberg de Gouden Zon. Deze lag aan de westzijde
van de Hoogstraat en werd als volgt omschreven: ‘een grote, luxueus ingerichte
herberg waar men kan dineren en waar zowel thee, koffie en chocolade als
alcoholische dranken worden geschonken’. Er waren zeven bedden voorhanden.

Hotel Maaszicht stond tot 1939 naast de panden van Smit en het Loodswezen. Die panden worden misschien in de 21e eeuw
omgebouwd tot hotel.
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Een andere herberg, waarschijnlijk uit eind 16e eeuw, was De Moriaan op de hoek
van de Haven en de Zuiddijk. In dit grote stadslogement beschikte men in de
18e eeuw over een negental ‘ledikanten’ en een aparte ‘blauwe ledikantkamer’.
Het gebouw is tot zijn afbraak in 1939 een begrip geweest in Maassluis.
De herberg was chic genoeg om er koninklijke gasten te ontvangen die Maassluis
aandeden of over wilden varen naar Brielle of Engeland. Ook verenigingen
zoals de duivenmelkers huurden er ruimte. Belangrijke vergaderingen,
volksbijeenkomsten en openbare veilingen van vastgoed vonden er plaats en
het was ook nog een café.
Hotel Maaszicht stond aan de buitenhaven naast het gebouw van Smit &
Co. De buitenhaven kwam tot ontwikkeling na het graven van de Nieuwe
Waterweg. Begin 20e eeuw vestigden zich nieuwe bedrijfstakken in Maassluis
die de nodige bedrijvigheid meenamen. De plaats van het hotel was goed
gekozen. Vanaf 1905 was het in handen van Leo Brienen. Lang heeft het niet
kunnen bestaan, want in de jaren ’30 gingen de zaken al minder goed omdat
de haven van Maassluis te klein werd voor de snel groter wordende schepen
van de verschillende diensten. Tussen 1936 en 1939 brandde het hotel af en het
is niet herbouwd.
Zeelieden
Van recenter datum (1970) is het hotel aan de Piet Heinstraat 23, dat vooral bij
zeelieden geliefd was als overnachtingsadres. Het Tehuis voor Zeelieden op de
Wip had die functie vanaf begin 1900 vervuld. In december 2015 is het hotel
Piet Hein herstart als Bed & Breakfast. Van dit type overnachtingsadres zijn er
meerdere in Maassluis. Een bijzondere is de B&M (Bed en Monument) in het
historische Gemeenlandshuis van Delfland aan de Stadhuiskade.

MAASSLUISE DICHTERS (juni)
Voor het eerst in de geschiedenis heeft Maassluis een officiële stadsdichter
gekozen. Het is Jaap van Oostrum die de verkiezing won en daarmee gedurende
een jaar stadsdichter van Maassluis zal zijn. Wel opmerkelijk laat dat er nu pas
een echte stadsdichter is, want in de loop der eeuwen heeft Maassluis heel wat
bekende dichters gehad die zowel plaatselijke alsook landelijke bekendheid
genoten.
Maassluise dichters van vroeger
De 18e-eeuwse dichters maakten bij voorkeur lofliederen, een genre dat zich
heel goed leende voor het vastleggen van het dagelijks leven. Er is in 1732 een
bundel verschenen van alle toen bekende dichters die helemaal vol staat met
lofliederen op het orgel van de Groote Kerk. Dat was ook tot meerdere eer en
glorie van de schenker, Govert van Wijn.
87

Hendrik Schim schreef in 1739 een gedicht ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de Groote Kerk met daarin de woorden:
Vergroot Maessluis; bekroon zijn scheepvaert, doen den stroom
Die langs zijn boorden vloeit van honig overvloejen:
Dan zal men onder ’t loof van zijnen vijgenboom,
Den Godtsdienst, en den Vreê gelijk een roos zien bloejen,
Dan zeilt het Scheepje van zijn Welvaert voor den wint.
Ook Jaap van Oostrum schreef over deze kerk, in zijn gedicht ‘4 eeuwen
Maassluis’ staan de volgende regels:
Maassluis verdiende geld als water,
de Groote Kerk werd ervan gebouwd ... en later
kwam heel het centrum vol fraaie panden te staan,
de stad, die trok steeds meer mensen aan.
Moderne Maassluise dichters
Er is een tweetal dichters uit de 20e eeuw waarvan regelmatig in de Maassluise
Courant De Schakel werk werd geplaatst. Dat waren Jan de Lapper (Koos van
der Linden, 1899-1955) en M.A. Sluizer (Wim van der Stelt, 1910-2011). Beiden
schreven veelal over ‘gewone dagelijkse dingen’ en zaken die hen opvielen in
Maassluis. Zo schreef Jan de Lapper in 1950 over de pont van Maassluis:
Ik wens je verder veel geluk
Naar ’k hoop heb je het altijd druk
en dat je heel veel jaren
Voorspoedig, altijd heen en weer
Op ’t Rozenburg-Maassluise Veer
Steeds zonder pech mag varen.
En M.A. Sluizer schreef in 1970 als deel van een gedicht het couplet:
Ik hou van mijn stadje, ontstaan aan de Maas.
Geen ander kan mij meer bekoren.
Ik hou van haar haven met al haar geraas
het klinkt als muziek in m’n oren.
Tegenwoordig kunnen we nog steeds regelmatig ‘Maassluise gedichten’ lezen
in De Schakel van onder meer Aad Rieken en Jaap van Oostrum. Zij gebruiken
beiden dikwijls de actualiteit als leidraad voor hun werk en houden daarmee
‘de vinger aan de pols’. Maar ook op internet verschijnen tegenwoordig proza
en poëzie. Jelle Ravestein schreef bijvoorbeeld het volgende couplet:
Op het pluche zitten is een gunst,
met geld omgaan, blijft een kunst
Jouw hoge heren van de B & W
worstelen van dag tot dag daarmee.
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NIEUWE NAMEN VOOR OUDE STATIONS (juli)
Het college van B & W overweegt om de namen van de stations te veranderen
nadat de Hoekse Lijn is omgebouwd tot een metroverbinding. Aanleiding
hiervoor is dat het nieuwe station de naam Maassluis Steendijkpolder krijgt.
Voor het huidige station Maassluis-West wil het college de naam Maassluis
Koningshoek, voor het centraal gelegen station Maassluis zou daar Centrum
achter moeten komen.
De Hoekse Lijn
Met de aanleg van een treinverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland
werd de bouw van een station in Maassluis noodzakelijk. Deze treinverbinding,
later bekend als de Hoekse lijn, begon bij het in 1889 vernieuwde station
Schiedam. Op 17 augustus 1891 opende de lijn Schiedam-Maassluis. Het was
enkelsporig en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) was de
exploitant. Op 1 juni 1893 kwam de verlenging van Maassluis tot Hoek van
Holland tot stand.
Station Maassluis (Centrum)
Het eerste station van Maassluis (1890-1980) was een eilandstation met een
stationsgebouw bestaande uit een hoog gedeelte en twee verschillende vleugels.
Het gebouw is geopend op 17 augustus 1891 en in 1953 is het gerestaureerd.

Het oorspronkelijke station Maassluis in 1973.
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In 1980 is het vervangen door het huidige gebouw dat in 2004 buiten
bedrijf gesteld. Het bijzondere aan dit nieuwe station is de kap. Die is met
tuien is opgehangen aan acht pylonen. Bij de realisatie van de toekomstige
metroverbinding blijft de toegang van het huidige station Maassluis
gehandhaafd. Maar de huidige overkapping zal wel verdwijnen, evenals een
deel van het eilandperron.
Station Maassluis-West (Koningshoek)
Als gevolg van de groei van Maassluis in westelijke richting was een tweede
station gewenst. Op 31 mei 1970 werd het station Maassluis-West aan de
Koningshoek in gebruik genomen. Het kreeg twee perrons ‘in bajonetligging’.
Het stationsgebouw was van het zogenoemde ‘sextanttype’: een zeskantig
gebouwtje met een plaatskaartenkantoor, een dienstruimte en zeer beperkte
wachtgelegenheid. Op 15 november
2004 besloten de Nederlandse
Spoorwegen de loketfunctie van dit
station te beëindigen. De NS had het
voornemen om het stationsgebouw te
verhuren, om zo de sociale controle
op en rond het station te behouden.
Dit bleek niet mogelijk, waardoor
het stationsgebouw in mei 2007
is gesloopt. In juni 2008 zijn er op
Station Maassluis-West voor 1975. Rechts is nog de voet van dit station speciale overkappingen
vuurbaken het Hooge Licht te zien.
geplaatst bij de ticketautomaten. Dit
naar aanleiding van klachten van
treinreizigers die moeilijk een kaartje konden kopen omdat de zon op de
ticketautomaten scheen waardoor de schermpjes niet leesbaar waren. Voor
de ombouw van de Hoekse Lijn wordt het zuidelijk perron verplaatst, zodat
de perrons tegenover elkaar komen te liggen. Het gelijkvloerse overpad blijft
gehandhaafd.

RELLEN IN MAASSLUIS (september)
Er zijn ongeregeldheden in de stad. Overlast op straat van groepen jongelui,
maar ook vernielingen aan huizen en bedreiging van bewoners. De reden is
onbekend, de tegenstellingen tussen autochtoon en allochtoon lijken mee te
spelen. De burgemeester vaardigt een noodbevel uit om de verhitte gemoederen
tot bedaren te brengen. De aanleiding verschilt, maar relletjes en opstootjes zijn
er vroeger ook geweest.
Belasting en verzekering als aanleiding
Het protest ging soms om het spel, soms om de knikkers. Belasting betalen
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deed (en doet) niemand graag. Rond 1624 liet de stadhouder Prins Maurits een
extra belasting op aangevoerde vis heffen. Met de opbrengst daarvan kocht
hij vissers vrij die door kapers en zeerovers in Turkse slavernij waren geraakt.
Het oproer ging niet over het feit dat ze moesten betalen, maar om de wijze
van heffing, dus om het spel. Burgers maakten het de belastinginners die de
Prins stuurde onmogelijk en verjoegen hen met rotte appels. Er moest uit Delft
een compagnie soldaten van de lijfwacht van de Prins komen om de orde te
herstellen. Daarna betaalden de Maassluizers de heffing.
In 1623 was een onderlinge verzekering van schepen en bemanning de
aanleiding. De regeling zinde de meeste schippers niet. De bemanning, die de
gevaren op zee moest trotseren, kwam er bekaaid af. Dat lieten ze merken en er
moest van hogerhand worden ingegrepen.
Het jaar 1672 was een rampjaar. Er was oorlog en hongersnood. Een koopman
op de Markt werd verdacht van zwarte handel. Hij zou veel verdienen door
duur ingekochte vis uit te voeren naar Frankrijk. Zijn huis werd geplunderd.
Het geloof als aanleiding
In 1762 was het een geloofskwestie die de volkswoede deed oplaaien. Een
schipper in de Havenkolk had een vlag gehesen met een afbeelding van de

Havenkolk met op de achtergrond de Groote Kerk. Een schip met een katholieke vlag kon in 1762 hier uit het zicht van de
kerkgangers gelegd worden.
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Heilige Maria Magdalena, de patrones van de rooms-katholieke kerk van
Maasland. De protestantse Maassluizers namen zo’n roomse vlag niet, zeker
niet vlakbij de Groote Kerk, die vlag moest weg. Maar de schipper weigerde.
De baljuw van Delfland liet de vlag ongemoeid, maar verplaatste het schip
naar de andere zijde van de haven, buiten het zicht van de kerkgangers op
zondag. In 1775 en 1776, tijdens het psalmenoproer, brak er woede uit onder
de gereformeerde burgers onderling. De één wilde de moderne snelle psalmen
zingen op zondag in de kerk, de ander gaf de voorkeur aan de langzame
ouderwetse zangwijze. De rellen waren zeer ernstig en voor sommigen van
verwoestende aard. Dominees waren hun leven niet zeker en lijf en goed van
menig Maassluizer werd gemolesteerd. De strijd tussen de ‘korte’ en de ‘lange’
zingers groeide uit tot een plaatselijke burgeroorlog. De baljuw van Delft moest
er met man en macht aan te pas komen om de orde te herstellen.

LAATSTE STOOMTREIN IN MAASSLUIS (oktober)
Tijdens de Furieade reed voor het laatst in de geschiedenis van Maassluis
een oude stoomtrein over het spoor van Rotterdam via Maassluis naar Hoek
van Holland. In 2017 wordt het spoor omgebouwd voor de metro van de
Randstadrailverbinding en daarmee is het spoor voor altijd ontoegankelijk
voor (stoom)treinen. Een kleine schets van wat er zoal over het spoor langs
Maassluis in vervlogen tijden heeft gereden.

Een stoomlocomotief _ no. 5527 _ met rijtuigen staat langs het perron van het station Maassluis klaar voor vertrek naar
Hoek van Holland.
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Eerste trein tussen Schiedam en Maassluis
Op maandag 17 augustus 1891, ’s morgens om 5.30 uur trok Borsig-locomotief
nr. 172 ‘IJsbeer’ de eerste trein naar Maassluis. Deze trein bestond uit drie
wagens en een bagagewagen en vertrok vanaf het station Schiedam via een
enkelspoor naar Vlaardingen en naar Maassluis. Voor de beide steden een zeer
bijzondere gebeurtenis. Het personenvervoer was nog niet overweldigend. Er
ging één passagier van Schiedam naar Vlaardingen en drie passagiers reisden
verder naar Maassluis.
Al spoedig bleek de verbinding toch in een behoefte te voorzien en reden
tussen Rotterdam en Maassluis 12 treinen per dag in beide richtingen. Eindelijk
waren ook wij aangesloten op het landelijke spoorwegnet. De aansluiting
op de hoofdlijnen van de staatsspoorwegen was nodig omdat met name het
goederenvervoer naar binnen- en buitenland steeds problematischer werd.
De in Maassluis en Vlaardingen gevestigde haring- en vishandel wilde graag
een snellere manier om hun bederfelijke waar door Nederland, maar ook naar
Duitsland en België te vervoeren. Totdat de lijn in 1935 werd geëlektrificeerd
reden er stoomtreinen naar Maassluis.
Per trein van Maassluis naar Moskou
In Hoek van Holland was er aansluiting op de veerdienst naar Harwich in
Engeland. In vroeger tijden reden er in aansluiting op de veerdiensten ook
treinen naar buitenlandse bestemmingen als Berlijn, Warschau en zelfs
Moskou. Sinds de opening van de kanaaltunnel en de verschuivingen in het
verkeer over zee en door de lucht naar Engeland zijn deze internationale
treinen van en naar Hoek van Holland verdwenen. In aansluiting op de
catamarandienst van Stena Line reed er twee keer per dag een boottrein van
Hoek van Holland naar Amsterdam Centraal. De catamarandienst van Stena
Line is per 7 januari 2007 opgeheven. Daarbij is de bijbehorende treindienst
ook komen te vervallen. De spoorlijn heeft iets meer dan 125 jaar bestaan.
Overigens blijft er goederenverkeer mogelijk over het spoor tussen Rotterdam
en Maassluis.

POLITIE BLIJFT IN DE STAD (november)
In het Gemeentehuis zal een ‘veiligheidsvleugel’ worden gerealiseerd als
onderkomen voor de verschillende veiligheidsdiensten van de stad. Eerder
al was het politiebureau aan de Westlandseweg veranderd in een zogenoemd
steunpunt, een plek waar mensen aangifte kunnen doen of praten met
een wijkagent. Bijna was de politie verdwenen uit Maassluis, omdat het
politiebureau geen eigendom is van de gemeente en er daarom geen
gemeentelijke politie gevestigd kan worden.
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De eerste dienders van Maassluis
Na het zelfstandig worden in 1614 kreeg Maassluis een eigen gerecht en een
eigen dorpsbestuur. Het gerecht was samengesteld uit Schout en Schepenen.
Deze lieden hadden een ruime taak. Men trad niet alleen op tegen overtreders
van keuren – te vergelijken met politieverordeningen – men besliste ook
in geschillen. Dat kon zijn tussen de burgers onderling of tussen burgers en
vreemdelingen, waarbij geldelijke zaken waren betrokken.
De schout was, zoals we dat tegenwoordig noemen, het hoofd van de politie
en verantwoordelijk voor het handhaven van orde en recht. Men had, om als
schout te worden aangesteld, geen speciale opleiding nodig. De man moest
kunnen optreden en daarbij behoorlijk wat van het recht afweten. Hij werd
aangesteld door de ambachtsheer, maar het was tegelijk ook een ambt dat je
kon kopen. Dat was wel de moeite, want een deel van de opgelegde boetes
mocht de schout zelf houden. Het bureau van de schout was gevestigd in
het dorpshuis aan de Noordvliet,
ongeveer waar nu het Weeshuis staat.
Na gereedkomen van het Raadhuis
op de Hoogstraat in 1676 was daar
zijn vestiging. Onder de statige trap
met bordes is nog te zien dat daar
de cel zat om arrestanten korte tijd
op te sluiten. De eerste assistent van
de schout was de dorpsbode, maar
dan in zijn functie van gerechtsbode.
Andere gerechtsdienaren waren
er niet. Dit betekende dat bij
uitgebreider
relletjes
soldaten
uit Delft naar Maassluis moesten
komen om de orde te herstellen.
De plaatselijke justitie besliste dan
ook alleen over eenvoudige gevallen.
Voor zogenoemde halsmisdaden
moest de baljuw uit Delft komen.
Hij en de ‘welgeboren mannen van
Het Raadhuis aan de Hoogstraat bij het 300-jarig bestaan in Delfland’ fungeerden als rechtbank in
1976. De sporen van de cel onder de trap zijn goed te zien.
hoger beroep.
Eerste commissaris van politie
Na afloop van de Franse overheersing in 1813 vond er een reorganisatie
plaats van de overheid. Maassluis kreeg voor het eerst een commissaris van
politie. Die beschikte slechts over één assistent en enkele nachtwakers, bij een
inwonertal van 4.400. De politiedienst werd ondergebracht in het Stadhuis
aan de Hoogstraat. In 1870 was J. van Gennep, met een jaarwedde van
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700 gulden, commissaris van politie. De enige agent van politie toen was
K.J. van den Berg met een salaris van 300 gulden per jaar. En voor een
vergoeding van 180 gulden per jaar waren S. Strijbos, A. van Ingen,
W. Vreugdenhil en Jb. Vreugdenhil als nachtwakers aangesteld. De kosten van
de gemeentepolitie bedroegen dat jaar nog geen tweeduizend gulden.
Politie op de Wip
In 1882 trok de politie in bij het Telegraafkantoor op de Wip. Dit duurde tot
1911. Het gebouwtje werd te klein en bovendien moest de straat hoognodig
worden verbreed. Het bureau stond namelijk aan de waterkant, tegenover het
Tehuis voor Zeelieden. In die jaren was de Wip een smalle loopstraat van de
Markt naar de Hoogstraat.

Op de Wip, aan de kant van de Wateringse Sluis, stond een Telegraafkantoor. De politiedienst vond er in 1882 onderdak.

Politie op de Markt
De gemeente Maassluis huurde van het Rijk het voormalige postkantoor
aan de Markt nummer 18, liet het grondig restaureren en richtte een
gedeelte ervan in voor de huisvesting van de gemeentepolitie. Het aantal inwoners van Maassluis was inmiddels opgelopen tot ruim 9.400.
Het korps bestond bij het betrekken van het pand aan de Markt in
1911 uit de commissaris van politie J.D. Bloemen, één hoofdagent,
één agent der eerste klasse en zes agenten tweede klasse.
De lonen van de agenten bedroegen 600 tot 850 gulden per jaar. Bovendien
werd een diplomatoelage toegekend van 15 gulden per jaar. Het kledinggeld
bedroeg niet meer dan 80 gulden. De commissaris kreeg een jaarwedde van
900 gulden. Dat bedrag was al in 1890 vastgesteld en sindsdien niet meer
verhoogd. De totale politiekosten bedroegen dat jaar rond de 7.500 gulden.
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Het nieuwe politiebureau aan de Westlandseweg in 1970.

Politie aan de Westlandseweg
Het korps gemeentepolitie Maassluis heeft van 1911 tot 1970 zijn diensten
verricht vanuit het bureau aan de Markt. In 1970 werd een nieuw politiebureau
aan de Westlandseweg in gebruik genomen. Maassluis groeide aanzienlijk in
de decennia na WO II en de gemeentepolitie groeide mee.
In 1998 vond er een ingrijpende verbouwing plaats. Het gebouw functioneerde
tot 2015. Toen kwam de gemeentepolitie van Maassluis weer ‘op de wip’ te
zitten door ingrijpende hervormingen van het gehele nationale politieapparaat.

Het Maassluise politiecorps was in 1993 beduidend groter dan 100 jaar daarvoor.
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