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Rinus van de Ree was voorzitter van de Historische Vereniging Maassluis 
totdat hij in 2008, bij het verschijnen van de Kroniek van Maassluis, aftrad 
om het ‘rustiger aan te gaan doen’. Vanaf dat jaar was hij erevoorzitter van de 
Vereniging. Op 24 augustus 2017 overleed hij onverwacht. 
Wij verliezen met hem een erudiet en integer mens. Hij was opgegroeid op het 
Hoofd en hij zat altijd vol verhalen, herinneringen en kennis van de Maassluise 
geschiedenis. Hij was een Maassluizer tot in zijn ziel en voor de vereniging 
een onuitputtelijke bron van kennis 
over de geschiedenis van zijn stad. 
Als oud-zeekapitein lag vooral de 
maritieme en visserijgeschiedenis 
hem na aan het hart. 
Na zijn ‘werkzame’ leven heeft hij 
veel onderzoek gedaan en daarover 
gepubliceerd in de Historische 
Schetsen van en over Maassluis. Met 
zijn heldere geheugen was hij voor 
menigeen in en buiten de vereniging 
een vraagbaak en autoriteit. 
De ‘monster’uitgaven Kroniek van  
Maassluis en Atlas van Maassluis, 
door de Historische Vereniging 
uitgegeven, zijn aan zijn kennis 
en pen ontsproten.
Met de publicatie van deze boeken zijn twee van zijn liefste wensen in 
vervulling gegaan. Hierdoor heeft hij veel van zijn kennis over kunnen dragen. 
Het tekent zijn bescheidenheid dat hij zijn pennenvruchten liever  
ondertekende met ‘HVM’ dan met zijn eigen naam. Hij vond het  
belangrijk dat de kennis vastgelegd was en niet dat hij daar de 
schrijver van was. Hij heeft verder alle Maassluise vissersschepen 
in kaart gebracht, de bouwgeschiedenis van de Monstersche Sluis 
uitgeplozen en de notulenboeken van oude rederijen bestudeerd.  
De ‘vergeten’ burgemeester Ary Roest, die veel voor het maatschappelijk 
welzijn van de Maassluizers heeft gedaan in de eerste helft van de  
19e eeuw, heeft hij door zijn onderzoek teruggeplaatst op het voetstuk dat 
deze verdiende. 
Hoewel iemands werk op aarde nooit af kan zijn, heeft Rinus de vol -
doening mogen hebben om heel veel van zijn kennis over te kunnen  dragen. 
De Historische Vereniging blijft hem daar altijd dankbaar voor en plaatst  
hem wat dat betreft op een voetstuk door zijn nagedachtenis in ere te houden.

IN MEMORIAM RINUS VAN DE REE
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IN MEMORIAM RIEN LUIJTEN

Op 29 september overleed ons hoog gewaardeerde redactielid Rien Luijten. 
Tot het allerlaatste moment heeft hij als ‘senior’redactielid het redactieteam 
geadviseerd en bijgestuurd. De solide basis en hoge kwaliteit van onze 
publicaties zijn aan hem te danken. Met dit boekje heeft u als het ware zijn 
erfenis in handen. Hij had zelf al enige afscheidswoorden op papier gezet en 
wij gunnen hem het laatste woord.

Na 31 jaar betrokken te zijn geweest bij het wel en wee van onze Historische 
Vereniging Maassluis is, mede om gezondheidsredenen, nu de tijd  
gekomen om afstand te doen van mijn arbeidsverleden binnen de vereniging. 
Tijdens vele jaren, en ook nog in de opbouwtijd, heb ik verschillende functies 
mogen vervullen en heb er altijd veel plezier in gehad om het allemaal zo goed 

mogelijk te doen. Heel pril zijn we 
begonnen met allerlei experimenten 
om de vereniging sterker te maken 
met een steeds betere uitstraling en 
dat is in de loop van de jaren 1986 t/m 
heden heel aardig gelukt. In 1986 ben 
ik begonnen met de verbetering en 
verzorging van de opmaak van onze 
Historische Schetsen vanaf boekje HS 
6 anno 1987. Dat heb ik volgehouden 
tot HS 53 in 2008 waarna Ineke Vink 
het op een voortreffelijke manier 
heeft overgenomen. Daar was ik erg 
blij mee. Met de jaarkalenders zijn 
we gestart in 1989 en de opmaak 
heb ik verzorgd tot in 2011 Dick 
van Wassenaar dit karwei overnam. 
Vanaf 1987 zat ik in het bestuur en 
van 1995 tot 2002 was ik secretaris. 

Fijn is het dat ik hiermee kan afsluiten en iedereen waarmee ik heb 
samengewerkt kan bedanken. Het ga u allen goed en ik sluit af met een 
vriendelijke groet.

Rien Luijten

(foto: Petra van Velden-Luijten) 



3

Door: Dick van Wassenaar en Henk van den Hoek

In vroeger tijden waren er diverse soorten drankhandelaren. 
Wijnhandelaren handelden in het groot, met vooral Franse en Duitse 
exporteurs van wijnen. Zij verkochten hun product aan herbergen, 
wijntapperijen en wijnhuizen. Particulieren konden bij deze laatste 
bedrijven terecht. Een van deze bedrijven was de befaamde wijnhandel 
van de Gebroeders Steur in Maassluis. 

Het begon met een kwart pijp rode port
In de 18e eeuw beleefde Maassluis een periode van relatieve welvaart. 
De kabeljauw- en haringvisserij waren sterk toegenomen en er was grote 
behoefte aan zout om de vis te pekelen. Portugal was een van de landen 
waar zout grootschalig beschikbaar was. Maassluise reders en kooplieden 
verscheepten van oudsher haring en stokvis naar de Portugese havenstad 
Oporto, waar hun schepen dan zout inlaadden voor het visserijbedrijf in 
Nederland. 

Na de dood van Jacobus Steur (zie het kader ‘Familiezaken’), een van deze 
kooplieden, zetten zijn zonen de zaak voort, weldra onder de firmanaam 
Leendert Steur & Cie, Maassluis. 
Leendert en zijn broer Jacobus 
behartigden de zaken in Maassluis 
en de jongste broer Cornelis 
vestigde zich in Portugal als hun 
vertegenwoordiger in Oporto. 
In november 1827, bij wijze van 
experiment, zond Cornelis Steur 
met het zout een ‘kwart pijp’ 
(130 liter) rode port mee aan zijn 
broers te Maassluis. Korte tijd 
daarna volgde nog een halve pijp 
rode en een kwart pijp witte port. 

Op deze eerste zending werd een 
nieuw bedrijf gegrondvest: de 
wijnkoperij van de gebroeders Steur 
te Maassluis. Op 1 februari 1828 
richtte Jacobus Steur (1804-1878) het 
bedrijf officieel op. 

WIJNHANDEL GEBROEDERS STEUR

Jacobus Steur 1804-1887.
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Verzending van een anker portsteur
Het was vanaf het begin een suc-
cesverhaal. Al in 1853 werd de eer-
ste zending PORTSTEUR naar het 
toenmalige Nederlands Oost-Indië 
verscheept, twee kisten met elk een 
 anker (45 flessen) rode port. Dat viel in 
vruchtbare bodem, zodat er later nog 
duizenden kisten per jaar volgden. 
Het bedrijf begon als ‘Handel in  
Roode en Witte Portwijn’ zijn 
 activiteiten aan het Schoolslop 1.  
Hier waren de pakhuizen en werk-
afdelingen. Om de hoek, aan de Veer-
straat ZZ 2, had het ook een slijterij. 

Na zo’n 100 jaar in het Schoolslop 
verhuisde Steur in 1930 naar een 
nieuw pand aan de Noordvliet NZ 
139. Het was de plaats waar het oude 
school gebouwtje van de ‘School met 
de  Bijbel’ had gestaan. Architect  
A.  Warnaar opende in augustus 1928 
namens de Firma Gebr. Steur de aan-
besteding voor de Maassluise aan-
nemers. Dit nieuwe pand was verge-
leken met het Schoolslop zeer modern. 
Het was voorzien van een particu-
lier entrepot voor de wijnen. Tot op  
heden is het nog steeds een mooi en  
karakteristiek pand.

Van Steur naar Aeckerlin
Vanaf de oprichting in 1828 zijn beide 
broers Jacobus en Leendert Steur 
eigenaar-directeur van het bedrijf. 
Na het overlijden van eerst Leendert 
(1862) en later van Jacobus (1887), 
leidde Nicolaas Theodorus Steur het 
bedrijf. Inmiddels was op 7 juni 1887 
ook Philipp Jacob Aeckerlin officieel 
als vennoot in het bedrijf gekomen. Bij 
zijn overlijden in 1899 volgde zijn zoon 
Philipp Jacob Aeckerlin jr. hem op. 

Wijnhandel Gebr. Steur in het Schoolslop (tegenwoordig 

Schoolstraat). Rechts de Kleine Kerk. Ca. 1908.

Noordvliet NZ 139.
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Op 1 augustus 1915 richtten Nicolaas Theodorus Steur en Philipp Jacob  
Aeckerlin jr. een Commanditaire Vennootschap (CV) op. In de Nederlandsche 
Staatscourant van 2 maart 1916 staat: (Zij zijn) eene commanditaire vennootschap 
(CV) van koophandel aangegaan, onder de firma ‘Gebrs. Steur’, gevestigd te 
 Maassluis, ter voortzetting van den wijnhandel onder de firma Gebrs. Steur te 
Maassluis, onder de navolgende bepalingen: 1°. De vennootschap heeft ten doel 
de uitoefening van den handel in wijnen en aanverwante artikelen in den meest 
 uitgebreiden zin, enz.

Daaropvolgend blijkt uit de Nederlandsche Staatscourant van 8 septem-
ber 1920: Bij akte, onder de hand ge-
teekend, is de heer Th.J.H. Steur (zoon 
van Nicolaas Theodorus Steur, red) te 
Maassluis, als beheerend vennoot, vanaf  
1 September 1920, getreden uit de ven-
nootschap onder de firma Gebrs. Steur, 
tot uitoefening van den handel in wijnen 
en aanverwante artikelen, gevestigd te  
Maassluis, en wordt deze voortgezet door 
den ondergeteekende Ph.J. Aeckerlin jr. 
als eenig beheerend vennoot en N.N. als 
commanditairen. Maassluis, September 
1920. 
Vanaf dat moment is de familie Steur niet langer meer actief betrokken bij 
het bedrijf. In 1930 wordt Carel Aeckerlin, woonachtig aan de Zuidvliet 55 
en zoon van Philipp Jacob Aeckerlin jr., de laatste directeur van het  bedrijf 
totdat het in september 1962 wordt verkocht aan de Distilleerderij van  
J.J. Melchers Wzn. te Schiedam. 

Een commanditaire vennootschap (CV) is een rechtsvorm met een beherende 
vennoot en een stille vennoot. De beherende vennoot heeft de leiding over 
het bedrijf en de stille vennoot staat de cv financieel bij. Eigenlijk is de stil-
le vennoot een soort aandeelhouder die geld inbrengt en profiteert van de  
financiële resultaten.

Gemeentelijke trots
Ook de gemeente Maassluis was trots en enthousiast over het bedrijf en 
schrijft in 1932 in de het boekje ‘Maassluis verwacht U’ het volgende: 
Een goeden naam op de wijnmarkt heeft de in 1828 opgerichte en sedert dien steeds 
meer bekend geworden Commanditaire Vennootschap onder de firma Gebr. Steur te 
Maassluis. Zij is een der oudste wijnhandels in Nederland, telt onder haar klanten 
leden van het Koninklijk Huis, nagenoeg den geheelen Nederlandschen adel en schier 
alle patricische families in Nederland en voert vnl. het bekende merk Port Steur uit 

Philipp Jacob Aeckerlin sr.Nicolaas Steur.
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naar Ned. Indië, tot een jaarlijksche hoeveelheid van ca. 70.000 liter, hetgeen 50% 
van den totaal uitvoer uit Nederland beteekent. Voor den export naar buiten- en bin-
nenland, die uitsluitend wijnen op flesch omvat, houdt de firma geregeld een voor-
raad van tenminste 100 hl (10.000 liter) in haar nieuw gebouwd artistiek entrepot 
aan den Noordvliet (1928), dat een bezoek ten volle waard is. Hier liggen de groote 
voorraden roode- en witteportwijn, sherry en Madeirawijn op fust en worden op 
flesch ter verzending gereed gemaakt.

Archieven spreken
In februari 1953 bestaat de wijnhandel Gebr. Steur 125 jaar. Helaas treft de 
watersnood ons land en worden alle feestelijkheden afgelast. In plaats daar-
van schenkt later dat jaar directeur Carel Aeckerlin op 27 juli tijdens een  
bijeenkomst in het pand aan de Noordvliet 139 een deel van het bedrijfs-
archief – dat meer dan honderd jaar oud is – aan de toenmalige burgemeester 
mr. P.A. Schwarz. Veel historisch materiaal is daardoor behouden gebleven. 
In dit archief bevinden zich rekeningboeken, facturenboeken van  
in- en verkoop (1795-1822), alfabetische registers en diverse brievenboeken 
van uitgaande correspondentie. In de registers staan tussen de posten van 
verkochte wijn en port ook de verkoop van haring en andere vis vermeld. 

In het entrepot van wijnhandel Gebr. Steur zijn werknemers bezig met het klaarmaken van een zending Port voor een 

Sociëteit in Batavia in het toenmalig Nederlands Indië. De jongen links op de voorgrond vult de flessen, die vervolgens worden 

gekurkt en geëtiketteerd. De man rechts – met baard – voorziet de flessenhals en bovenzijde kurk van een laagje lak, waarop 

hij het stempel van Steur aanbrengt. Een ambtenaar van de afdeling Invoerrechten en Accijnzen (in pak) houdt toezicht.
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Vanaf 1828 werd een adressenboek 
bijgehouden aan wie wijn en 
port geleverd was. De leveranties 
beperkten zich niet tot Nederland, 
maar Gebr. Steur leverde ook aan 
klanten in Indonesië.
Uit een van pagina’s van het kasboek 
blijkt onder meer dat in 1835 het 
(week)salaris van een van de 
knechten (Weltevreden) drie gulden 
bedroeg. Een zoon van Weltevreden, 
die ook geholpen had gedurende 2,5 
dag, kreeg één gulden uitbetaald.

In een van de brievenboeken kunnen we lezen dat Gebr. Steur op 10 oktober 
1865 een brief stuurde naar de heer Hinsbeck in Meppel waarin zij hun 
ongenoegen uiten over het feit dat een rekening van f 13,20 onbetaald retour 
komt na het verzenden van gevraagde goederen. Het is Gebr. Steur niet 
duidelijk wat er niet goed is geweest aan de levering. Hoe het is afgelopen 
vertellen de boeken jammer genoeg niet.

De handel van Gebr. Steur
Na het zelfstandig worden van Indonesië viel de markt in Nederlands-Indië 
weg. Steur zocht naar uitbreiding van het drankenassortiment. Aan de 
hand van een aantal prijscouranten uit de jaren 1960/70 is het mogelijk om 
een idee te krijgen van het assortiment drank dat door de firma geleverd 
kon worden. Hieruit blijkt dat het bestond uit diverse soorten port, sherry, 
madeira, vermouth, een groot assortiment rode en witte wijnen, zoete wijnen, 
tafelwijnen, moezelwijnen, champagnes en alcoholvrije druivensappen uit 
heel Europa tot zelfs Californië. Ook buitenlands gedestilleerd en Eau de 
Vie’s waren leverbaar. 

Een mooi voorbeeld van de uitbreiding van het assortiment is het alcoholvrije 
drankje dat onder de naam Grapillon op de markt werd gebracht. Steur bottelde 
dit product van Zwitserse origine. Grapillon is zuiver druivensap. Door het op 
lage temperatuur te houden voorkomt men gisting en dus alcoholvorming. 
Bij het bottelen vindt pasteurisatie plaats zonder enige chemische toevoeging. 
Het drankje werd gebracht als een uitstekend hulpmiddel bij de genezing van 
allerlei patiënten. ‘Men kon er zelfs op 
leven’. Grapillon was een bekend en 
geliefd drankje, hét borreltje voor de 
automobilist. Dit ‘borreltje’ ging naar 
vele landen in en buiten Europa.

Kantoor van Steur, circa 1908.

Advertentie uit 1968. Ad t ti it 1968
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Wijnhandel Gebr. Steur verlaat Maassluis
Omdat de omzet, ondanks de nieuwe successen, gedurende jaren steeds 
maar verminderde, zocht de firma Steur naar een fusiepartner. Dit was de 
distilleerderij van J.J. Melchers Wzn. in Schiedam. Melchers werd de nieuwe 
eigenaar van de merknaam Gebr. Steur. 
Melchers wilde echter alle activiteiten naar Schiedam hebben en in 1962 
is de firma verdwenen van de Noordvliet en ondergebracht in de nieuwe 
bedrijfspanden aan de Burg. Honnerlage Gretelaan 5 in Schiedam. Op  
27 februari 1962 was de officiële opening. 

Carel Aeckerlin bleef tot aan zijn overlijden in 1966 in dienst van de firma 
Gebr. Steur Schiedam. Het bedrijf heeft nog lang zijn producten, zoals 
Grapillon, onder de naam Steur in de handel gebracht.

Familie Steur
De gebroeders Jacobus en Leendert Steur, als oprichters van de wijnhandel 
met dezelfde naam zijn zonen van Jacobus Steur (1799-1814) geboren te 
Maassluis. Hij was op 24 maart 1789 getrouwd met Cornelia Das (1767-1813) 
ook uit Maassluis. Het paar kreeg zes kinderen waaronder de zonen Jacobus 
en Leendert. 
Jacobus Steur, werd geboren op 2 maart 1804 in Maassluis en trouwde 
op 19 augustus 1829 te Rotterdam met Wilhelmina Diderica Petronella  
Schermers (1809-1848), hij was toen 25 jaar oud. Hij was van beroep 
wijnhandelaar en wijnkoper en laatst woonachtig aan de Noordvliet 93. Hij 
overleed op 23 februari 1887 in Maassluis en was toen 82 jaar oud. Het paar 
kreeg meerdere kinderen. Het eerste kind, Jacoba Cornelia Steur, werd op 8 
mei 1876 op 46-jarige leeftijd wegens krankzinnigheid onder curatele gesteld. 
De broer van Jacob, Leendert Steur, 
was geboren in Maassluis rond 
1790, en op 19 december 1817 te 
Delft getrouwd met Anna Cornelia 
Elizabeth van Rossum (1791-1851). 
Ook hij was wijnkoper van beroep 
en woonde aan de Veerstraat H 12. 
Hij is overleden op 24 juni 1862 in  
Maassluis. Over de familiaire relatie 
van Cornelis Steur, de jongere broer 
van de gebroeders Steur, heerst nog 
enige onduidelijkheid. Mogelijk  
betreft het een ander lid van de familie Steur. 
Nicolaas Theodorus Steur is geboren op 9 februari 1841 als zoon van 
 bovengenoemde Jacobus Steur en Wilhelmina Diderica Petronella Schermers. 
Zijn beroep was eveneens wijnhandelaar en hij woonde aan de Veerstraat 76.  
Hij is overleden op 4 juli 1915 in Maassluis, 74 jaar oud.

Het Schoolslop gezien richting Veerstraat.
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Familie Steur & familie Aeckerlin
De families Steur en Aeckerlin waren nauw met elkaar verbonden. Een 
van de dochters van Jacobus Steur en Wilhelmina Diderica Petronella  
Schermers, Maria Coenradina Steur (1838-?) trouwde in 1869 met Philipp 
Jacob Aeckerlin (1838-1899). Mogelijk kenden deze elkaar omdat een broer 
van haar stuurman was bij dezelfde maatschappij als Philipp Jacob Aeckerlin. 
Een van hun zonen is Philipp Jacob Aeckerlin jr. (1873-1946) die in 1898 
trouwde met Henriette Johanna Schermers (1877-1938). Het paar kreeg vijf 
kinderen, waarvan zoon Carel Aeckerlin (1905-1966) als laatste directeur/
eigenaar was. Omstreeks 1962 verkocht hij de wijnhandel aan J.J. Melchers. 

‘Hoed U voor namaak’
Dat de drank van Gebr. Steur in Nederlands-Indië voor de verkoop populair 
was blijkt uit kranten zoals de Java-Bode. Op 15 augustus 1881 verscheen 
het volgende bericht. Eenige Chineesche tokohouders verkoopen portwijn met de 
gewone etiquette van de gebroeders Steur te Maassluis. Ook is de kurk overlangs  
ingebrand met een naam die, wanneer men echter het fleschje heeft geopend, blijkt 
niet te zijn van die van Gebr. Steur, maar die van de eene of andere biersoort. 

Tijdens een zitting van de Amsterdamse rechtbank was op 22 december 1911 
zes maanden gevangenisstraf geëist tegen een 18-jarige koetsier, recidivist,  
wegens diefstal van een kistje, inhoudende 17 halve flessen portwijn, toebehorende aan 
Gebrs. Steur te Maassluis, op 19 Nov. jl. uit een goederenwagen van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij op het rangeerterrein in de stads rietlanden.

Een reclamefolder van de firma Steur meldt: 
Een van de dingen, die PORT Steur tot zulks een uitstekende genieting maakt is 
het bouquet. Het zou jammer zijn om het heerlijke bouquet, hetwelk met veel zorg 
aan PORT STEUR werd verleend, door een ondoelmatig glas te laten ontsnappen. 
Het bouquet vervliegt vrij snel aan de 
oppervlakte, om het dus te bewaren 
dient de oppervlakte zo klein mogelijk 
te zijn. Daarom loopt een goed portglas 
naar boven smal toe, teneinde door een 
klein oppervlak zoo min mogelijk van het 
bouquet verloren te laten gaan. 

De wijn wordt met de hand overgepompt (oversteken) 

van het ene naar het andere vat. De man links neemt een 

wijnmonster. Circa 1908.
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Door: Dick van Wassenaar

De komst van de één betekent dikwijls het vertrek van de ander. Met 
de nieuwe metroverbinding op de Hoekse Lijn en het daarmee gaande  
afscheid van de klassieke treinverbinding tussen Schiedam en Hoek 
van Holland is een van de consequenties het vertrek uit Maassluis van  
Conline, vroeger beter gekend als Key & Kramer. Over de historie van Key 
& Kramer en haar opvolgers gaat deze bijdrage.

Eerst Key en dan Kramer
De heer A.S. Key (1865-1934), kantoorhoudend in Rotterdam, kwam in het 
jaar 1907 naar Maassluis. Hij begon met 30 man personeel Key’s Asphalt-
fabriek in een oude visoliefabriek achter de Hendrik Schoonbroodstraat 
op ’t Hoofd. De firma Key fabriceerde daar asfalt voor de wegenbouw.  
De fabriek kreeg ook een inrichting voor het breken en malen van steen. Een 
stoommachine van 50 pk leverde 
alle benodigde energie. Deze werk-
te op twee bestaande stoomketels 
met zes atmosfeer stoomdruk. Het  
asfalt werd gemaakt in de vorm van 
broodjes en die lagen op het fabriek-
sterrein opgestapeld. In een loods bij 
de fabriek stond een stoomwals, deze 
werd gebruikt om het asfalt stevig aan 
te drukken bij de aanleg van wegen. 
De heer A.S. Key was aan het be-
gin van de twintigste eeuw ook  
eigenaar van de Eerste Nederland - 
sche Xylolith (‘versteend hout’) 
 fabriek, de oudste firma van Nederland in sanitaire vloeren en trapbekle-
ding, aan de Leuvehaven 28 te Rotterdam. Later had hij ook een eigen aan-
nemingsbedrijf. Op 14 mei 1934 overleed A.S. Key op de leeftijd van 69 jaar.

En nu Kramer
De broers Ernst Lodewijk Jr. en Arnoldus Gerrit Kramer uit Rotterdam 
introduceerden in 1898 de ruberoid (asbesthoudende) dakbedekking in  
Nederland. Ruberoid is een dak- en vloerbedekking-materiaal op basis van 
asfalt. Het werd in 1892 in de Verenigde Staten op de markt gebracht. In 1905 
richtten de Gebroeders Kramer een aannemingsbedrijf op om de ruberoid 
dakbedekking zelf aan te kunnen brengen. Dit bedrijf kwam voort uit de 

KEY & KRAMER - EEN BEGRIP IS VERTROKKEN

Advertentie van de firma Key te Rotterdam, november 1929.Ad i d fi K R d b 1929
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 eerder al in 1850 opgerichte firma Gebr. Kramer in Rotterdam, die in ijzer-
waren en gereedschap handelde. 
In 1928 nam de firma ook de productie in eigen hand en in 1932 werd een 
afzonderlijk bedrijf opgericht: Gebr. Kramer Ruberoid Fabriek in Terbregge 
aan het riviertje de Rotte. De Gebroeders Kramer hadden ook een afdeling 
voor pijpasfaltage, dat wil zeggen pijpen voor het transport van gas, olie, etc. 
bedekken met een laag asfalt ter bescherming tegen corrosie. In de loop der 
tijden werd de samenstelling van de beschermende laag veranderd en sprak 
men van pijpbekleding, coaten, bitumeren en dergelijke. De maximale lengte 
en diameter van de te coaten buizen nam steeds toe.

Fusie
De firma’s Key en Kramer ondertekenden op 5 december 1947 de akte waar-
mee met terugwerkende kracht per 1 januari 1947 de fusie tussen beide firma’s 
tot stand kwam: Key & Kramer Asphalt Ruberoid N.V. Het bedrijf werd ge-
symboliseerd met een logo met twee mannen die gezamenlijk een buis dragen. 
Het gezamenlijke personeelsbestand bedroeg toen ongeveer 350 werknemers.  
Directeuren werden de heren G. Key, Ir. G.M. Kramer en D.A. Kramer. 

Het bedrijf van de Gebr. Kramer aan 
de Bergse Rechterrottekade 253 in 
Rotterdam werd in etappes overge-
bracht naar Maassluis. Er werd van 
de N.V. De Machinale Glasfabriek De 
Maas een terrein en gebouwen bijge-
huurd aan de Rotterdamse kant van 
het terrein van Key. Deze glasfabriek 
stond al sinds 1929 stil. Als eerste 
ging het kantoor over van Rotterdam 
naar de van de glasfabriek gekochte 
kantoorvilla, locatie Adriaan van 
Heelstraat 19. Daarna volgde als eer-
ste fabrieksafdeling de pijpasfaltage, 
die eind 1950 in Maassluis in bedrijf 

Advertentie Gebr. Kramer. Ad t ti G b K

Logo van de firma.L d fi
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kwam. De in 1946 gehuurde grote bedrijfshal van de glasfabriek kwam in 
gebruik als magazijn. 
Als laatste werd de afdeling Ruberoid in 1957 overgebracht, waarna zij het 
bedrijf in Terbregge in 1957 konden sluiten. Voor opslag van pijpen kochten 
zij een terrein in de Taanschuurpolder aan de Rotterdamse kant van het ter-
rein van de glasfabriek. Op 20 juli 1960 kon het bedrijf het gehuurde deel 
van het terrein kopen, omdat de N.V. De Machinale Glasfabriek De Maas 
uiteindelijk besloot in Tiel een glasfabriek te beginnen. Nu gebruikte Key & 
Kramer het gehele terrein van de voormalige glasfabriek. Vanaf die dag was 
het gehele terrein in eigendom van de firma Key & Kramer.

Het asfalteringsproces
De buizen die bewerkt moesten worden kwamen per spoor, per vrachtauto 
en per (duw)boot. Er was daarvoor een aparte laad- en lossteiger aan de Burg. 
Van der Lelykade langs de oever van het Scheur. Soms kwamen de  buizen 
ook per duwboot naar de binnenhaven van Maassluis. De buizen werden 
met mobiele kranen gelost en doorgaans eerst buiten opgeslagen. Het proces 
begon na een spoelbad in een loogoplossing in de beitserij waar in chemische 
baden (zoutzuur) vet, roest, etc. verwijderd werden. Daarna kwamen de 
buizen op voorraad te liggen op een doorvoerbank. Van daar legden twee 
takels een buis op een specifieke smalspoorwagen, de ‘asfaltagewagen’.  
De buis rustte aan beide uiteinden op twee rollen. De wagen was uitgerust 
met stroomafnemers voor een elektromotor die de rollen en daarmee de 
buis liet draaien. Een ‘locomotiefje’ duwde de buis naar een plaats waar een 

 Aanvoer buizen aan de buitenhaven.
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 beugel aan de onderzijde van de wagen door een ketting werd meegenomen. 
Zo werd de buis langs verschillende plaatsen gevoerd waar verschillende 
processen plaatsvonden. De snelheid van de ketting en de rotatiesnelheid 
van de buis waren in te stellen, afhankelijk van de diameter van de buis  
(die tussen 100 en 2500 mm kon liggen). De maximale lengte was 16 meter 
(de wagen was dus nog langer). 

20.000 volt
De uit te voeren processen hingen van de klantenwensen af, bijvoorbeeld 
twee maal asfalteren, waarbij zogenaamde slingborden voor een constante 
laagdikte zorgden. Met de wikkelbakken kon glasvlies, asbest of glasdoek 
door bitumen gevoerd en vervolgens om de buis gewikkeld worden. De wik-
kelingen werden gladgestreken met de afstrijkborden. Het ‘afvonkapparaat’ 
controleerde de kwaliteit met een spanning van 20.000 volt. Als er ergens 
doorslag plaats vond, was er op die plek een defect in de lagen dat hersteld 
moest worden. 
Als laatste werd altijd een laag kalk aangebracht in een door de klant 
gewenste kleur. Hierdoor konden eventuele beschadigingen in de be-
kleding makkelijker worden ontdekt. Vervolgens trok een tweede  
‘locomotiefje’ de wagen naar buiten, zodat een mobiele kraan de buis van de 
wagen kon tillen en op een zogenaamde afkoelplaats kon leggen. Een loco-
motief reed met de lege wagen over een tweede spoor naar binnen, waar de 
wagen door een andere locomotief werd overgenomen. Ondertussen werd 
een andere buis op een tweede wagen bekleed. 
Het eigenlijke transport door de installatie vond dus niet per locomotief 
plaats, maar via een ketting. Om de installatie en de tijd van het bedienend 
personeel ten volle te benutten werd de installatie continu gebruikt. 

Naar het museum
Treinen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij het functioneren van 
Key & Kramer. Enerzijds bij de aan- en afvoer van de buizen, maar bovenal 
ook op het terrein zelf.
Key & Kramer kreeg in 1934 een spooraansluiting op de langs het 
 bedrijf lopende Hoekse Lijn. Op het terrein en in de fabriek maakte 
het  bedrijf echter gebruik van een speciaal smalspoor netwerk van 700 
mm (en later van 900 mm). De gebruikelijke spoorwijdte in Nederland 
voor zowel de trein, de metro, de sneltram als de stadstram is 1435 mm. 
In 1994 nam het bedrijf (als Hak-Conline) afscheid van het smalspoor  
netwerk op het terrein. Sommige delen van dit industrieel erfgoed, zoals 
een Schöma locomotief, vonden later een plaats bij de Gelderse Smalspoor  
Stichting in Heteren en het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. Met 
het verdwijnen van de ‘normale’ spoorverbinding van de Nederlandse 
 Spoorwegen in 2017 verdwijnt ook het reguliere vervoer van buizen voor 
bewerking door Conline B.V.
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Tunnels, deltawerken en Koninklijke onderscheidingen
De firma Key & Kramer beperkte zich niet enkel tot het bewerken van 
buizen. Het bedrijf, en later ook haar fusiepartners, specialiseerde zich in 
het ontwikkelen van allerhande isolatie- en bekledingsmateriaal op basis van  
ruberoid. Toepassingen daarvoor waren onder andere het gebruik voor  
daken en terrassen, maar ook als beschermingsmateriaal voor schepen en 
bassinbekleding voor de waterbouw en andere waterdichte afdichtings- en 
afwerkingsmaterialen. 
De firma Key & Kramer was betrokken bij talloze bouwprojecten 
zoals winkelcentra, ziekenhuizen, universiteiten, kerken en scholen 
en ook de bouw van de AVRO-studio in Hilversum. Ook de 
inmiddels gesloopte R.-K.-kerk aan de P.C. Hooftlaan had ruberoid 
dakbedekking! In 1960 sloot de firma een contract af met de gemeente  
Rotterdam waarbij werd overeengekomen dat Key & Kramer de waterdichte 
bekleding mocht leveren voor de Rotterdamse metrotunnel die vanaf 1996 
zou worden aangelegd. 
Iets dergelijks was eerder al gebeurd bij de aanleg van de Velsertunnel, 
het eerste grote tunnelproject waarbij ze betrokken raakten. Een speciaal 
blad, de Ruberoid Post, meldde in 1957 dat daarbij 17.250 rollen ruberoid 
van 20 m² waren verwerkt. Bij gelegenheid van de opening van die 
tunnel in september 1957 werd directeur D.A. Kramer benoemd tot  
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Het transport van de geasfalteerde pijpen door middel van spoorwagons.
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Meerdere tunnels volgden, waaronder de Coentunnel, de IJtunnel, 
de Heinenoordtunnel en de Beneluxtunnel. Ook bij de aanleg 
van de Deltawerken was de firma in 1962 betrokken door het  
leveren van gebitumineerd juteweefsel (hydrofaan) ten behoeve van de  
havens van Kortgene en Kamperland. Op 29 maart 1965 bezocht de commis-
saris der Koningin van de provincie 
Zuid-Holland, mr. Jan Klaasesz, het 
bedrijf Key & Kramer. Hij werd tijdens 
zijn werkbezoek aan Maassluis 
vergezeld door zijn echtgenote en 
burgemeester W.J.D. van Dijck.  
Ir. G.M. Key, die al sinds 1955 
voorzitter was van de Industriële 
Kring Maassluis, werd in 1972 
benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Gebouwen van Key & Kramer
Velen in Maassluis herinneren zich 
nog het karakteristieke kantoorpand 
van Key & Kramer langs de spoorlijn, 
ook bekend (volgens K & K) als het 
‘Witte Huis’; niet te verwarren met 
de ‘Witte Villa’ van de familie Richter 
Uitdenbogaardt aan de Govert van 
Wijnkade bij scheepswerf De Haas.  
In 1949 werd het Witte Huis gebouwd 
en in 2007 is het gesloopt. 
Veel gebouwen op het fabrieksterrein, waaronder de portiersloge, kantoren, 
garage, ketelhuis, en beitsinrichting werden in de periode 1946-1964 allemaal 
ontworpen door architect Cornelis Elffers (1898-1987) uit Rotterdam. Hij 
was ook een van de architecten die de opdracht kreeg een nieuw stadhuis 
te ontwerpen op de plaats van het gesloopte hotel de Moriaan (nu woningen 
‘De Put’ aan de Haven), maar zijn ontwerp is verworpen.

Ongelukken en overlast
Het ging ook weleens mis op de fabriek. Begin oktober 1958 overleed een 
27-jarige arbeider als gevolg van een ongeval met een 700 kg wegende holle 
pijp die uit de riemen viel waarmee deze op een stellage werd gehesen. 
In mei 1965 ontplofte een olietank van 5 ton als gevolg van kortsluiting. De 
tank schoot 20 meter hoog door het dak en sproeide daarbij alle olie in het 
rond. Er ontstond brand die echter snel kon worden geblust. Wonder boven 
wonder vielen er geen slachtoffers. 

Ir. G.M. Key.
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In augustus 1973 zorgde een brand 
in de afdeling waar pijpen met 
polyethyleen werden bekleed voor 
miljoenen guldens schade en was de 
productie langdurig gestremd. 
In oktober 1990 werd het bedrijf twee 
dagen gedeeltelijk stilgelegd na twee 
ernstige ongelukken waarvan een 
met dodelijke afloop. 
In 1992 ontstond er een vuurzee 
met ernstige rookontwikkeling op 
het opslagterrein omdat er brand 
was ontstaan in de voorraad buizen.  
Regelmatig ook klaagden om-
wonenden over geluidshinder en 
stankoverlast.

Veel werk aan de winkel en toch failliet
Key & Kramer voerde in de jaren na de oorlog massa’s buizen aan.  
In die jaren was er voor de wederopbouw en de stadsverwarming een 
grote vraag naar buizen en deze werden op lange platte goederenwa-
gons aangevoerd. Aan de zuidzijde van spoorwegemplacement liep in die  
jaren een lijntje naar de Burg. de Jongkade. 

Het kantoorpand van Key & Kramer, geopend in juli 1949, 

gesloopt in 2007.  Het pand werd, om duidelijke reden, 

bekend als het ‘Witte Huis’.

Overzicht van het bedrijfsterrein begin jaren ’70.
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Alleen al voor de aardgasvoorziening werd in 1964 480 kilometer pijp van  
een beschermende laag voorzien, zowel in- als uitwendig. In 1967 behandelde 
het bedrijf tijdens  topdrukte wel 600 stalen buizen van 12 meter lengte in een 
keer. 
Vanaf het voorjaar 1990 kwam er gedurende vijftien maanden zesmaal per week 
een trein uit Duinkerken naar IJsselmonde, die in twee  delen naar Maassluis 
doorging. De buizen, bestemd voor een aardgasleiding in de Noordzee, kregen 
bij Key & Kramer een bitumencoating. In 1992 volgden er nog 23 treinen. 
1993 bracht echter het alarmerende bericht dat Key & Kramer failliet was en 
daarmee was het goederenvervoer naar Maassluis beëindigd. 

Overname
Een jaar later was de boedel overgenomen door Conline Holland B.V. dat 
direct het spoorvervoer heropende. In het voorjaar van 1994 kwam een flin-
ke vracht uit Mühlheim (Duitsland), ook weer in twee delen. Drie jaar  later 
was er sprake van onregelmatig vervoer. Eind 2001 trok het vervoer van 
buizen weer aan. Er wordt dan in principe tweemaal per week gereden op 
 Maassluis. Eind 2002 sleept Conline een grote order in de wacht. Maassluis 
wordt daardoor elke dag aangedaan door een goederentrein. 
In het voorjaar van 2003 wordt acht kilometer waterleidingbuis uit het 
 Duitse Ferndorf afgeleverd. Het jaar 2004 biedt opnieuw tijdelijk een groot 
vervoersaanbod. In 2007 is het ook weer erg druk. Enkele keren per week 
bereiken 5 tot 10 wagens buizen de twee lossporen van Conline.

Na Key & Kramer/Conline
Initiatieven voor het maken van een metroverbinding op de Hoekse Lijn  
dateren al van 2006. Op 10 juli 2013 nam het dagelijks bestuur van de stads-
regio Rotterdam het projectbesluit om deze spoorlijn tussen Schiedam en 
Hoek van Holland om te bouwen. Conline heeft de gelegenheid gehad om 
aangesloten te blijven op het goederenspoor, maar het bedrijf heeft daar 
zelf van afgezien. Omdat de firma Key & Kramer/Conline daar mede van 
 afhankelijk is, was dit reden om na een periode van ruim 70 jaar Maassluis te 
verlaten en de activiteiten voort te zetten in de vestiging te Moerdijk. 

Na dit vertrek zijn er al enige tijd plannen in ontwikkeling voor nieuwbouw 
‘de Kade’. En delen van het voormalige opslagterrein langs het Scheur zijn al 
weer enige tijd in gebruik als begraafplaats/crematorium en industrieterrein 
‘de Dijk’.

Bronnen
Delen van de tekst zijn – met toestemming – afkomstig van het verhaal van 
Henk Kolkman over het smalspoor ter plaatse (www.industriespoor.nl/ 
KeyEnKramer.htm) Dit was mede aanleiding voor deze bijdrage.
Ruberoid Post.
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Door: Hjalmar Teunissen

In het vorige artikel las u hoe Key en Kramer de leegstaande gebouwen 
van de glasfabriek overnam. In dit verhaal doen we een stap terug in de 
tijd. U leest over de glasfabriek aan het begin van de 20e eeuw en hoe deze 
fabriek Belgen in dienst nam vanwege hun grote vakmanschap. Er is in 
de Historische Schetsen al eerder over de Belgen geschreven; dit artikel is 
een ‘preview’ van de Canon van Maassluis die momenteel in de maak is.

Het is nu niet voor te stellen, maar ooit leefden er zo’n vierhonderd Belgen 
in Maassluis. Ze hadden namen als Bierley, Delvaux, Dufresnay of Février.  
De meesten van hen woonden van 1910 tot midden jaren ’20 op ’t Hoofd. 
In de Generaal de Wetstraat, maar ook in de President Steijnstraat,  
Cronjéstraat en Joubertstraat kon je overal Frans horen praten. De 
‘Belsenbuurt,’ zo werden de straten daar dan ook wel genoemd. Vierhonderd  
Belgen op een bevolking van een kleine tienduizend Maassluizers, dat is een 
flink aantal! 

1910, de komst van de eerste Belgen
De eerste Belgen, bijna allemaal Walen, komen in 1910 en 1911 met hun  
gezinnen naar Maassluis om te werken in de Eerste Hollandsche Venster-
glasfabriek. Het is een gloednieuwe fabriek, een initiatief van A.M.F. van  
Deventer, directeur van de Schiedamse glasfabriek De Schie. Ze zijn voor het 
grootse deel afkomstig uit Charleroi en nabijgelegen stadjes en dorpjes als 
Roux, Dampremy, Courcelles, Gilly, Jumet en Jemappes. 
Daar stikt het van de glasfabrie-
ken en al deze Belgen kunnen 
iets wat de Nederlanders niet 
voor elkaar krijgen: fabrieks-
matig grote vlakken glas maken.  
En dat is nodig, vlakbij de groeien-
de kascomplexen van het Westland. 
Het glas komt in grote cilinders uit 
de oven, daarna wordt het opnieuw 
verhit, opengeknipt en op maat  
gemaakt. 

Veel verdienen en veel verteren
Je zou denken dat de komst van zo’n grote groep Belgen naar Maassluis tot 
verhitte discussies leidt in de Maassluise gemeenteraad. Dus niet. Slechts 

BELGISCHE GASTARBEIDERS

Vensterglasfabriek op ’t Hoofd rond 1915.
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sporadisch wordt er gesproken over de Belgen. Zoals op 22 november 1912,  
wanneer burgemeester Dommisse zich ernstige zorgen maakt over de  
woningnood in Maassluis. De directie van de glasfabriek koopt meer en meer 
woningen op voor zijn Belgische werknemers, zegt hij, en dat heeft tot gevolg 
dat Maassluise gezinnen soms noodgedwongen hun huis moeten verlaten: 
‘Zulke toestanden moeten niet kunnen bestaan.’ Raadslid Gribling kan dat 
bevestigen: ‘Thans heeft de directie der Glasfabriek weer op 8 panden beslag  
gelegd, zoodat binnenkort weer 16 gezinnen op straat staan.’ 

Het moet toch wel een cultuurshock voor die Belgen zijn geweest. Stel je voor 
wanneer ze uit de trein stappen en naar hun huisjes lopen, niet ver van het 
spoor. ... Maassluis, waar voorname-
lijk protestanten wonen met andere  
gewoontes en opvattingen … Ook 
voor de Maassluizers zelf moet het 
een schok zijn geweest. De levens-
opvatting van de Belgen is ‘zeer 
ongedwongen,’ zo schrijft De Gids 
van het Westland in 1913: ‘Er wordt 
veel geld verdiend, maar ook ver-
teerd en aan sparen wordt weinig  
gedacht. Deze bevolking nu (…) 
vormt een grappige tegenstelling met 
de rustige Maassluische burgers.’ 

Een half flesje bier en ‘geestdrijverij’
Toch is het niet altijd ‘grappig’. Zo speelt op 7 oktober 1912 een pianist in het 
café van Van der Maden de Brabançonne, Belgen uit de glasfabriek zingen 
het volkslied eerbiedig mee met ontbloot hoofd.
‘Maar tijdens dat zingen moeten enkele Maassluizenaars minder serieus 
zijn geweest door hun petten op biljardqueuen te hangen en zoo te blijven 
staan zoolang ’t duurde. ’t Moet kwaad bloed hebben gezet en twee Belgen,  
Leon en Leopold C., sloegen na afloop van het zingen den groentenhandelaar 
J. Dijkshoorn een half fleschje bier uit de hand, door dezen zooeven gekocht 
voor zijn vrouw, die thuis zat. En toen ze het café wilden verlaten, kreeg hij 
nog slaag van de twee Belgen ook.’ 
Het OM eist 15 gulden boete, maar de Belgen, oorspronkelijk afkomstig uit 
Verviers, zijn gevlogen. 

Verder proberen sommige protestantse Maassluizers de katholieke Belgen 
te bekeren. Dat mislukt volledig. ‘De broeders voelen niet veel voor evan-
gelisatie onder de Belgen. Ze zijn rooms en spreken een soort Frans,’ staat  
in de notulen van de Gereformeerde Kerk B anno 1913. Het lukt zelfs de 
Maassluise rooms-katholieken niet om contact te krijgen. 

De afgekoelde cilinders worden met een diamant 

opengesneden en daarna platgemaakt.
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Deze pogingen vallen ook slecht in België. In het Belgisch Dagblad staat 
dat er onder de Belgen in Maassluis ‘protestantsche propaganda (wordt) 
 gemaakt, die wij om Belgische nationale redenen moeten veroordeelen.’  
Geestdrijverij, noemt de krant dit verontwaardigd. 

Maar hoe zit het dan met de liefde? Wordt er onderling ‘gescharreld’? Vast 
wel, maar dit leidt niet tot Belgisch-Nederlandse huwelijken. In het register 
van de geregistreerde vreemdelingen die in de glasfabriek werkten, staat 
maar één huwelijk geregistreerd met een Maassluise schone en dat was op 
28 maart 1912 tussen Maria Klein en Paul Georg Friedrich Springborn, een 
verdwaalde Duitse ‘eerste hulpblazer’. Geen Belg dus. 

Voor zo’n grote groep Belgen moeten in Maassluis uiteraard voorzieningen 
komen. De Belgische kinderen, meer dan honderdvijftig in aantal, kunnen 
terecht op de Belgische school Albert-Elisabeth, die geleid wordt door de 
heer L.J. Beaumariage en drie andere onderwijzers. Op school, tegen de 
fabriek aangebouwd, worden ook de Belgische feestdagen plechtig gevierd. 
Bovendien komt er een kleine kapel, gebouwd met geld van de Belgische 
regering. 

De glasfabriek met op de voorgrond het gebouw dat de Franse school zou worden.
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Hoge lonen voor zwaar werk
De Belgen verdienen veel geld, zeker in die eerste jaren. Omdat de specialis-
ten onder hen iets unieks kunnen, krijgen ze per week soms wel 150 gulden 
uitbetaald, een gigantisch bedrag in die tijd. Dat zou nu een maandinkomen 
betekenen van meer dan 6.000 euro! 
Maar het is geen zeker pretje in de 
glasfabriek. De werkomstandighe-
den zijn zwaar, wat blijkt uit foto’s 
die de Arbeidsinspectie in de fabriek 
gemaakt heeft. Het is er altijd heet, 
de lucht is slecht. Sommigen lijden 
aan beroepsziektes zoals ‘de dubbele 
wang,’ die je oploopt als je jarenlang 
glas blaast. En als je niet oppast krijg 
je brandwonden of een diepe snee als 
het glas breekt. 
Hoe hectisch het werk is, zie je aan 
de drie pastels die Herman Heijenb-
rock in de Maassluise fabriek maakt. 

Ook het contract is niet mals. Bij één dag verzuim moet je een boete betalen 
van 15 gulden; kom je een maand niet opdagen voor werk dan volgt 
onherroepelijk een boete van 800 gulden. ‘Het is bijna ongelooflijk dat er 

De Albert-Elisabeth-school, naast de glasfabriek, voor de 

Belgische kinderen.

Het blazen van de grote cilinders bij de hete vuren is zwaar werk. (pastel Herman Heijenbrock)
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arbeiders gevonden worden die zulk een contract teekenen, wanneer ze 
met de bepalingen daarvan bekend waren,’ schrijft de krant Het Volk 
verontwaardigd. 
Regelmatig wordt er gestaakt, want de directie wil de hoge lonen aanpakken 
én het kennismonopolie van de Belgen. Begin april 1912 lopen de emoties 
hoog op, de Belgen weigeren voor lager loon te werken en om Nederlanders 
op te leiden. De directie past een paardenmiddel toe. Een groot deel van de 
arbeiders wordt ontslagen, de gehele fabriek staat stil. Veel Belgen, blijkt ook 
uit het vreemdelingenregister, stappen in die aprilmaand op de trein, terug 
naar huis. De vrijgekomen woningen worden door de directie direct te huur 
aangeboden voor vier maanden. 
Hun plaatsen worden al gauw ingenomen door andere Belgen die op 29 april 
1912 in Maassluis aankomen.

1914, komst van de tweede golf Belgen
Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit, de Duitsers trekken het 
neutrale België binnen. Honderdduizenden Belgen vluchten in paniek 
naar Nederland. Maar waar moeten ze naar toe? Veel familieleden van de  
‘Maassluise’ Belgen hebben geluk, zij kunnen terecht in Maassluis. En er  
komen nog meer Belgen naar Maassluis toe. Belgische soldaten die naar 
Nederland zijn gevlucht worden her en der in interneringskampen 
ondergebracht. Ze vervelen zich daar te pletter, maar als je iets unieks kan 
zoals glasblazen heb je kans om uit het kamp te komen. En dus groeit de 
Belgische gemeenschap in Maassluis verder: zo’n honderd soldaten krijgen 
werk in de glasfabriek. Volledig vrij zijn ze niet, ze moeten na het werk 
teruggaan naar een klein ‘interneringsdepot’ in Maassluis. 

De gevolgen van de oorlog zijn ook te merken op straat, in de cafés. Op  
11 december 1914 raken Belgen en een Duitser met elkaar slaags 
in het café van ene Heinrich Rengers: ‘Er was die avond ruzie ontstaan  
over den oorlog, waarbij het ten slotte tot een kloppartij gekomen 
was tusschen de caféhouder en zijn Duitschen bediende eenerzijds en  
eenige Belgische glasblazers anderzijds. Er was geslagen, met glazen  
gegooid enz, waarop de glasblazers voor het meerendeel het café waren 
uitgeloopen. Beklaagde, die de laatste geweest zou zijn, zou uit het buffet 
twee glazen bitter hebben weggenomen.’ 

In juni 1915, midden in de oorlog, breekt er weer een grote staking uit in de 
glasfabriek. De Belgen klagen over de lonen die volgens hen niet volledig 
worden uitbetaald. De ovens worden gedoofd en ze dreigen te vertrekken 
naar Frankrijk en Engeland om daar te werken in de munitiefabrieken en zo 
hun vaderland te steunen. Dat dreigement voeren ze ook uit. Maar de directie 
heeft weinig problemen om ze te vervangen. Vanuit de opvangkampen 
voor Belgische vluchtelingen die her en der in Nederland zijn opgezet, de 
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zogeheten vluchtoorden, is het geen enkel probleem om andere Belgische 
glasblazers te vinden. 

1923, de Belgen vertrekken uit Maassluis
Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met de fabriek door toenemende 
concurrentie en hogere kolenprijzen. De fabriek stopt in 1923, op 2 februari 
volgt massaontslag voor driehonderd man. In de fabriek ligt een grote stapel 
onverkocht glas. 
De Belgen zeggen Maassluis vaarwel, de stad waar in al die jaren meer 
dan dertig Belgische kinderen zijn geboren. Wat dat betreft is het zuur dat 
net in dat jaar burgemeester Dommisse in Rotterdam een hoge Belgische 
onderscheiding krijgt. In een verslag in het Algemeen Handelsblad staat: 
‘Burgemeester Dommisse van Maassluis wees bij de in ontvangstneming der 
hem toegekende onderscheiding van koning Albert er nog op, dat Maassluis 
op 9 oktober 1914, toen 400 vluchtelingen het stadje binnenkwamen, terwijl 
men op 200 had gerekend, gedaan had wat het kon om zijn medegevoel te 
tonen.’ 

In 1927 komt er een doorstart, maar dit loopt op niets uit. In 1929 wordt 
de fabriek gekocht door ‘Comptoir Belge de Vente des verreries mécaniques 
Fourcault’. 
Vanaf 1937 proberen het Belgische Glaver en Univerbel de fabriek 
nieuw leven in te blazen via NV De Machinale Glasfabriek De 
Maas. Maar door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog  
gebeurt er jaren niets met het terrein. Wel worden enkele gebouwen en een 
deel van het gebied verhuurd aan Key & Kramer. 

Ansichtkaart van links de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek en rechts de Nederlandse Asphaltfabriek aan de 

Adriaan van Heelstraat. 
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Uiteindelijk verlaten in de jaren ’60 de Belgische eigenaren definitief  
Maassluis om een nieuwe fabriek te beginnen in Tiel: glasfabriek De Maas, 
als verwijzing naar de oude fabriek in Maassluis. Tiel ligt centraler en er zijn 
meer uitbreidingsmogelijkheden.
In 2014 gaat deze fabriek – inmiddels AGC Flat Glass Nederland geheten – 
dicht, het terrein wordt verkocht. Het archief van de Maassluise glasfabriek 
dat jarenlang in de fabriek in Tiel heeft gelegen, wordt in 2017 overgebracht 
naar het Regionaal Archief Rivierenland. 

Fotoalbums op zolder?
Anno 2017 herinnert niets meer aan de Belgen in Maassluis. In het Museum 
Maassluis zijn nog enkele kunstig gemaakte glazen wandelstokken bewaard 
gebleven en enkele foto’s, maar daar houdt het wel mee op. Maar er moet 
vast nog meer materiaal zijn. De Belgen die hier een behoorlijke tijd heb-
ben gewoond, hebben misschien foto’s gemaakt van hun tijd in Maassluis. 
Die foto’s zijn dan verhuisd naar Charleroi en omgeving, met wellicht meer 
 aandenkens aan Maassluis. Op zolders kunnen stoffige Maassluise fotoal-
bums liggen, maar wie ontdekt ze? Een medewerker van AGC heeft contac-
ten met de glasindustrie in Charleroi en hij gaat zijn best doen om nabestaan-
den van de Belgisch-Maassluise glasblazers te achterhalen. Dus wie weet, 
wordt  vervolgd?

Jongens dragen de cilinders aan die tot glasplaten verwerkt worden in de Glasfabriek Maassluis.
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Door: Leo Vermaas

De stoomzeesleper FURIE was in 2016 precies 100 jaar oud. Leo Vermaas 
is sinds 1978 als vrijwilliger en sinds 1979 als secretaris verbonden aan 
de Stichting Hollands Glorie, die de FURIE onder haar hoede heeft. In 
maart 2017 heeft hij zijn secretarisfunctie overgedragen en kreeg hij de 
erepenning der gemeente van burgemeester Haan, voor zijn jarenlange 
inzet als vrijwilliger. In 2016 beschreef Leo de geschiedenis van de FURIE 
en publiceerde deze in vijf afleveringen in de Maassluise Courant De 
Schakel. Met toestemming geven wij dat verhaal hieronder weer, zodat 
het niet in vergetelheid raakt.

Werfperiode 1915-1918
Persbericht 24 december 1915:
Van de N.V. Scheepswerven v.h. Gebr. G(eert) & H(armannus) Bodewes alhier.  
De kielen zijn gelegd voor twee stalen zeesleepboten ‘Gebroeders Bodewes V’ en  
‘Gebroeders Bodewes VI’ welke door de machinefabriek Fulton alhier van machine 
installaties groot 500 ipk zullen worden voorzien.

Het ging om de bouw van kolengestookte, open brugsleepboten met één mast 
en een simpel achteronder, bestaande uit één ruimte met daarin zes kooien. 

100 JAAR FURIE - ‘DE OUDE DAME’

De ‘Werf bij Huis’ met machinefabriek Fulton, het gebouw 2e van links. (foto J.P. Wortelboer)
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De ‘BODEWES VI’ werd op eigen risico gebouwd op de ‘Werf bij Huis’ aan 
het oude Winschoterdiep te Martenshoek. Op de werf, met twee hellingen 
van respectievelijk 80 en 100 m lengte, werkten 100 man. De tewaterlating 
was op 18 mei 1916 en de sleper, voorzien van een stoomstuurmachine en 
een stoomanker, was klaar voor oplevering in augustus 1916. 
Pas in februari 1918 werd de BODEWES VI verkocht aan Holmens Bruks & 
Fabriks AB te Norrköping, Zweden. Die koos als naam ‘HOLMEN III’.

Zweedse periode 1918-1976
De ‘HOLMEN III’ kwam op 10 april 
1918 in Zweden aan en werd ingezet 
voor het verslepen van houtvlotten, 
wat ze tot aan 1967 heeft gedaan.  
De in Noord-Zweden en Finland 
gekapte bomen waren voor de 
papierindustrie. De bomen gingen 
in het water en dreven naar de 
monding van de rivier waar men ze 
met kettingen aan elkaar bond tot 
vlotten van zo’n 300 m3. Maximaal 
tweeëndertig van die vlotten sleepte 
de HOLMEN III over de Oostzee 
naar de papierfabrieken. Vanaf 
1967 echter ging het transport 
van hout steeds meer met trein 
of auto. De sleper werd verkocht 
aan de toenmalige kapitein die er 
nog tot 1976 sleepwerk mee heeft 
verricht in de buurt van Stockholm. 
De naam werd: ‘HOLMVIK’. 
Vanaf 1918 had de sleper diverse veranderingen ondergaan. Zo waren in 
1920 de walegangen aangebracht en de verblijven aangepast. Midden jaren 
vijftig kwam er een radiotelefonie-installatie aan boord, er kwam een tweede 
mast en men ging over van kolen- naar oliestook. De bemanning bestond uit 
elf personen en al in de jaren twintig waren twee daarvan vrouwen. 

Hollands Glorie, periode 1976-1977
Voor de tv-serie Hollands Glorie, naar het boek van Jan de Hartog, had 
de AVRO een stoomzeesleper van Nederlandse herkomst nodig. Na veel  
gezoek kwam regisseur Walter van der Kamp in Stockholm terecht en zag 
daar de sleepboot die hij hebben wilde. De HOLMVIK werd gekocht, over-
gevaren naar IJmuiden en aangepast voor de tv-opnamen bij Castletown in 
Ierland. Daar de sleper in de serie zowel als ‘FURIE’ en als ‘JAN VAN GENT’ 
moest optreden, kreeg stuurboordzijde een roestig en verwaarloosd uiter-

Slepend met houtvlotten op de rivier. 

(archief Stichting Hollands Glorie)
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lijk (JAN VAN GENT) en bakboord-
zijde zat keurig in de verf (FURIE). 
Zeven weken werd er in Ierland ge-
filmd met Hugo Metsers als kapitein 
Wandelaar. En de ‘W’ van Wandelaar 
staat nog steeds fier op de schoor-
steen.

Jan de Hartog, die in Amerika woon-
de, zag de FURIE pas voor het eerst 
in maart 1987. Toen hij de trap aan 
de Stadhuiskade afkwam en de sle-
per zag zei hij: ‘Dit is voor de schrij-
ver van Hollands Glorie een diep 
ontroerende dag. Om na 47 jaar de 
hoek van de kade om te komen en 
het schip te zien liggen waar ik als 
26-jarige over droomde, is een onver-
getelijke ervaring’.

Stichting Hollands Glorie 1978-heden
Na de TV-opnamen werd de FURIE door de AVRO verkocht aan 
de firma Heise te Zaandam waar ze anderhalf jaar heeft gelegen. 
In die tijd werd de serie uitgezonden en onze erevoorzitter Henk 
de Haas dacht: ‘Dat is fraai zo’n oude stoomzeesleper, die moet 
naar Maassluis komen, eens de thuishaven van de Smit zeeslepers.’ 
De Stichting Hollands Glorie werd opgericht, de stichting gaf certificaten 
van deelname uit en binnen een paar weken was er voldoende geld om de 
FURIE te kopen. 
En op 17 februari 1978 werd de sleepboot haar nieuwe thuishaven Maassluis 
binnen gesleept. 

In de volgende twee jaar lukte 
het om de FURIE opgeknapt en 
vaarklaar te krijgen. En zo vond op 
4 oktober 1980 de eerste ‘Furie-ade’ 
plaats, waarop de FURIE door Hugo  
Metsers officieel in gebruik werd 
gesteld.

Het doel van de stichting is drieledig: 
openstellen voor publiek, vaarklaar 
krijgen en terugbrengen in originele 
staat. De sleper is te bezichtigen en 
vaart zo’n zeven keer per jaar. Het 

Liggend als ‘JAN VAN GENT’ in Castletown, Ierland. 

(archief Stichting Hollands Glorie)

Op de helling bij De Haas Maassluis. (foto: Jan Steehouwer)
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terugbrengen in originele staat is goed gelukt. Naast de status van ‘varend 
museum’ en het waarderingsschildje van de gemeente zijn we opgenomen in 
het Nationaal Register Varende Monumenten. 

In 1980 organiseerde de Stichting Hollands Glorie een groot feest rond 
de officiële ingebruikname van de Furie. Dat het een groots feest zou 
zijn, met veel aandacht voor de sleper en de haven van  Maassluis, 
stond meteen vast. De naam van het feest, ‘Furie-ade’, kwam als 
 vanzelf naar voren, geïnspireerd door de grote tuinbouwtentoon- 
stellingen ‘Floriade’.

Stichting Hollands Glorie, heden
De Stichting Hollands Glorie, eigenares van de stoomzeesleper FURIE, 
wordt gerund door vijfentwintig vrijwilligers, waaronder zes bestuursleden. 
Het bestuur krijgt steun van een uit zes leden bestaande Raad van Advies. 
Vier van de vrijwilligers zijn al vanaf het begin, in 1978, actief. Er zijn twee  
ervaren kapiteins en twee machinis-
ten, opleiding van nieuwe medewer-
kers doen we zelf. Onze inkomsten 
krijgen we uit donaties, opbrengst 
van vaartochten, entree en via giften 
in natura. We zijn in het bezit van 
alle benodigde papieren om te mo-
gen varen met maximaal veertig pas-
sagiers op de binnenwateren. 

Na de Havendagen in Terneuzen, 
eind juni 2016, kregen we de festi-
viteiten rond het 100-jarig bestaan. 
Die startten in september met de 
opening van de tentoonstelling  
‘100 jaar FURIE’ in het Nationaal  
Sleepvaartmuseum. En in oktober 
hadden we uiteraard een extra fees-
telijke ‘FURIEade’. In november 
mocht de jarige FURIE het schip van 
Sinterklaas de haven van Maassluis 
binnenslepen. De sleper was promi-
nent op TV. Met volle kracht vooruit. (archief Stichting Hollands Glorie)
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Door: Kees van der Sar

Wat nu de Steendijkpolder en Noordnieuwlandse polder is, was ooit een 
geheel van zandbanken en gorzen die het hoofd net boven water kon-
den houden. Ze werden niet beschermd door de zeewering, de huidige  
Maasdijk. Maar er was vanouds al een stelsel van geulen en hoogtes die 
droog bleven, waaraan ook weer een stukje geschiedenis zit.

Boerderij ‘De Loggerwoning’ is in 
1879 gebouwd als opvolger van bui-
tenplaats ‘Noord Nieuwland’. De 
buitenplaats met uitgestrekte lande-
rijen was in de 17e eeuw al bekend. 
De buitenplaats lag in het huidige ge-
bied tussen station Maassluis-West 
en winkelcentrum Koningshoek. 
De verhoging waarop de buiten-
plaats lag was geen terp, maar een 
forse zandrug, aansluitend op de 
Noordnieuwlandsedijk. Op een 
kaart Cruquius uit 1712 is te zien dat 
de zandrug aan de overzijde van de 
Noordnieuwlandsedijk aansluit op 
de Buitendijk. Uit het licht kronke-
lige verloop kunnen we opmaken 
dat het eerste stuk van de Buitendijk 
op een uitloper van de genoemde 
zandrug is gebouwd en daarna vrij-
wel rechttoe rechtaan is aangesloten 
op de zandhoogte van de Groote  
Kooiwoning (zie kaartje uit 1912). 
Vanaf daar maakt de hoogte een 
haakse bocht naar links en na een 
honderd meter een haakse bocht 
naar rechts om vervolgens aan 
te sluiten op de Schenkeldijk en 
 Oranjedijk. 

Of de Buitendijk last had van verzakkingen is niet bekend. De Oranjedijk 
is er berucht om geworden; de aanlegkosten waren hoog. De spoordijk  

POLDERS EN DIJKEN

De polders ten noorden van Maassluis, Cruquius 1712.
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Maassluis-Hoek van Holland had er ook veel last van. Op vele plaatsen is de 
ondergrond van modderklei, uit de voormalige geulen.

Buitendijkse kerk
Het zou kunnen (het is niet meer dan een veronderstelling) dat er ooit een 
kerk(je) gestaan heeft op de zandrug. Bedijking was er nog niet en deze 
zandrug lag ongeveer 1 meter hoger dan de omgeving. Op zich niet zo gek, 
het werd vaker gedaan, bijvoorbeeld langs de zuidelijke kant van de Lek. 

Daar is een kerkje van Tienhoven, dat op de rivieroever was gebouwd, later 
pas door een dijk beschermd. 
In de 10e en de 11e eeuw was de Noordzee minder onstuimig. Er was veel 
aanslibbing met gevolg dat stukken grond zomers droog kwamen te liggen 
en geschikt waren voor landbouw. Maar voor bewoning was het te gevaarlijk 
omdat het gemiddelde water in de winter hoger was. Het veiligst was wonen 
op hoger gelegen terrein, zoals de voornoemde zandrug. 

De polders ten noorden van Maassluis in 1912.
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Er zijn aanwijzingen dat bij de stormvloed van 1135/1136 een dorpje is 
weggevaagd. Op een andere plek is het dorp herbouwd en dat was Maasland. 
Nu was het toentertijd zo dat een paar boerderijen en nog wat bewoning 
voldoende was om een kerkje te bouwen. Maar was dat kerkje van steen of 
ander materiaal? Was het van steen dan moet toch wat van een fundering te 
vinden zijn geweest. Daar is niets van bekend en nooit iets van gevonden, 
ook niet met het rechttrekken van het Scheur in 1887. Lag het misschien toch 
op een andere plaats? Het bestaan van dorpje en kerk blijft in nevelen gehuld.

Een zanddijk, een kleidijk en tenslotte een stenendijk
Het is onbekend waarom de zandrug waarop huize Noord Nieuwland was 
gebouwd in de middeleeuwen niet meegenomen is in de bedijking van 
het Delfland. Men heeft dat waarschijnlijk niet aangedurfd. Een zanddijk 
wordt zo weggeslagen als de wind er dwars opstaat, een dijk bekleed met 
klei niet. Maar de klei was op de ene plaats ruimer voorhanden dan op  
andere plaatsen. Het moest wel binnen handbereik liggen. Men had toen niet 
de transportmiddelen die men tegenwoordig heeft. Buitendijkse klei werd  
zoveel mogelijk gebruikt als de buitendijkse eigenaren ermee instemde. En 
dat slibde wel weer aan. Klei van de landzijde wilde men niet gebruiken; dat 
was verlies van kostbare landbouwgrond. Bovendien moet een zeedijk om 
veiligheidsredenen niet te dicht bij de rivier liggen. De grillige stromingen 
kunnen de dijk ondermijnen. 

Na de storm van 1136 werd een begin gemaakt met de zeedijk om het water 
uit het gebied van Delfland te weren. Naast de zeespiegelstijging was de 
schade aan de cultuur-technische werken (greppels/sloten, dammen, 
uitwateringskokers, walletjes) reden om een hoge zeedijk aan te leggen. 
Want deze waren amper hersteld of de stormvloed van 1163/1164 diende 
zich aan, zodat men weer van voor af aan kon beginnen Dat zal de motivatie 
versterkt hebben. Rond 1260 was de dijk klaar, maar de wind stond vaak 
dwars op de dijk en die liep nogal eens zware schade op. De schade van 1511 
was zo zwaar dat de overheid in 1512 ingreep en iedereen liet meebetalen om 
de kwetsbare stukken dijk van een stenen muur als beschoeiing te voorzien. 
Tussen Maassluis en Vlaardingen had men goede ervaring opgedaan met 
een stenen beschoeiing, ter hoogte van de Steendijkpolder kwam ook een 
stenen dijk. 

Nieuwe dijken
Toen de aanslibbingen aan de rivierzijde van de zeedijk op vloedlijnhoogte 
gekomen waren en het aanslibben praktisch stopten, werd overgegaan 
tot het aanleggen van de Oranjedijk (1644), de Buitendijk (1661) en  
Noordnieuwlandse zeedijk (1661). 
In 1684 was er een stormvloed uit de noordwestelijke hoek en deze 
stond langszij de nieuwe dijken. Dat ging gelukkig goed. En al 
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zouden de dijken doorbreken dan nam men het voor lief. De Hooge 
Zeedijk (Maasdijk) zou vervolgens het water tegenhouden. De 
Loggerwoning, Kleine Kooiwoning en Grote Kooiwoning (1661-1961)  
lagen tamelijk veilig op verhoogd terrein. En met eb zou de polder weer  
helemaal drooglopen. 

De Oranjedijk en Buitendijk verloren met de aanleg van de spoordijk in 1890 
hun functie als zeedijk. Met de stormramp van 1953 dreigde het water over 
de dijk van de Noordnieuwlandse polder bij de uitwateringssluis van huize 
Noord Nieuwland (zie de kaart van 1712) de polder in te stromen, maar met 
zandzakken wist men het te voorkomen. Dat via de Noordgeer toch water de 
buitendijkse polder inliep was niet te voorkomen. In 1960/1961 is de polder 
opgespoten en bouwrijp gemaakt.

Een stuk Oranjedijk bestaat nog in originele staat. Aan rivierzijde zacht glooiend en aan landzijde steiler. 
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Door: Huib Geuze

Wanneer het maar een paar nachtjes goed vriest krijgt een selecte groep 
Nederlanders acuut de Elfstedenkoorts. Tweets, op Facebook, in de krant: 
‘Zou het dit jaar gaan lukken? Want de laatste keer was ...’
Maar helaas. Ook de winter van 2016/2017 was warm en vochtig. En dat er 
geschaatst werd op de vlieten in Maassluis, is jaren terug. En ijsbrekers 
kennen we alleen van de gebieden rond de Noord- en Zuidpool. 

Dat was in de 17e eeuw heel anders. Regelmatig waren er strenge winters 
met alle gevolgen van dien. De Gecommitteerden van de Visserij hadden het 
er druk mee. Materiaal, logistieke vraagstukken, de financiering, overleg met 
betrokken bestuurscolleges… Er kwam heel wat voor kijken. Daarover gaat 
het in dit artikel. Misschien leest u het met enige weemoed en verlangen naar 
een dichtgevroren Nieuwe Waterweg. 
‘IJs’ kostte toen geld, maar het leverde ook geld op.

Maas dichtgevroren van Rotterdam tot Maassluis
J. Buisman heeft monnikenwerk gehad aan het samenstellen van zijn 
serie boeken ‘Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen’. 
In deze boekwerken geeft de auteur op boeiende wijze verslag van de 
weeromstandigheden in vroegere tijden. Uit een veelheid van bronnen 
speurt hij naar mededelingen over de weersomstandigheden. 

Zo lezen we over Maassluis onder andere het volgende: ‘Dat de brede mon-
ding van de Maas tussen Brielle en Maassluis dicht ligt, gebeurt maar zelden’ 
en ‘In Namen (België) ligt de Maas vast van 4 januari tot 11 maart’. Ook 
andere bronnen noemen feitelijkheden voor wat betreft wind, regen en ijs.
In een regestenlijst (beknopte inhoudsopgave van een akte of brief) voor 
Rotterdam en Schieland staat op pagina 542: ‘Anno 1658 wasset soo hard 
gevrosen, dat men van Rotterdam af over de Mase ging tot Maeslandsluys 
toe, waervan doen hebben eenige overgegaen in den Briel, sulx by geen 
menschen gedencken geschied was’.

Dichtgevroren Vlieten
Wanneer het stevig gevroren had kwamen de Gecommitteerden van de  
Visserij in actie. Dit college, dat verantwoordelijk was voor alle visserij- en 
 havenzaken te Maassluis, hechtte groot belang aan het open houden van de 
vlieten. Via de vliet onderhield Maassluis een belangrijke verbinding met 
Delft. Elke dag gingen er twee trekschuiten naar Delft en terug. Deze trek-

IJSBREKERS IN DE VLIETEN
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schuiten waren niet alleen van belang voor het personenvervoer, maar ook 
voor de verkoop van verse vis. 
Wanneer er strenge vorst heerste waren er maatregelen nodig. Het 
ijs moest gebroken worden en de vaarwegen opengehouden. Een  
belangrijk vaartuig lag daarvoor klaar, namelijk een ijsbreker.
 
Gedoe over de ijsbreker
De ijsbreker lag aan de Noordvliet. Daar was weleens gedoe over. De 
Gecommitteerden kregen in 1886 een brief van Olivier Joorisz(oon). Of de 
ijsbreker niet iets verderop kon worden geparkeerd, want nu lag hij pal aan 
zijn erf. De Gecommitteerden willigden z’n eis in. 
Het IJsbrekershuisje zorgde voor enige beschutting, maar ook dit onderkomen 

vroeg onderhoud. Rond 1700 was het 
huisje omgevallen door ouderdom 
en achterstallig onderhoud. Daarom 
was het afzinken van de ijsbreker een 
goede oplossing. Ook dat gebeurde 
in de Noorvliet. Wel moest de 
bode van het Hoogheemraadschap 
Delfland twee paaltjes slaan voor 
het vastmaken van de ijsbreker. De 
weduwe Huibregt van Rijn wilde 
voor haar deur geen touwen aan 
de bomen, dus kwamen er paaltjes. 
Wanneer het nodig was, werd de 
ijsbreker leeggepompt en kon het 
werk beginnen. 

500 gulden
We weten veel over hoe een ijsbreker gebouwd werd en hoe deze werkte, 
omdat er in het archief van de Gecommitteerden van de Visserij een bestek 
(bouwplan) aanwezig is. In dit bestek staan heel veel gegevens, zoals de pre-
cieze maten (bijvoorbeeld de lengte, bijna 10 meter), de materiaalsoorten (veel 
eikenhout zonder kwasten, lange spijkers), de stuurinrichting (helmstok) en 
natuurlijk veel over het ijzerwerk. In 1697 werd de bouw aanbesteed en de 
laagste inschrijver was Leendert Hoogendam voor de som van ‘driehondert-
vierennegentig’ (394) gulden. Op 19 september 1697 kreeg hij het contract. 
Op het bestek staat ook de (af)rekening. Aan de timmerman werd inderdaad 
394 gulden betaald, aan de smid 122 gulden, voor wat kleinigheden nog  
1 gulden en 19 stuivers en voor wat buitenwerk nog 3 gulden en 19 stuivers. 
De totaalkosten voor de nieuwe ijsbreker kwamen op ruim 500 gulden. Dit 
bedrag werd keurig gedeeld door de twee opdrachtgevers, namelijk de 
stadsregering van Delft en de Gecommitteerden van de Visserij te Maassluis.

Schaatsen op de Zuidvliet langs de Groen van Prinstererkade. 

Ca.1947. 
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Laagste aanbesteding
Wanneer er ijs lag moest de ijsbreker aan het werk. Ook dit werd keurig 
volgens de regels aanbesteed. In de opgemaakte contracten staat exact 
aangegeven vanaf welke plaats tot waar het vaartuig het ijs diende te 
breken. De aannemer moest ’s morgens vroeg beginnen, zijn materialen 
weer compleet inleveren en kreeg, wanneer hij de laagste inschrijver was, 
drie gulden. 
De laagste inschrijver kreeg de klus. Hij stelde twee goedbekend staande 
medeburgers, Aldert Pouwels van der Burg en Pieter Heijmens van Teijlingen, 
tot borgen en kreeg drie gulden als bonus voor zijn lage inschrijving. De 
(om)‘rouper’ kreeg zes stuivers als beloning en de aannemer kon de volgende 
dag, 3 januari 1692, aan de slag.

Gedeelde smart is …
Zoals gezegd werden de kosten verdeeld over het stadsbestuur van Delft en de 
Gecommitteerden van de Visserij van Maassluis. Met enige regelmaat gingen 
Gecommitteerden naar Delft voor overleg. Een belangrijk punt van overleg 
was de nodige reparaties aan de ijsbreker en het zorgen voor goed onderdak. 
De Gecommitteerden deden vaak de voorbereiding en vroegen monde-

IJsbreker.
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ling en/of schriftelijk om toestem-
ming. De havenmeesters van Delft,  
waaronder de heer van Bleiswijck, 
gaven technische adviezen en 
 controleerden aanbestede werk-
zaamheden. Of het nu nieuwbouw 
was en/of reparaties, er werd altijd 
technisch geïnspecteerd. Daarbij 
speelde ook de ‘fabriek’ van Delft een 
rol. ‘Fabriek’ was een functie die te 
vergelijken is met een directeur van 
openbare werken. Hij adviseerde de 
stadsregering over tal van technische 
zaken, waaronder dus ook eventuele 
reparaties aan de ijsbreker of te stel-
len eisen aan mogelijke nieuwbouw. 

De kosten werden steeds eerlijk 
verdeeld. Het rekeningenboek van de aanbestedingen laat dat duidelijk 
zien. Ook in de jaarrekening van het college van de Gecommitteerden  
komen de posten voor het openhouden van ‘de Vaart’ regelmatig terug.

Paardenkracht
De ijsbreker werd getrokken door paarden. Op de langwerpige praam stond 
tegen het voorschot van de bak een jaagmast. Het aantal paarden varieerde, 
blijkt uit de rekeningen. Meestal ging het om 8 tot 10 paarden met een 
eveneens gehuurde knecht/baas. 
Maar in 1768 waren zelfs 25-30 paarden niet voldoende. Het ijs was 12 duim 
dik. Omgerekend naar huidige maten is dat maar liefst 60 cm. Daar kwam 
zelfs de ijsbreker, getrokken door dertig paarden ingespannen als tweetallen, 
niet doorheen. Dus werden er mensen opgetrommeld om met bijlen en 
houwelen aan de slag te gaan. Want de vaart moest openblijven voor het 
vervoer van verse vis. 

Wandelen naar Brielle
Soms lag ook de haven dicht en zelfs de rivier de Maas. In 1768 kregen 
de Gecommitteerden het dringende verzoek van een viertal ‘stuurlieden’ 
(eigenaren/gezagvoerders van vissersschepen) om hun vastgevroren 
eigendommen van de ijsgang te bevrijden. Het college stelde drie schouwen 
(kleine vissersschepen) beschikbaar en per schouw één man voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. De rest moesten ze zelf organiseren en 
bekostigen. 

Het lijstje met inschrijvers op  
2 januari 1692 luidt als volgt (de 
geldverdeling was gulden, stuivers, 
penningen):

Pieter Heijmders 25,-,-
Leendert Storm 30,-,-
Govert Visser 28,-,-
Chiel IJsbrans(zoon) 18,18,- 
Dirck Sijmons(zoon) 29,-,-
Jop Elias(zoon) 38,-,-
Matheus Trekke 37,16, -
Cornelis van der Burg 35,-,-
Jan Pijnacker 48,-,-
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Een enkele keer werd ook de ijsbreker ingezet voor het vrijhouden van de  
haveningang. Maar uit de notulen van de Gecommitteerden blijkt nergens dat 
dit regelmatig gebeurde. Waarschijnlijk gingen de aangestelde commissarissen 
voor het ijsbreken met deze verzoeken uiterst correct om. Per slot van  
rekening waren reparaties aan schepen kostbaar en het openhouden van een 
vaart is nog wel iets anders dan het opereren op de Maas. 

Aflopende zaak
Over een tijdsperiode van ruim 150 jaar zijn er stukken in het archief van de 
Gecommitteerden van de Visserij te vinden over het ijsbreken. In 1796 schrijft 
het bestuurscollege van Delft aan de Gecommitteerden van de Visserij om ‘te 
persisteren bij denselven resolutie om ten eenemale van stadswege af te zien 
van den ijsbreker’. 

Uit eerdere correspondentie blijkt 
dat de laatste ijsbreker voor de sloop 
verkocht was. De opbrengst werd 
netjes gedeeld. Beide colleges waren 
tot de conclusie gekomen dat een 
ijsbreker niet meer nodig was. Of 
dit te maken had met veranderende 
weersomstandigheden of omdat de 
kosten de pan uitliepen, daarover 
geven de resoluties en de correspon-
dentie geen uitsluitsel. Maar het tijd-
perk van een gezamenlijke ijsbreker 
was voorbij. Gelukkig zijn er archief-
stukken bewaard gebleven, waaruit 
we het gebeuren van toen kunnen 
reconstrueren.

Nico M. Dirkzwager stelde in 1890 werklozen in de gelegen-

heid blokken ijs te zagen in de Boonervliet. Die werden 

opgeslagen in zijn ijspakhuis aan de buitenhaven. 

Met speciale grote zagen en handgrijpers werden de 

ijsblokken verwerkt.
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Door: Jan de Lapper

Eens stond ik keurig netjes voor de ramen
Met vele vrienden en vriendinnen om me heen,
Waar dames míj zoo af en toe eens ‘namen’
Soms ging er zacht langs mij een plumeau heen.

Dat mooie leventje, dat wou me wel bekoren
Ik werd geprezen om mijn deugd’lijk werk
En dikwijls kon ik in de etalage hooren,
Terwijl men naar mij wees: ‘Kijk, die is reuze sterk!’

Maar ach, dat leventje was spoedig afgeloopen
’t Was te begrijpen, dat het zoo niet langer kon.
Er kwam op zek’ren dag een heer om mij te koopen;
Hij gaf voor mij veel geld, behalve nog een bon.

En van dien dag begon mijn slavenleven,
Mijn nieuwe baas trok mij geregeld aan.
Hij had toch niet voor niets dat vele geld gegeven;
Ik moest hem dragen, bij het loopen en het staan.

Door weer en wind moest ik toen langs de straten;
Ik werd gebeukt, gebogen en getrapt.
En, kwamen in m’n lichaam eind’lijk gaten,
Dan werden die weer handig dichtgelapt.

Doch dan moest ik er maar weer aan gelooven;
Ik moest door modder, prikkeldraad en gruis;
Ik werd gesleept van onderen naar boven,
Ja, zelfs geen dag, liet mij mijn meester thuis.

Maar eind’lijk ging m’n lichaam het begeven;
De ‘dokter’ zei: ‘er is niets meer aan te doen!’
Ik was geknakt, gebroken voor mijn leven;
Ik was een waardelooze oude schoen.

DE OUDE SCHOEN
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Toen heeft m’n baas mij nijdig weggesmeten
En kwam ik in een breede Vliet terecht,
En op den bodem van die Vliet – ik wil het weten –
Beviel het mij in het begin niet slecht.

Ik sloot er vriendschap met wat oude laarzen,
Die dicht bij mij ook waren neergeploft.
Ik kreeg er kennis aan wat kleine stekelbaarzen,
Zoodat ik werkelijk nogal had geboft.

Doch op een goeien dag werd er een haak geslagen
Recht in mijn oog; die haak zat aan een draad,
En ’t was een wonder wat m’n and’re oogen zagen:
’k Werd opgeheschen en ik kwam weer op de straat.

Mijn redder zat verwoed naar mij te staren,
Dien vrijer was het misschien wel om een visch te doen!
Maar ik hing blij en dankbaar aan z’n garen;
Ik, oude, afgedankte en verongelukte schoen.
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Door: Klaas ’t Hart

Klaas ’t Hart stuurde ons zijn herinneringen aan enkele markante  
Maassluizers. In het vorige boekje (HS 70) las u over zijn innige kleuter-
liefde voor juffrouw Lub. In dit stukje laat hij ons op even humoristische 
wijze delen in de aanwezigheid van de lorrenboeren op de Maassluise 
straten.

Lórre … lórre … lórre!
Jaap Schaap was een markant figuur in Maassluis. Hij kwam in de dagen van 
weleer bij vrijwel alle Sluizers over de vloer. Zeker in de dagen dat ik nog een 
hummel was van pakweg 10 jaar. Dan heb je ’t over 1950. Jaap had ergens z’n 
bakfiets staan en liep de omringende straten door. Onderwijl stopte hij een 
ogenblik voor elke huisdeur, boog zich voorover naar de brievenbus, trok de 
klep omhoog, tuitte zijn mond voor ’t gat en riep zijn kort, maar krachtige 
roep de gang in: ‘Lórre!’. Eén keer per brievenbus, maar in de loop der jaren 
moet hij dat duizenden malen herhaald hebben! U begrijpt, Jaap Schaap was 
lorrenboer. 

Achter in de Piet Heinstraat had hij zijn bedoeninkje. Achteromziend verbaast 
het me dat er altijd weer deuren opengingen en de bewoners allerhande 
spullen in ruil voor een grijpstuiver aan Jaap toevertrouwden. Het was in 
die naoorlogse jaren zeker geen vetpot in menig gezin. Waren wellicht veel 
mensen zo arm dat zij, om te overleven, min of meer gedwongen werden om 
telkens weer de hoeken en gaten van kelder, zolder en schuur te doorzoeken 
naar minder broodnodige artikelen die Jaap met graagte verruilde voor een 
paar vierduitstukken, een heitje of misschien wel een schelling?
  
Bij ons thuis in de Damstraat werd Jaap niet zo vaak gezien. Dat had z’n 
reden: kleren werden versteld, uitgelegd, binnenste buiten gekeerd én …‘als 
nieuw’ tevoorschijn getoverd door onze huisnaaister Katrien Noordhoek.  
Ik vond haar een beetje eng, zij had een zenuwtik in haar gezicht die mij, 
kleine jongen, angst in boezemde!

Wat hadden we aan onze voeten
Ons dagelijks schoeisel bestond meestentijds uit klompen, schoenen waren 
voornamelijk bestemd voor bijzondere gelegenheden zoals de zondagse 
kerkgang. Die klompen werden op zaterdag voorzien van een vers witkalkje 
om er op de dag des Heren netjes geschoeid ter kerke mee te verschijnen (zelf 
heb ik dat niet meer bewust meegemaakt). En werd daarom de Zuiderkerk 

LORRE  JAAP SCHAAP



41

(hoek Sluispolderkade/Sandelijnstraat, nu het parkeerterrein achter de 
Nieuwstraat) ook niet het klompenkerkje genoemd? 

Ook voorzag vader ’t Hart menige klompzool van een lapje leer en verlengde 
zo hun levensduur. Trouwens, ook m’n schoenen versleet ik niet, ik heb 
de leest nog staan waarop pa de versleten zolen en hakken verving voor 
nieuwe. En om die slijtage tegen te gaan werd er onder de hakrand ook 
nog een ijzeren plaatje gespijkerd. Was je uit schoen of klomp gegroeid, dan 
was er altijd wel een jonger broertje of zusje die er daarna gebruik van kon  
maken. Als er een kap of hak van je klomp brak dan waren er krambanden 
om de klomp te herstellen. Krambanden waren ijzeren strips met een rij naar 
binnen geponste driehoekjes die in de klomp geslagen werden. Een kaart 
met 10 strips kocht je voor 35 cent. 

De tijden werden beter, pa had het druk met kroost en werk, de klompen wer-
den vervangen voor dagelijkse schoenen en het herstellen van dat schoeisel 
werd uitbesteed aan onder anderen ‘Volkertje’, een lange, wat vreemdstille 
man, van onder tot boven in ’t zwart. Hij kwam aan huis om te vragen of er 
wat te repareren viel. Hij woonde samen met zijn zuster op ’t Hoofd in de 
Joubertstraat, waar hij in een aangebouwd serretje zijn ‘werkplaats’ had. 

Noordvliet Noordzijde met de Lijndraaiersbrug circa 1900. Rechts naast het derde huis de Nauwe Koestraat, een straatje van 

iets meer dan een meter breed. De Nauwe Koestraat werd ook wel Schaapslop genoemd vanwege W. Schaap de lorrenboer 

die daar in 1915 woonde. Nu is op die plek de P.C. Hooftlaan te vinden. 
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Konijnenvellen en kaarsenkandelaars
Viel er voor Jaap Schaap dan nooit een cent te makken bij Damstraat 50?  
Jawel, rond nieuwjaar en soms ook wel tussentijds, was hij welkom. Dan  
lagen er zeker 1 of 2 konijnenvellen op hem te wachten. Pa ‘hield’  konijnen 
en hij hield van konijnen! En dus … rond de kerst werd er alom in den lande 
en in de Damstraat konijnen- en/of hazenbout gesmikkeld. Pa kreeg voor een 
konijnenvel een heitje (kwartje) en mocht hij nog een molletje in de aanbieding 
hebben dan leverde dat een blikkie (duppie of dubbeltje) op.
Ik bracht soms, van pa’s harmoniums afkomstige, afgedankte koperen 
 kaarsenkandelaars bij Jaap Schaap. Deze kandelaars brachten f 1,25 per kilo op. 

Ach ja, die beste Jaap Schaap; ik was op een goeie dag getuige van een 
transactie tussen Jaap en een klant die wat lorren in de aanbieding had. Jaap 
nam z’n jute zak en stopte de lorren erin. De zak werd aan een veerweeghaak 
gehangen en Jaap gaf het gewicht door. De mevrouw stond aan de ene en 
Jaap aan de andere kant van de zak. Jaap tilde de weeghaak hoog op met 
zijn linkerhand, zijn rechter hield hij ónder de zak; uiteraard om de zak te 
behoeden voor uitscheuren. Jaja ...

Bij veel begrafenissen stond Jaap Schaap aan ’t graf om de laatste eer te 
brengen aan de overledene. ‘Waarom?’ zo vroeg ik hem. Zijn antwoord klonk  
ongeveer zo: ‘Al die mensen hebben mij laten leven, daar ben ik hen dankbaar 
voor, zou ik hen dan bij hun dood niet een laatste groet brengen.’
Daar had ik als groenteboer wel wat van kunnen leren.

Nog een lorrenboer 
Er trok in die dagen nog een lorrenboer door de Maassluise straten, 
namelijk Henk van ’t Hof. Hij had een voorkamerwinkeltje in de  

Sandelijnstraat (spottend Rue de 
Sandelin genoemd) waar hij zijn  
ingezamelde spulletjes voor een 
habbekrats trachtte te slijten. 
Henks lokroep klonk anders dan 
die van Jaap. Henk liep, zak over de 
schouder, de straten door en daar 
klonk zijn langgerekte roep: ‘Lorreee, 
lorreee…’ 

Er zijn vast meer lorrenboeren in 
Maassluis geweest, maar deze twee 
hebben mijn leven verrijkt. Een 
grapje in die dagen was: ‘Als je 
‘goed’ eet kun je lorren poepen!’

De Sandelijnstraat gezien richting Sint Aagtenstraat.
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Door: Huib Geuze

Kroniek? Nee, ik schrijf geen stukje over de enkele jaren terug verschenen 
Kroniek van Maassluis. Dit kloeke boekwerk, uitgegeven door de 
Historische Vereniging, is nog steeds een regelmatig geraadpleegd 
standaardwerk over de geschiedenis van ‘de eerste stad aan de Waterweg’  
(tegenwoordig ‘Het Scheur’, red.). Nee, het gaat over een andere kroniek. 
En hierover meer in onderstaand verhaal.

Studiekosten
Studeren kost geld, voor een heleboel jongelui en hun ouders, veel geld.  
Zeker in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Nederland kende nog geen  
studiefinanciering en zeker geen basisbeurs. Maar niet getreurd. Een groep 
studenten koos voor een ludieke manier om hun studie te kunnen financieren. 
Namelijk het maken van een kroniek. Het was geen eigen vondst. Het idee 
namen ze over van Duitse collega’s.

Kroniek
Een dergelijke kroniek had het formaat van een groot schilderij. Het bestond 
uit een middenstuk, waarin de geschiedenis van de gemeente Maassluis kort is 
weergegeven. Het middenstuk is verlucht met tekeningen van kenmerkende 
stadsgezichten. Links en rechts staan stroken met vermeldingen van 
plaatselijke bedrijven. Veertien lokale bedrijven uit Maassluis deden mee.  
Zij sponsorden de studenten met een x-bedrag en kregen als tegenprestatie 
een plekje op de kroniek. Na aftrek van de kosten, hielden de studenten een 
aardig centje over voor hun opleiding. Het precieze bedrag weten we niet. 
Dat zou of een student moeten vertellen of een bedrijf. Mocht er iemand 
zijn, die hierop het antwoord weet, dan houdt de Historische Vereniging zich 
aanbevolen.

Aanbieding
Het Maassluise gemeentebestuur had ingestemd met deze constructie en 
was bereid de Kroniek te aanvaarden. Op dinsdag 5 maart 1963 bood mevr.  
H.L. Ellerbroek-de Vries (studente geschiedenis in Amsterdam) het 
schilderij aan. Wethouder J. van Gelderen aanvaardde de schenking. In zijn 
dankwoord namens het gemeentebestuur uitte hij zijn bewondering voor 
het initiatief van de studenten en dankte hij de veertien bedrijven voor hun  
medewerking. De beschrijving in het middenstuk was verzorgd door mej. 
M.J. van der Kolk te IJsselmuiden (studente talen aan een Duitse universiteit) 
en het tekenwerk was van de hand van studenten aan een tekenacademie.

KRONIEK VAN MAASSLUIS BIJ HET OUD VUIL?
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Plek
Het kunstwerk van 2 bij 3 meter kreeg een plekje in de hal van het 
secretariegebouw aan de Govert van Wijnkade 30. Wellicht kunnen wat  
oudere Maassluizers zich dit gebouw nog herinneren, bekend als de Rode 
Villa. 

Toen de ambtenaren verhuisden naar hun nieuwe locatie bij Koningshoek, 
zat men een beetje met dit grote voorwerp in de maag. Echte kunst was het 
niet, maar om het zomaar bij het grofvuil te zetten… Uiteindelijk gebeurde 
dit toch, maar was er een attente inwoner, met hart voor de historie van zijn 
stad, die de Kroniek redde van vernietiging. De Kroniek kreeg een plaatsje 
in de Kuiperij, tot voor kort de vaste stek van de Historische Vereniging 
Maassluis. Toen dat tijdperk voorbij was, heeft het bestuur van de HVM de 
Kroniek geschonken aan het Museum Maassluis. Daar hangt hij nu op de 
benedenverdieping.
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Bedrijven
De volgende bedrijven hebben deze Kroniek betaald. 
*de directie van L. Smit & Co’s sleepdienst 
*de directie van de N.V. Machinefabriek, v/h R. van der Bend 
*de directie van Slavenburgs’s Bank N.V. 
*de firma J. van Heijst 
*de directie van N.V. Wallramit Hardmetaal
*de directie van de N.V. Machinale Kuiperij A. de Neeff
*de directie van de N.V. Verenigde Touwfabrieken 
*de directie van de N.V. Keij en Kramer 
*de directie van de N.V. Airconditioning mij. Gebr. Van Swaaij 
*de directie van de N.V. Trouw en Co. 
*de directie van de N.V. Oliefabriek ‘De Ploeg’ 
*de directie van de N.V. Verolme Elektra 
*de directie van de N.V. Elementum 
*de directie van de Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager N.V.  

Van alle veertien bedrijven zit alleen Dirkzwager nog in Maassluis. Alle  
andere bedrijven zijn of verhuisd of gestopt. Ze werden door de burgemees-
ter en wethouders netjes schriftelijk bedankt voor hun welwillende mede-
werking. Wanneer ze de kroniek wilden bekijken, waren ze hartelijk welkom.
Dat bent u nu ook. Wanneer u het museum bezoekt kunt u de informatie en 
de bedrijfslogo’s bewonderen. 

Met dank aan de studenten toen, de sponsoren, de reddende engel en het 
huidige Museum Maassluis en de Historische Vereniging Maassluis. 
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Door: Ineke Vink en Dick van Wassenaar

De Weddebrug tussen de Noorddijk en de Wagenstraat in Maassluis is in 
2016 grondig gerenoveerd. Zeg maar gerust opnieuw gebouwd. De brug-
hoofden, de kademuren en de brug zelf waren dringend aan vernieuwing 
toe. Bijzonder daarbij is dat er vanwege de aanwezigheid van tongvarens 
(Asplenium scolopendrium) bij het talud een overlevingsmuurtje werd 
gemaakt om deze bijzondere varensoort te beschermen. Is het erg dat de 
oude brug vervangen is en niet gerestaureerd? En heeft deze brug een  
geschiedenis? Op de tweede vraag: een volmondig ja, en wat voor één!  
Op de eerste vraag: nee, en aan het eind van het stukje snapt u waaróm.

Over de Wedde
Al in 1656 gaf het Hoogheemraadschap van Delfland toestemming om 
op de plek waar het Goudsteenwater (toen Noordgracht of Fortegracht 
genoemd) als Het Nieuwe Water verder gaat, een Wedde te maken. Weddes 
waren zogenoemde ‘doorwaadbare plaatsen’ en werden ook gebruikt als 
drinkplaatsen voor paarden en voor het schoonmaken van wagens en koetsen. 
Dit verklaart ook de aanwezigheid van de toenmalige herberg, later bekend 
als café ‘De Zon’, boven aan de dijk. Later werd er een brede brug gebouwd: 

RECONSTRUCTIE WEDDEBRUG

Ansichtkaart van de Wedde. Rechts de Weverskade en bovenaan de Noorddijk.
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de Weddebrug. Op de eerste 
kadasterkaart van Maassluis van 
1821 staat de oeververbinding echter 
nog aangegeven als Steenebrug. 
In 1766 is de brug ook al eens 
vernieuwd. Er waren toen twee 
belangrijke eisen. Ten eerste mocht 
de brug de stroming van het water 
niet hinderen, omdat de waterloop 
een belangrijke afvoer was van 
Delfland naar de Monstersche 
Sluis. Ten tweede moest de brug zo 
breed zijn dat ‘de hoek of draai niet 
ongemakkelijk’ zou zijn voor koetsen 
en wagens.

Verbindingsader
De Weddebrug was een cruciaal onderdeel van een belangrijke route die 
ver boven het plaatselijke belang uitging. Het was een kruispunt van twee 
doorgaande routes die van nationaal en zelfs internationaal belang waren. 
Enerzijds kon men langs de gehele Duitse en Hollandse kust naar het zuiden 
reizen. Uit het noorden gekomen ging de route langs de Maasmonding 
over de dijk, een hoge en droge weg die bijna altijd begaanbaar was. In  
Maassluis lag het veer over deze brede waterweg. Internationale reizigers 
staken over naar Brielle en konden verder reizen door Zeeland naar de 
kust van Vlaanderen. Ze konden zich via Maassluis ook inschepen voor 
internationale reizen naar Engeland. De dijkweg kon ook gevolgd worden 
langs de hele Maasoever en dan kwam men in de belangrijke handelsplaatsen  
Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. 
Anderzijds was de route tussen Delft en Hellevoetsluis van groot strate-
gisch belang voor Holland. Delft was de garnizoensstad waar legeronder-
delen waren gevestigd. In Hellevoetsluis lag de Hollandse vloot. De reis 
vanuit Delft ging over de verhoogde  
kades van de waterwegen naar  
Maassluis. Het laatste stuk was dan 
langs de Noordvliet en door de  
Wagenstraat naar de Wedde. Bij de 
Wedde waren kruiselings twee af-
rollen gemaakt, zodat je met koets 
en paarden boven op de dijk geen 
scherpe draai meer hoefde te maken. 
Die twee afrollen bestaan nog steeds: 
vanaf de Weddebrug leiden twee  
paden in beide richtingen naar de dijk. 

Weddebrug in de jaren zeventig. Bovenaan het verdeel-

station van de elektriciteit, gesloopt in 2015.

Nieuwe Weddebrug in 2016.  
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Ongelukken
De Weddebrug is in de loop der jaren getuige geweest van een groot aantal 
ongelukken. Het was vroeger toegestaan dat motoren en rijtuigen gebruik 
mochten maken van de brug. 

In 1929 reed er een vrachtauto de Wedde op om boven aan de Noorddijk te 
komen. Plotseling brak de as van de wagen en de chauffeur kon niet meer 
remmen. Hierdoor reed de wagen achteruit en botste tegen de woning van de 
heer Van der Sar (Wedde 104) op waardoor de gevel van het huis aanzienlijke 
schade opliep. 

In 1939 reed een zandauto, die bezig was met de aanvoer van zand voor de 
nieuwe rijksweg, ter hoogte van de Weddebrug met een achterwiel tegen 
het orgel van een orgelman aan. Het gevolg was dat het orgel tegen de brug 
stootte en beschadigd raakte. 

In 1866 reed het zoontje van landbouwer Buitelaar met een mestkar getrokken 
door een paard. Nabij de molen op de Noorddijk sloeg het paard op hol en 
rende in vliegende vaart richting logement De Zon. De vader, die het voorval 
zag gebeuren, vreesde een groot ongeluk omdat de omnibus uit Vlaardingen 
bij de Weddebrug stond. Gelukkig was de jongen in staat om tijdig van de 
kar te springen. De kar raakte geheel versplinterd door de aanrijding met 
de omnibus en een van de wielen ging toch nog over het gevallen lichaam 
van de jongen. Deze werd onmiddellijk onderzocht door dokter van der 
Starp. Deze constateerde geen ernstige verwondingen. Het losgeraakte 
paard rende verder richting haven en werd daar later gegrepen door  
Fr. Rodenburg. 

Stadhouders en koningen
Onder andere de postkoets, met een geregelde dienst naar Rotterdam, maakte 
gebruik van het kruispunt aan de Wedde. In het water onderaan de dijk 
werden de paarden gedrenkt. Bovenaan de Wedde stond de gebruikelijke 
herberg die op belangrijke kruispunten altijd te vinden is. Ernaast was een 
stalhouderij en wisselplaats voor de paarden van de postkoets. In de 17e 
eeuw was dit café Orangien-boom, in de 19e eeuw café De Zon. In de tweede 
helft van de 20e eeuw is het café afgebroken. 

Ook Napoleon zag het belang van dit kruispunt in. Hij liet door heel het 
door Frankrijk overheerste deel van Europa rijkswegen aanleggen. Door 
Maassluis, langs de Noordvliet, liep Rijksweg 4. En inderdaad: die ging de 
Wedde op, over de dijk naar de Zandweg (Fenacoliuslaan), en via het veer 
naar Brielle. 
Veel Oranjevorsten hebben in de loop der eeuwen gebruik gemaakt van deze 
route. Zo reisde Willem de Zwijger in 1575 over Maassluis om in de kerk van 
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Brielle zijn huwelijk te sluiten met zijn derde vrouw, Charlotte de Bourbon. 
En stadhouder Willem III reisde in 1688 via Maassluis naar Engeland om 
er tot koning gekroond te worden. Prins Willem VI heeft in 1913 gebruik 
gemaakt van de Maassluise haven om na aankomst uit zijn ballingschap 
verder te reizen over de dijk naar de Hollandse steden om zijn koningschap 
als Willem I te aanvaarden. 

Om nog even terug te komen op het belang van de Weddebrug: met het 
bovenstaande is aangegeven hoe groot het historisch belang is geweest dat 
men vanuit de polder op deze plaats op de dijk kon komen. Hoe de brug eruit 
ziet is van ondergeschikt belang. Als deze ‘oversteekplaats’ over het Nieuwe  
Water en de beide afrollen maar bewaard blijven als herinnering aan een 
stukje Maassluise historie.

Noorddijk met café De Zon op de voorgrond en het verdeelstation van de elektriciteit op de achtergrond.  
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Door: Henk van den Hoek en Rien Braber

Maassluis heeft iets met boten en water. Dat is ook niet zo verwonderlijk 
wanneer je naar de historie en de ligging van Maassluis kijkt. Denk 
maar aan de haven waar nog niet zo heel lang geleden de vissersschepen  
lagen en aan het waterrijke achterland met zijn vlieten. Logisch dus dat 
veel Maassluizers ‘iets hebben met water en bootjes’.

Langs de vlieten hadden in de jaren vijftig veel bewoners een visbootje of  
ander bootje liggen. Deze bootjes lagen aan zelfgemaakte ‘steigers’. Zo’n 
steiger was eenvoudig te maken: een paar palen in de vliet en klaar was Kees.  
De bootjes werden zomers voor recreatiedoeleinden gebruikt. 

Hoe het begon 
Na verloop van tijd lagen er wel heel veel bootjes aan zelfgemaakte steigers. 
Dat was niet altijd een fraai gezicht. Boten en steigers werden niet altijd goed 
onderhouden. Of dit de reden was, of dat het waterschap Delfland vond dat 
de afwatering in gevaar kwam, is niet duidelijk. In ieder geval besloot Delf-
land in 1962 in al zijn wijsheid dat 
alle steigers langs de vlieten verwij-
derd moesten worden.
Gelukkig kregen de gedupeerden 
een terrein toegezegd waarop een 
‘jachthaven’ gebouwd mocht wor-
den. Het ging om een stukje hooiland 
tegenover het zogenoemde Arme 
Landje. Dit hooiland was weliswaar 
een stukje drassig vlietland, maar 
het lag mooi tussen de Noordvliet en 
Zuidvliet.
’s Winters lagen er toen al wat bootjes op het Arme Landje. Eén van die 
bootjes was de Biesbosch-kruiser van Aad Moerman. Mede hierdoor is hij 
vanaf het begin bij het watersportcentrum betrokken geweest. Deze bootjes 
werden met mankracht op een paar balken het water uitgetrokken, zodat ze 
droogstonden voor de winter. In het voorjaar werden ze weer te water gela-
ten voor het zomerseizoen.

Puin uit de Sandelijnstraat
Een aantal booteigenaren, waaronder de heer Mooiman, nam het initiatief 
om een jachthaven aan te leggen op het stukje Vlietland. Alle eigenaren van 
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Aad Moerman - Biesboschkruiser ZS Viking. 
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de bootjes kregen in 1962 het verzoek om een avond in de kantine van de 
toenmalige kistenfabriek De Neeff samen te komen met als doel het oprichten 
van een Watersportvereniging. Zo’n 15 man gaven hieraan gehoor en in zo’n 
drie uur tijd werd de Stichting Vlietland een feit. 
Er moest geld komen om het plan te realiseren. Er werden aandelen 
uitgegeven van f 50,- tot f 500,-. Enkele bedrijven verstrekten zelfs een 
lening. De eerste contributie voor de leden werd vastgesteld op f 10,- per jaar 
voor het zomerseizoen en f 2,50 per m2 voor de winterberging. Alles verliep 
vlot en uiteindelijk was er aan de start een aanvangskapitaal van f 12.000,-.
Een prachtig begin. De mensen die dit gerealiseerd hebben waren naast 
bovengenoemde heer Mooiman van de gemeente Maassluis ook de heren 
Brijs, Greep van De Neeff en Voorbach. Het nieuw gevormde bestuur sloot 
een pachtovereenkomst af met de gemeente Maassluis voor 50 jaar voor het 
stukje Vlietland.

Het werk kon beginnen en werk was er genoeg. Zo moest er onder andere 
een brug komen waar vrachtauto’s overheen konden. Ook moest de vliet 
uitgebaggerd worden. De baggerspecie kon gelijk het Vlietland op, want de 
drassige grond moest flink opgehoogd worden.Om de brug aan te leggen 
was er overleg met de binnenvisser Cornelis van Dijk van het Jachthuis aan 
het Bommeer. Van Dijk pachtte namelijk het viswater van de Noordvliet en 
Zuidvliet. Per afgemeerde boot spraken zij een vergoeding af van f 0,50 tot  
f 2,- per jaar. 

Toevallig vond in die tijd de sloop van de Sandelijnstraat en de Lijnstraat 
plaats. Het puin van de woningen was uitstekend geschikt voor het  
ophogen van het Vlietland. De vrachtwagens met puin reden af en aan. 
Dit puin werd door de leden van 
de onlangs opgerichte stichting en 
door vrijwilligers verspreid over het 
Vlietland. Dat dit zwaar werk was 
mag duidelijk zijn. Vlietland rees op 
uit het moeras en men kon er zonder 
weg te zakken lopen. 
De volgende stap was het maken van 
een beschoeiing en de bouw van de 
steigers. Voor de steigerpalen had de  
gemeente nog oude havenpalen 
liggen. Bij De Neeff werden die palen 
in de lengte in vieren gezaagd en zo als grondpalen voor de steigers gebruikt.  
Al snel waren de eerste steigers gereed en konden er boten aan afmeren. 
Hiermee was de haven een feit, hij kon in gebruik genomen worden. Er werd 
een havenmeester aangesteld in de persoon van Jan van der Gaag. Jan en zijn 
vrouw Nel kregen een mooi plaatsje in de jachthaven voor hun woonark.

Watersportvereniging, jaartal onbekend.
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De kantine van VDL
Het aantal belangstellenden voor een ligplaats groeide snel. In 1965 
telde Vlietland al 150 betalende leden en waren alle beschikbare plaatsen 
volgeboekt.
Het startkapitaal van f 12.000,- was grotendeels uitgegeven aan het terrein 
en de steigers, maar er stond nog meer op het verlanglijstje. Er moest een 
kraan komen. In eerste instantie was dit een walkraan bestaande uit een mast 
en een giek. De bediening ging met een handlier en hij kon vier ton hijsen. 
Niet veel later, er kwamen steeds meer boten, kwam er een bok bij, zodat 

men ook de beschikking over een 
drijvende kraan kreeg. Hiermee kon 
men overal veel beter bijkomen. 
Ook had de voetbalvereniging 
VDL een oude kantine te geef. Dit 
gebouwtje werd uit elkaar gehaald 
en op het terrein van Vlietland 
weer opgebouwd. De kantine werd 
gezellig ingericht, zodat men een 
praathuis had, waar een borrel 
en een hapje te verkrijgen waren. 
Alles verliep boven verwachting, 
Vlietland was zeer gezond en in 1967 
was er zelfs een wachtlijst. 

Het bestuur beraamde plannen om in 1968 een nieuwe vaste brug over de 
Zuidvliet te laten maken. Deze brug moet ook geschikt zijn voor autoverkeer. 
Het voorste gedeelte van het terrein kon dan als parkeerterrein worden 
gebruikt. 
Omdat er plannen waren om de verbindingsgeul tussen de Noordvliet 
en Zuidvliet, bij het voormalige veilinggebouw, te dempen werd er 
een vergunning aangevraagd om noordoostelijk op het terrein een 
verbindingsgeul te mogen graven. De boxen voor de boten aan de kant van 
de Zuidvliet zouden na het bouwen van de vaste brug namelijk moeilijk 
bereikbaar zijn voor de grotere boten. Deze geul is nu bekend als de Jan van 
der Gaag doorvaart, genoemd naar de toenmalige havenmeester. 

Veel verplichte klussen
De wachtlijst bleef lang. Daarom werd besloten dat schepen die verkocht  
waren binnen enkele weken van het terrein moesten zijn verwijderd. 
De tarieven gingen omhoog. Een kleine box ging f 20,- en een grote box  
f 30,- kosten. Gasten werden in het vervolg slechts één week toegelaten. Er 
werd aan de leden gevraagd wat meer uren beschikbaar te zijn voor allerlei 
klussen. Voor deze zelfwerkzaamheden stelde men een oproepsysteem in met 
een sanctie op het niet nakomen hiervan. Hierdoor hoefden de tarieven niet 

Wsv Vlietland.
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opnieuw te stijgen. Ondanks deze 
verplichting bleef de wachtlijst lang.
Het terrein bleef voor problemen 
zorgen. Het was nodig de walkanten 
te versterken en het terrein beter 
te egaliseren. Ook het slopen en 
afvoeren van de oude woonark 
van de havenmeester was een hele 
klus voor de leden. De benodigde 
materialen sloegen bovendien een 
groot gat in de financiële reserves. 
Het bestuur probeerde subsidie van 
de gemeente Maassluis te krijgen 
voor deze werkzaamheden, maar 
zonder succes.

In 1974 nam Willem Worms als nieuwe voorzitter de taak over van H.P. 
Mooiman. Het nieuwe bestuur sloot zich aan bij de KNWV (Koninklijk 
Nederlands Watersportverbond). De contributie ging omhoog om te sparen 
voor een nieuwe walkraan en een nieuwe kantine. Bovendien was de bok toe 
aan een grote beurt op de werf van De Haas. 

Vlietlandjeugd
Vlietland had halverwege de jaren zeventig 16 jeugdleden. De Vlietlandjeugd 
deed het niet slecht en behaalde menig prijsje bij zeilwedstrijden op het 
Bommeer. Want waar kon je beter leren zeilen dan op de smalle vlieten. 
Wanneer je op de vlieten kunt zeilen, kun je het toch overal.
Voor de kleine (zeil)boten, vaak in het bezit van de jongeren, werd zelfs 
een helling aangelegd om de scheepjes gemakkelijker in en uit het water te 
krijgen. De helling diende dus voor bootjes waarvoor geen kraan nodig was.
Onder de jeugdleden bevonden zich ook fervente windsurfers. Ja, de 
vereniging ging met haar tijd mee.

Absurd laag 
De kosten voor het onderhoud en dergelijke bleven oplopen en tegenvallers 
waren er genoeg. De vervanging van de kantine was uitgesteld, omdat het 
onderhoud aan de bok en de walkraan duurder uitvielen. Opnieuw ging er 
een subsidieaanvraag naar de gemeente Maassluis, opnieuw zonder succes. 
Vlietland kwam in aanvaring met de wethouder voor sportzaken; hij vond 
de contributie ‘absurd laag’. 

In 1977 vierde Vlietland zijn 15-jarig bestaan met een bingo-dansant en een 
groot feest. De wachtlijst liep nog steeds op en er stonden inmiddels 90 ge-
gadigden op de lijst. Dat jaar werd het project walkraan geheel afgerond. 

De aanleg van een nieuwe brug. 
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De kraan kreeg een elektrische lier. 
De beschoeiing was met de tropische 
houtsoort azobé afgewerkt en de be-
strating zo gelegd dat diepe plassen 
verleden tijd waren. Het aftandse 
waterleidingsysteem werd ook ver-
nieuwd, inclusief het onder water 
maken van een leidingdoorvoer in 
de betonnen damwand door een 
duiker. Ook de elektrische installatie 
kreeg een grote beurt met een lange 
nieuw ingegraven kabel van de scha-
kelkast bij de ark tot aan de kast bij de kantine. De schakelkast kreeg ook een 
nieuw binnenwerk. 

In 1978 had Vlietland eindelijk een nieuwe kantine. Het bleek verstandiger 
om de oude kantine geheel te slopen en een nieuwe te bouwen in plaats van 
de oude te renoveren. Er lag sierbestrating rondom de kantine. Ook werd er 
een bij de kantine passend afdak over de toiletgroep aangelegd, waardoor 
die minder opviel.

De allereerste havenmeester Jan van 
der Gaag werd in 1980 opgevolgd 
door Koos de Knegt. Jan van der 
Gaag behield het recht om op het ha-
venterrein te blijven wonen zolang 
hij dat wilde. Spijtig genoeg is hij in 
1982 overleden. In 1982 besloot het 
bestuur tot de bouw van een nieuwe, 
modernere woonark waar het haven-
meestergezin in kon gaan wonen. 

Een prop hout erin en pompen maar 
Natuurlijk zijn er ook tegenslagen of pechgevallen geweest. Verzakkingen en 
dergelijke was men wel gewend, maar dat een voorjaarsstorm de dakbedek-
king van de kantine afblies was wel wat anders. 
Ook sloeg in 1992 de pechduivel toe. Toen het juk van de drijvende bok 
moest zakken om de stroppen aan te slaan, bleek de rem niet te wer-
ken en het juk kwam hard op twee zeilboten terecht. Gelukkig was er 
niemand gewond geraakt, maar er was wel schade aan beide schepen. 
Het bleek een klein technisch defect. Maar toen hij daarna een zware 
motorkruiser oppakte, werd de bok plotseling instabiel. Oorzaak: een 
lekkage. Hierdoor stroomde er bij zware belasting water in het ruim 
van de bok. De zaak bleek simpel op te lossen: een prop hout erin en 

Jachthaven Vlietland met kraan omstreeks 1975. 

Ongedateerde foto van Vlietzicht. 
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pompen maar. Het karwei kon gelukkig toch nog worden afgemaakt. 
In 1994 aan het begin van de winterberging was de drijvende bok zodanig 
verzwakt dat het hijswerk moest worden stilgelegd. Reparatie leek niet zin-
vol en verantwoord en na 34 jaar werd de Vlietlift 1 uiteindelijk (in 1996) 
ontmanteld en afgevoerd. 

Nog wat belangrijke zaken op de tijdlijn
1998. De Arbowet vereist dat de walkraan gecertificeerd wordt. Zonder 
 certificaat mag de walkraan niet meer gebruikt worden.
2000. De renovatie van de kantine is afgerond. Het resultaat is een mooi 
 clubhuis.
2001. Het bestuur besluit na een uitvoerige studie de toegangsbrug geheel te 
vervangen door een nieuwe.
2006. Het wordt duidelijk dat er aan de Brouwerijstraat bouwplannen zijn. 
Vlietland is alert en neemt meteen contact op met de gemeente, want het 
vaarwatertje dat dit gebied van Vlietland scheidt is van groot belang voor 
de haven. Natuurlijk voor de ligplaatsen voor de passanten, maar ook als 
doorvaart naar de walkraan en de afspuitplaats. 
2007. Er is hierover verder overleg met de gemeente. De gemeente  
besluit tot het instellen van een af-
meerverbod aan de Brouwerijstraat.
2009. De erfpacht wordt voort gezet 
waardoor het voortbestaan van 
Vlietland in principe is veiliggesteld. 
2010. Plannen voor de bouw van een 
nieuwe grotere loods worden defi-
nitief door subsidie (€ 62.000,-) van 
het Fonds Schiedam  Vlaardingen 
en omstreken. De vereniging 
krijgt  bovendien € 10.000,- van de 
 gemeente Maassluis. Vlietland hoopt 
nu met een bijdrage uit eigen midde-
len van € 40.000,- de bouw te kunnen 
 realiseren. 
2011. De nieuwe loods is verrezen. Een 
enorme klus waaraan bijna  dagelijks 
door een vaste ploeg met als centrale 
man Bertus van Beest is gewerkt.

Leden aan het woord
Wij waren nieuwsgierig naar ervaringen van leden van dit watersportcen-
trum. Ook wilden we het jachthaventje eens met eigen ogen bekijken. Samen 
met Bertus van Beest brachten we een bezoek aan het watersportcentrum.  
Hij is sinds het jaar 2000 lid van deze vereniging. Bij veel verbouwingen 

De restanten van de voormalige brouwerij op de hoek van 

de Zuidvliet en Baansloot. Het stuk land erachter werd wel 

Armenland genoemd.
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maakte de vereniging graag gebruik van zijn diensten en deskundigheid.  
Hij is van zijn beroep namelijk timmerman. 
Op 29 maart van dit jaar (2017) gingen we met hem op weg naar het 
watersportterrein. Ondanks het vroege uur was er al heel wat bedrijvigheid 
op het terrein. Er werd geschuurd, geverfd en gebouwd. Het was duidelijk: 
de winter was voorbij en het vaarseizoen was weer aanstaande.
‘Kijk,’ zei Bertus toen we op weg waren naar de kantine, ‘daar aan de overkant  
van het water lag het ‘Arme Landje’. Nu zijn er mooie nieuwe huizen  
opgebouwd, maar vroeger was het grasland. Op het landje stonden een  
brouwerij en een schuur. Deze schuur was in het bezit van de zoon van 
burgemeester Dommisse. In de oorlog is er zelfs een bom (een blindganger) 
ingeslagen voor de schuur van de burgemeesterszoon. De bom verdween diep 
in de moerassige veengrond. Bij de nieuwbouw heeft men nog naar de bom  
gezocht, maar de bom is niet aangetroffen.’ 

Gezelligheid, ook zonder varen
We lopen de kantine binnen en zijn verbaasd een tafel met een mannetje 
of tien aan te treffen. Ze zitten gezellig pratend aan een grote ovale tafel. 
De vereniging is ook een echte gezelligheidsclub. Men zoekt elkaar in de 
kantine op, ook als er niet gevaren kan worden. De vereniging probeert het 
saamhorigheidsgevoel ook te bevorderen door het houden van bingoavonden 
en de jaarlijkse organisatie van een barbecue. De vereniging telt ongeveer  
120 leden (er liggen ongeveer 100 scheepjes in de haven). 
Ook bij deze club is sprake van vergrijzing. De meeste leden zijn 65-plussers. 
De jongere generatie wordt niet zo 
snel meer lid van een vereniging. 
Ook heeft deze generatie geen zin 
meer om een schip helemaal zelf op 
te bouwen. Men koopt een sloep, 
komt een kopje koffie drinken en 
vaart weer verder. Van de leden 
wordt verwacht dat ze hun steentje 
bijdragen. Naast het liggeld van 500 
tot 600 euro wordt van de leden, 
tot 70 jaar, verwacht dat ze 15 uur 
per jaar vrijwilligerswerk doen. 
Wie hiervan vrijgesteld wil worden, 
betaalt een hogere contributie. 

Wanneer we een tafeltje hebben opgezocht in de gezellig ingerichte kantine en 
Bertus ervoor zorgt dat we een kopje koffie krijgen, komt Leo van Ettinger bij ons 
aan tafel zitten. Hij heeft ook zijn sporen verdiend in deze vereniging. Ongeveer 24 
jaar heeft hij bestuursfuncties vervuld. Hij bevestigt het verhaal van Bertus over 
het ‘Arme Landje’. Hij vult deze informatie verder aan: ‘De jachthaven is tegen - 

Kantine van Vlietland. 
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over het ‘Arme Landje’ aangelegd. Dit gebied was een stuk grasland dat in bezit 
was van de familie Bijl. Het ging deze familie om het hooi. Ook nu wordt het gras 
van de Vlietlanden nog gebruikt als hooi voor de dieren. De gemeente heeft het  
stuk grond toen van de familie Bijl gekocht en aan de vereniging in erfpacht  
gegeven. De gemeente vroeg als erfpacht geen hoog bedrag. Onlangs is de 
erfpacht opnieuw vastgesteld. De prijs is wat omhoog gegaan, maar is nog altijd 
goed op te brengen.’

Geen rampen, wel strenge regels
Er zijn op dit moment geen plannen om de jachthaven uit te breiden. Dit 
is ook niet echt nodig. Maar uitbreiding van dit gebied voor de watersport 
is ook niet eenvoudig. Er moet rekening gehouden worden met de afstand 
tot de snelweg. Ook moet men rekening houden met het windrecht van de  
molenaar van de Wippersmolen. 

Grote rampen heeft de vereniging niet gekend. In 1997 is er wel brand op het 
terrein geweest, waardoor enkele scheepjes zwaar beschadigd werden. En 
een enkele keer is er ingebroken in de scheepjes. Meestal is er dan niet veel 
gestolen, maar wordt er vooral rotzooi gemaakt in de kajuit. De meeste last 
van dit vandalisme heeft men wanneer de vliet bevroren is. 

Tenslotte merkt een van de aanwezige bestuursleden nog op, dat het 
besturen van de vereniging steeds lastiger wordt. Er zijn steeds meer 
wettelijke regels waaraan je je moet houden of waaraan je moet voldoen. 
Het bestuur is verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het naleven 
van de wetten. De watersportvereniging moet regels ten aanzien van 
geluidsoverlast en inzameling van chemisch afval zoals verfresten streng 
naleven. Wat de bodemverontreiniging betreft is bepaald dat de vereniging 
de grond niet verder mag verontreinigen. Er heeft een zogenoemde nuloptie 
plaatsgevonden. Het terrein kent een lichte mate van vervuiling. Het terrein 
is in het verleden immers opgehoogd – in een tijd dat de milieueisen nog niet 
zo streng waren – met sloopafval van huizen uit de omgeving. 

Vanwege wettelijke regels (Arbowet) mocht de bok ook niet meer gebruikt 
worden. Voor het op de kant zetten (na het vaarseizoen) en het te water 
laten (in het voorjaar) wordt er gebruik gemaakt van een grote kraan van 
de bekende firma Boekestijn. Het duurt anderhalve dag om de boten op de 
kant te zetten en één dag om de boten in het water te leggen. Een dure grap:  
€ 50,- per boot. 

De vereniging is blij met de plannen om de Monstersche Sluis weer geschikt 
te maken voor de doorvaart, zodat Het Scheur en de Nieuwe Waterweg 
bereikbaar zijn vanuit Maassluis.
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Ydema-kruiser
Aan het einde van ons bezoek maken 
we nog wat foto’s van de jachthaven. 
We zien ook een Ydema-kruiser. 
Leo van Ettinger, die zelf in het 
verleden bij de smederij Post 
gewerkt heeft, wist er het volgende 
over te vertellen: ‘Eind jaren zestig 
is men bij de toenmalige smederij 
Post aan de Weverskade naast het 
constructiewerk ook plezierboten 
gaan bouwen. Deze boten werden 
door de broers Herman en Piet 
Ydema gebouwd en onder de naam 
Ydema-kruiser verkocht. In 1972 is de smederij van de Weverskade 
verplaatst naar het Zandpad. Op deze plaats hebben de  
broers in de loop van de jaren zo’n 80 Ydema kruisers gebouwd. De Ydema-
kruisers zijn degelijke boten. Je kunt de scheepjes nog op veel vlieten en 
meren zien varen. Aan de haven, ongeveer op de locatie waar nu (in 2017) 
een administratiekantoor zit, hebben de broers Ydema ook nog een winkel in 
scheepsbenodigdheden gehad.’ 

Tenslotte nemen we nog een kijkje 
bij het scheepje van Bertus. Het is 
de B 42 (De B van Bertus en 42 het 
geboortejaar van Bertus). Trots laat 
hij zich fotograferen bij zijn scheepje, 
wellicht ook met enige weemoed. 
Binnenkort verkoopt hij zijn bootje. 
De jaren gaan tellen en zijn vrouw 
heeft ook geen aardigheid meer in het 
varen. Het scheepje van Bertus heette 
vroeger de Fuut. Het was een sloep 
in gebruik bij Tak’s Berging. De sloep 
werd gebruikt om onder anderen 
duikers en bergingsmateriaal naar 

de plaats van de berging te vervoeren. 

Bronnen:
Bovenstaand verhaal is gebaseerd op het boek ‘50 jaar schipperen met 
schepen’, in eigen beheer uitgegeven door watersportcentrum Vlietland bij 
het 50-jarig jubileum. 
Dank aan bestuur en leden watersportcentrum Vlietland.
Historische Vereniging Maassluis.

Bertus van Beest bij zijn scheepje in 2017.

Ydema-kruiser. 
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Door: Wim Duijvestijn
Oorspronkelijke tekst: Jacq. van der Meer

De zogenoemde Hoekse Lijn is omgebouwd van een gewone spoorlijn 
naar een moderne metro. Dan is de vroegere ‘boottrein’ passé en is  
Maassluis aangesloten op het metronetwerk van Rotterdam. Hoe de  
Hoekse Lijn in de 19e eeuw tot stand gekomen is staat in het boek  
‘De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij’ door Jacq. van der Meer. 
Wim Duijvestijn selecteerde de relevante passages voor ons.

Kiezen voor Pincoffs of de NRS
Voor de spoorverbinding Rotterdam-Schiedam-Hoek van Holland was reeds 
in 1869 vergunning aangevraagd door de Rotterdamse zakenman Lodewijk 
Pincoffs. Deze wilde Hoek van Holland tot een voorhaven van Rotterdam 
maken en de spoorlijn vanuit Hoek van Holland langs de kust doortrekken 
naar Den Haag. Hij stelde slechts als voorwaarde dat alle benodigde 
rijksgrond kosteloos aan hem werd afgestaan, maar daar voelde de minister 
niets voor. 
Ook de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij (NRS), wilde 
vanuit haar Rotterdamse station een lijn doortrekken en liet in 1872 een 
concessieaanvraag doen door het Londense bankiershuis Raphael and Sons. 
Toen Pincoffs dat hoorde vroeg hij een nieuwe concessie aan, via zijn  
Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV). Hij deed deze keer veel water  
bij de wijn vergeleken bij zijn eerste aanvraag.

Nieuwe havenplannen
Inmiddels ontwikkelde Pincoffs  
havenplannen op Feijenoord en men 
vreesde de nieuwe havenplannen 
in Hoek van Holland, die heel wat 
schepen zouden weghouden. De 
gemeente Rotterdam en de kamer 
van koophandel, met Pincoffs als 
vooraanstaand lid, stonden achter  
Pincoffs en drongen aan bij de  
regering om de NRS haar zin niet te  
geven. De minister ging daarop in en 
verklaarde dat de nieuwe Maasmond in Hoek van Holland eerst maar aan 
de verwachtingen moest voldoen voordat er iets zou worden ondernomen. 
De NRS gaf haar pogingen toen op. 

DE HOEKSE LIJN

Station Hoek van Holland omstreeks 1900.
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Pincoffs en zijn RHV hadden  meerdere spoorwegplannen, met ontwerper 
ir. Th.J. Stieltjes en voor financiën de Rotterdamsche Bank alsmede de Bank  
R. Mees en Zoonen. De regering zou 30% van het aanlegkapitaal van  
45 miljoen gulden voor alle plannen moeten subsidiëren, bij eventuele 
 weigering zouden de plannen vroegtijdig  sneuvelen.

Tegengestelde belangen
De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) was ondertussen 
belast met de exploitatie van de lijn Rotterdam-Hoek van Holland, maar 
er was nog geen meter spoor. In 1875 gaf de Minister van Binnenlandse  
Zaken te kennen meer te zien in een spoorverbinding tussen Schiedam en  
Maassluis, die later mogelijk naar Hoek van Holland zou worden door-
getrokken. Het parlement had een andere mening en via een amendement 
werd in oktober 1875 besloten tot de aanleg van een spoorweg tot aan Hoek 
van Holland. 

Er bleek al spoedig een heel verschil tussen een wet tot aanleg en de 
werkelijke uitvoering. De betreffende wet had de bouw van negen nieuwe 
staatsspoorlijnen geregeld, waarvan de eerste pas na vijf jaar in gebruik zou  
komen. De vertraging kwam doordat de Staats Spoorwegen vreesden voor 
concurrentie van hun lijn naar Vlissingen en door enkele havenbaronnen die 
havenfuncties zagen verdwijnen naar een mogelijke nieuwe Hoekse haven. 

In 1879 ging Pincoffs door financiële malversaties failliet. Het faillissement 
sloeg in als een bom en maakte de Rotterdamse zakenwereld terughoudend 
met de aanleg van nieuwe spoorlijnen. De Nieuwe Waterweg, gereed-

Veerboot naar Harwich 1922.
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gekomen in 1872, was al snel gaan verzanden en er zou pas in 1886 voor  
Rotterdam een goede verbinding met de zee komen. De Harwich-boot was 
zijn ligplaats bij het NRS-station in Rotterdam kwijtgeraakt door de bouw 
van de Maasspoorbruggen, hetgeen er weer toe leidde dat veel passagiers 
de route over Vlissingen verkozen, waar men wel een directe boottrein 
verbinding had. In 1883 begon de verwerving van de benodigde grond en 
pas in 1886 werd het ‘Hoekse Lijntje’ aanbesteed.

Slappe grond en hoge waterstand
De aanleg kende veel problemen door slappe grond, zodat grote hoeveelheden 
zand moesten worden aangevoerd. Voordeel was wel dat dit uit de Nieuwe 
Waterweg opgebaggerd kon worden, die daardoor op diepte bleef. ‘Ieder 
nadeel heeft zo z’n voordeel.’ Ook ligt de spoorbaan grotendeels buitendijks 
en daarom moest de spoordijk daar boven de hoogste waterstand worden 
aangelegd. De vertragingen die dit opleverde zorgden eerst voor een lijn tot 
aan Maassluis, die als lokaalspoor zou worden geëxploiteerd door de HIJSM. 

Op 17 augustus 1891 trok Borsig-locomotief nummer 172, de ‘IJsbeer’, de 
eerste trein, bestaande uit drie 
wagens en een bagagewagen, 
vanuit Schiedam naar Maassluis. 
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.

Daarna duurde het nog bijna twee jaar voordat Hoek van Holland werd  
bereikt. Op 1 juni 1893 was de officiële opening, maar reeds op 28 april was 
de lokaaldienst tot aan Hoek van Holland functioneel. 
In Hoek van Holland kwam een groot havenstation met een uitgebreid 
emplacement aan de Nieuwe Waterweg. Voor dit station kwam een 
loodsencomplex en een goederenstation, alsmede een gedeelte voor de 
douane, omdat de Harwich-boot in 1893 vanuit Hoek van Holland zou gaan 
varen. Er kwam ook een aftakking van een kilometer lang naar een station 
bij het strand.
In Hoek van Holland kwam een stoomdepot, compleet met werkplaats,  
kolenpark en watervoorziening, alsmede een draaischijf. Bij de duinrand 
verrees een watertoren. Op 27 mei 1893 was het zover en verhuisde de  
Harwich-boot van de Westerkade in Rotterdam naar Hoek van Holland.

HIJSM-loc. 172 de IJsbeer.
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De ‘Heilige Lijn’
In ‘slechts’ 18 jaar was een lijn van nog geen 24 kilometer aangelegd en 
daarom was het op 1 juni feest. Nadat de Harwich-boot ’s ochtends had 
aangelegd vertrokken ongeveer anderhalf uur later de eerste exprestreinen 
naar Noord-Duitsland en Keulen. Nu bestond er in Rotterdam nog steeds 
geen verbinding tussen het HIJSM- en NRS-net, zodat de exprestrein naar 

Noord-Duitsland na Rotterdam via 
Den Haag en Amsterdam moest 
worden geleid, om via Amersfoort,  
Apeldoorn en Almelo in Rheine 
(plaats in Duitsland) door Duitse 
tractie te worden overgenomen. 
In Schiedam moest worden 
kopgemaakt (van rijrichting 
veranderen), waarna de rit naar 
Delft kon worden voortgezet. Eerst 
na 1899, met de opening van de 
verbindingsbaan rond Rotterdam, 
konden deze treinen rechtstreeks via 
Rotterdam en Utrecht rijden. 
Bij de Delfshavense Schie kwam een 
nieuw station voor de Rotterdamse 
reizigers van de Noord-Expres 
en was tijdrovend kopmaken niet 
meer nodig. Het nieuwe station had 
echter geen aansluiting op ander 
openbaar vervoer en werd in 1910 
tot woonruimte verbouwd. Voor 
de treinverbinding zuidelijker in 
Duitsland werd op het Maasstation 
kopgemaakt, waarna de reis werd 
voortgezet naar Dordrecht. Daar 

wisselde de locomotief en ging het over de Betuwelijn via Nijmegen tot 
Kleve. Daarna zorgde Duitse tractie voor het vervoer via Goch en Kempen 
naar Keulen. 
Voorlopig gingen er ’s ochtends en ’s avonds twee exprestreinen 
van en naar Hoek van Holland, in aansluiting op de Harwich-boot. 
In 1896 gingen de boottreinen naar Keulen via Nijmegen, Venlo en 
Kaldenkirchen, dus over de ‘Heilige Lijn’. Daar kon het gebeuren dat op 
kruispunt Beugen de boottreinen van de HIJSM en de SS (Staatsspoorwegen) 
elkaar kruisten. De trein uit Vlissingen ging onderlangs en over het viaduct 
reed de trein uit Hoek van Holland. Dit duurde tot 1900, toen de HIJSM-
treinen weer via Kleve gingen rijden.
Verder reden nog zes stoptreinen tussen Schiedam en Hoek van Holland, 

De nieuwe spoorbrug, vier stuks voor vier banen, over de 

Delfshavense Schie in 1910. De bruggen stonden op kwart 

tandwielen om 90 graden rechtop te draaien.
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met lokaal materieel, maar met zwaardere trekkracht. Vijf van deze treinen 
gingen door naar eindpunt Hoek van Holland, drie reden door naar 
Rotterdam Delftse Poort en drie andere eindigden hun rit in Schiedam, dat 
intussen een nieuw station had gekregen ter vervanging van het oude station 
uit 1847.

Strategische lijn
De Nederlandse regering bracht om praktische redenen orde in de 
diverse spoorbedrijven, echter ten nadele van de HIJSM. De Nederlandse 
spoorwegkaart was inmiddels compleet en daarom konden de kaarten 
worden geschud en een eindresultaat gerealiseerd. 
Later zou de Hoekse Lijn nog regelmatig in het nieuws komen, mede door de 
Tweede Wereldoorlog. Toen bleek het strategisch, waar al bij het ontwerp voor 
werd gevreesd. Sabotagepogingen werden gedaan en de rails ondergraven. 
Deze verhalen zijn echter langs andere wegen aan ons doorgegeven.

Bron:
‘De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij’ door Jacq. van der Meer. 
HS nr. 16, over 100 jaar spoor (1992).

Noot van de redactie:
In 1893 had de 24 km lange Hoekse Lijn twaalf stations, waarvan vijf bij Hoek 
van Holland: Poortershaven, De Haak, Nieuwlandsche Polder, Hoek van 
Holland Haven, Hoek van Holland Strand. In 1925 sloot station De Haak, in 
1935 volgde Nieuwlandsche Polder en in 1946 ten slotte Poorterhaven. Sinds 
die tijd heeft Hoek van Holland alleen nog de huidige twee stations.

Station Maassluis, begin 20e eeuw. In 1891 werd de enkelsporige lokaalspoorweg in dienst gesteld. Het doortrekken van de 

spoorweg tot Hoek van Holland was in 1893 gereed, met de status hoofdspoorweg. In 1905 was de spoorweg dubbelsporig en 

in 1935 geëlectrificeerd. Links de toegang tot de laad- en losplaats. Later kwam daar een rijwielstalling.
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Door: Bram Sonneveld

Het levensverhaal van de smid Jan Vermin tekenden wij op in boekje  
Historische Schetsen 65. Jan vertelde bij die gelegenheid af te stammen van 
Franse immigranten in een ver verleden. Dat wekte onze nieuwsgierigheid 
op en zette ons tot verder onderzoek hoe dat nu precies zat met die Franse 
voorouders. Bram Sonneveld meldde zich aan als onderzoeker genealogie 
(familiegeschiedenis). 

In 2014 vertelde Jan Vermin, tijdens het interview over zijn leven, hoe zijn 
familiegeschiedenis was overgeleverd. ‘Onze familiegeschiedenis gaat 
zo’n 450 jaar terug, naar Frankrijk. Vermin is een Franse naam en betekent 
eigenlijk ‘ongedierte, spin’. In de tijd van de Hugenoten, aan het begin van de 
80-jarige oorlog, is de familie gevlucht naar Vlaanderen omdat ze protestants 
was. Later zijn mijn voorouders naar Engeland vertrokken, daarna weer  
terug naar België en uiteindelijk naar Nederland. Frappant is dat de familie 
weer katholiek is geworden en het dus eigenlijk niet meer nodig was om te 
vluchten uit Frankrijk. De tak die protestant bleef veranderde de naam in 
Fermin.’ 
Op 25 mei 2017 overleed Jan Vermin op 92-jarige leeftijd. Hij was smid uit 
een geslacht van smeden.

Als genealoog vraag ik me altijd af of dit soort verhalen overeenkomen met 
de feiten uit de archieven. Dus ging ik op zoek. De naam was aanvankelijk  
Fermin/Fermijn, een achternaam afgeleid van een voornaam (een patroniem). 
De voornaam Fermin, die nog steeds veel voorkomt in Frankrijk en België, 
heeft haar verbreiding waarschijnlijk te danken aan de heilige Fermin, 
beschermheilige van Pamplona in de derde eeuw. Hieronder een ‘stamreeks’ 
(de voorouders van Jan in mannelijke lijn) van de familie Vermin. Dus elke 
volgende Vermin is de zoon van de vorige. De gegevens zijn ontleend aan 
archiefstukken en (nog) niet geïnterpreteerd. Ik begin bij de ‘oudste’ Vermin 
die in Nederland aankwam.

I. Johannes (Jan) Laurentius Fermin was soldaat in de compagnie van  
kapitein Hersal ten dienste van de H.H.M.M. (Hunne Majesteiten). Hij is 
overleden in Maastricht als ‘miles ex-auctoratus’ (ontslagen uit de dienst) 
op 24 maart, begraven op 26 maart 1688 op het kerkhof Sint-Maarten. Hij 
was in 1648 getrouwd met Maria Chaply, geboren Visé. Maria overleed in 
Maastricht op 1 juni 1703. Zij is op 3 juni eveneens begraven op het kerkhof 
van Sint-Maarten. 

FERMIN / VERMIN, ZEVEN GENERATIES SMEDEN
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II. Hendrick Fermin was ‘drappiersgast’ (lakenwevers-gezel). Later diende 
hij als sergeant van de mineurs in de compagnie Chatillon en Deprez, ten 
dienste van de Verenigde Nederlanden. Hij is rooms-katholiek gedoopt 
in de Sint-Nicolaaskerk te Maastricht op 17 juni 1660. Bij het beleg van 
Meenen in 1706 raakte hij gewond en is aan zijn verwondingen overleden 
in het hospitaal te Kortrijk. De uitvaartdienst werd gehouden in de Sint-
Nicolaaskerk te Maastricht op 13 september 1706. Hendrick Fermin was 
getrouwd met Catharina Tulleners (Tollenaers). Zij overleed in juli 1716 en 
werd begraven op 31 juli 1716 in Maastricht. 

III. Hendrick Fermin/Fermijn werd gedoopt in de Sint-Nicolaaskerk 
te Maastricht op 29 september 1706. Hij vestigde zich vóór juni 1732 als 
kleermaker te Den Haag. In Den Haag verkreeg hij op 19 april 1743 het 
burgerrecht. Hij is op 26 juni 1771 pro deo begraven in Den Haag. Hij was 
getrouwd met Catharina Top op 7 juni 1732 te Den Haag. Catharina Top is 
geboren in Den Haag op 26 november 1707. Zij is op 9 juni 1777 overleden. 
Zij was de dochter van Willem Jacobsz. Top en Apolonia van der Hoeven.

IV. Laurentius Vermin was eerst bakkersknecht en later brugwachter. Hij is 
rooms-katholiek gedoopt te Den Haag op 7 februari 1745. Hij is te Rotterdam 
op 18 november 1819 overleden. Op 1 mei 1777 was hij in ondertrouw gegaan, 
gevolgd door een huwelijk op 18 mei 1777. Zijn echtgenote was Christina 
Geerling. Zij is overleden te Rotterdam op 28 mei 1796 en daar op1 juni 1796 
begraven. Zij was de dochter van Ernst Hendrik Geerling en Dirkje de Lange.

V. Adrianus Ernestus Vermin was van beroep smid. Hij is rooms-katholiek 
gedoopt te Rotterdam op 25 december 1783. Op 24 april 1847 overleed hij.  
Op 21 september 1806 was hij in ondertrouw gegaan, gevolgd door een 
huwelijk op 5 oktober 1806 met Geertrui de Booy. Geertrui de Rooy is rooms-
katholiek gedoopt te Noordwijk op 14 november 1772. Zij was de dochter 

Doopboek Sint-Nicolaaskerk Maastricht 29 september 1706. Henricus werd geboren na het overlijden van zijn vader en is dus 

‘posthumus’.

D b k Si Ni l k k M i h 29 b 1706 H i d b h lijd ij d i d

Doopboek Sint-Maartenskerk Maastricht, 17 juni 1660. De vader heet hier Freument.D b k Si M k k M i h 17 j i 1660 D d h hi F
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van Lambertus de Booy en Johanna te Pas. Het echtpaar Vermin-de Booy 
vestigde zich in Noordwijk.

VI. Johannes Laurentius Vermin was van beroep smid. Hij is op 22 februari 
1814 geboren te Noordwijk. Op 2 juni 1836 trouwde hij te Noordwijk met 
Jannetje Mooijenkind. Zij is geboren te Noordwijk-Binnen op 27 mei 1811.  
Zij was de dochter van Claas Mooijenkind, winkelier, en Crijntje Vink.

VII. Adrianus Nicolaas Vermin was van beroep smid. Hij is geboren te 
Noordwijkerhout op 29 maart 1837. Hij trad op 8 mei 1862 te Noordwijk in het 
huwelijk met Agatha Johanna Maria van Went. Zij is geboren te Noordwijk 
op 28 februari 1839. Haar vader was Gerardus Franciscus van Went, tevens 
smid van beroep, en haar moeder was Agatha Maria Dobbe.

VIII. Johannes Laurentius Vermin 
was van beroep smid. Hij is 
geboren op 26 februari 1866 te 
Noordwijkerhout. Hij is op 24 maart 
1948 overleden. Hij was getrouwd 
met Maria Lucas op 24 februari 1892 
te Delft. Maria Lucas is geboren 
te Delft op 17 december 1863. Zij 
is overleden op 17 januari 1955 te 
Maassluis. Johannes Lucas, van 
beroep metselaar, en Cornelia Post 
waren haar ouders.

IX. Johannes Hendricus Aloijsius 
Vermin was van beroep smid. Hij is 

geboren op 15 juli 1893 te Maassluis. Hij is in 1979 overleden te Maassluis. 
Hij was op 30 januari 1924 te Maasland in het huwelijk getreden met Johanna 
Maria Ludewina Ham. Zij is geboren op 18 mei 1893 te Maasland als dochter 
van Martinus Jacobus Ham en Anna Johanna de Leede.

X. Johannes Martinus Marie Vermin was van beroep smid. Hij is geboren 
te Maassluis op 23 maart 1925. Hij is overleden in Maassluis op 25 mei 2017 
en is er op 3 juni 2017 begraven. Hij was op 28 december 1950 getrouwd met  
Elisabeth Johanna Laarman te Maassluis. Zij is geboren te Wassenaar op  
8 april 1924 als dochter van Reinerus Wilhelmus Laarman en Johanna van 
der Kroft.

Conclusie
Jan Vermin vertelt in het interview (Historische Schetsen nr. 65) dat zijn zoon 
Jan nog een aantal jaren de smederij van hem heeft overgenomen. Dus formeel 

Westlandsche Courant, 30-3-1892.W tl d h C t 30 3 1892
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is de thans overleden Jan niet de laatste smid geweest, noch in zijn familie, 
noch in Maassluis. Zijn zoon Jan was de zevende generatie smid op rij.

Jan Vermin vertelde in het interview ook dat de herkomst van de familie  
450 jaar terug gaat tot in Frankrijk. Dat is mogelijk, maar de oudste 
voorvader die ik heb gevonden woonde 350 jaar geleden in Maastricht.  
Hij diende daar in het leger. Het feit dat hij in Maastricht woonde en zijn 
Franse achternaam kunnen erop 
duiden dat zijn voorouders 100 jaar 
eerder uit het Franstalige gebied 
van België of uit Frankrijk waren 
gekomen. De herkomst van de 
‘eerste’ Jan Fermin blijft vooralsnog 
voor ons verborgen. 

Jan Vermins verhaal zou kunnen 
kloppen: er zijn in het laatste 
kwart van de 16e eeuw Fransen 
uitgeweken naar Engeland en er zijn 
ook weer vluchtelingen uit Engeland 
teruggekeerd naar het vasteland, 
ook vaak naar de Zuidelijke 
Nederlanden. Maar de eerste Jan 
en zijn vrouw en zoon waren al 
rooms-katholiek en al die volgende 
Ferminnen en Verminnen ook. Dus 
of het een vlucht van (protestantse) 
Hugenoten is geweest is zeer de 
vraag. 

In heel veel families doen dit soort spannende migratieverhalen de ronde en 
meestal, tsja, ’t is jammer, kloppen die niet helemaal. Maar spannend blijven 
ze, zeker zolang de ware herkomst nog niet is opgehelderd.

Bron
De eerste drie generaties werden ontleend aan het artikel van A.A.M. Stols, 
‘Enkele aanteekeningen over de families Sohnius en Fermin’, De Nederlandse 
Leeuw (1944) blz. 17 e.v.
Nederlandse Leeuw (1944) bladzijde 17 en verder.

Jan Vermin.
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Leendert Brasser
De redactie ontving een reactie op het artikel over Leendert Brasser in  
HS 68. Het was oud Maassluizer Dirk de Pagter, die inmiddels ruim 40 jaar in  
Colorado (USA) woont, die ons attent maakte op het volgende. Leendert 
Brasser (1727-1793) was een kunstenaar die kopieën maakte van werk 
van andere kunstenaars, onder meer van Cornelis de Grient (1691-1783).  
De Pagter, verzamelaar van oude kaarten en prenten, kocht onlangs een 
gravure van Brasser. Het betreft een kopie van een werk van Cornelis de 
Grient, getiteld ‘Marine Estuary Sailing Ships’. Op de voorgrond wordt 
een schip geladen aan de rechterkant is een havenhoofd met een vismand 
(bun) in de verte ziet men een stadje met een domtoren en wat andere 
kerken. In een vergelijk met de afbeeldingen op de zgn. Postkaart van 
Quack (1165) suggereert de Pagter dat de prent van Brasser (en dus De 
Grient) de havenmonding van Maassluis met zicht op Brielle weergeeft. De 
Pagter concludeert tenslotte ‘misschien heeft Leendert Brasser als geboren 
Maassluizer ons toch op een pad gezet waardoor wij door de kunst van 
Cornelis de Grient toch een idee hebben hoe het havenhoofd van Maassluis 
er uit zag in achttiende eeuw.’

Een aanvullende analyse van Rinus 
van de Ree op basis van soortgelijke  
afbeeldingen van Jan Fabius (1860) 
en J.M. Permeke (1875) ondersteunt 
deze bewering. Als aanvulling meldt 
hij dat de verschillende prenten 
elkaar wel tegenspreken wat betreft 
de uitvoering van de buitenkant van 
het zuidelijk havenhoofd. Hij geeft 
tevens de volgende beschrijving van 
de prent: Voor het havenhoofd liggen 
een ‘beurtschip’ en een op een boeier 
gelijkende ‘damloper’. Waarschijnlijk 
kan het beurtschip niet naar binnen 
omdat wind en/of stroom ongunstig 
zijn. Vermoedelijk moeten alleen 
passagiers worden ontscheept dan 

wel ingescheept en dat kan ‘gemakkelijk’ met een sloepje. Op stroom liggen 
twee ‘gaffelaars’, zo te zien geladen. Zij liggen te wachten op gunstig tij en/
of wind om de haven binnen te lopen. Op de rivier een binnenlopende en een 
uitgaande brik. Links van het beurtschip is een zalmschouw doende.

REACTIES VAN LEZERS

Afbeelding van de gravure van Leendert Brasser, die een 

kopie had gemaakt van een werk van Cornelis de Grient, 

getiteld ‘Marine Estuary Sailing Ships’.
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Waterboot
In het artikel van Dick van Wassenaar in HS 70 werd de waterboot 
Maeslandsluijs besproken. Prima artikel, maar er ontbreekt iets, aldus Johan 
de Waard. De Waard is, naar eigen zeggen, geboren op het terrein van Key 
& Kramer en is regelmatig met de waterboot meegevaren. ‘De waterboot 
heeft namelijk ook een hele tijd aangelegd aan de steiger van Key & Kramer 
en van daaraf werd het opgehaalde 
water in de waterputten gepompt. 
De leiding daarvoor is mooi te zien 
op de foto die in de Schakel van 8 
juni 2017 over het zwembad stond,  
genomen vanaf de mooie watertoren. 
Aan het steiger zie je twee leidingen 
hangen, de bovenste voor de 
aanvoer van teer (waarna de leiding 
weer met stoom werd gereinigd) en 
de onderste, een gele leiding, voor 
het water dat vanaf de boot naar de 
putten werd gepompt.’
Er kwamen meer reacties op de 
waterboot. Oplettende lezers 
vielen over de twee verschillende 
schrijfwijzen van de naam. En 
inderdaad, op de plecht van de boot stond ‘Maeslandsluijs’, terwijl in de 
krant van toen steevast ‘Maeslantsluys’ stond, een verschil van d/t en ij/y. 
Wij hanteren de schrijfwijze van de foto, zo was de boot tenslotte gedoopt.

Franse achternamen
Bram Sonneveld reageerde op de oproep voor een onderzoeker naar de  
Franse achternamen in Maassluis. Elders in dit boekje vindt u een bijdrage 
van hem. In zijn algemeenheid zegt hij over de herkomst: ‘Er zijn twee golven 
Frans sprekenden naar de Nederlanden gekomen. 
De eerste golf kwam inderdaad na de Bartholomeusnacht. In het laatste 
kwart van de 16e eeuw kwamen er circa 150.000 Frans sprekenden naar de  
Nederlanden. Maar die kwamen lang niet allemaal uit Frankrijk. De meesten 
kwamen uit wat nu België is. Zowel de beginnende Reformatie als de 
kwijnende economie was daar de oorzaak van. 
Nederland had in ca. 1600 ongeveer 1.500.000 inwoners, 10% was dus 
‘buitenlander’. (Een voorbeeld: in 1625 telde de stad Leiden 45.000 inwoners, 
waarvan 30.000 Vlamingen en Walen, 2/3 dus.) Voor het gemak worden zij 
ook Hugenoten genoemd hoewel dat feitelijk onjuist is, maar het is ‘mooier’ 
wanneer je voorouders vluchtelingen ‘omwille van het geloof’ waren, dan 
wanneer ze maar ‘gewone’ economische vluchtelingen waren. 

Zwembad op ’t Hoofd. Linksboven de aanlegsteiger van 

Key en Kramer.
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De tweede golf kwam inderdaad na de intrekking van het Edict van Nantes 
in 1685 en die betekende voor Nederland een influx van ca. 70.000 Fransen. 
Franse namen werden verbasterd dan wel vertaald: Dieu werd Ju, Drap 
werd Van der Laaken, Jardin werd Tuin of Sjardijn en soms werd Le Coq 
gewoon De Haan.

Een andere Juffrouw Lub
JanAnton Burger schrijft: De zeer lezenswaardige ode aan en bijdrage 
over ‘juffrouw Lub’ van Klaas ’t Hart deed me terugdenken aan een 
ándere ‘Juffrouw Lub’. De heer ’t Hart vermeldt haar al, de zuster van 
zijn aanbedene. Alleen, ik heb een ander adres voor ogen dan hij en wel 
de Fenacoliuslaan, schuin tegenover een schoolgebouw. Was dat niet de 
Minister De Visserschool? 

Wat wil het geval? In mijn eerdere bijdrage aan de Schetsen repte ik al eens 
over mijn logeerpartijen bij mijn tantes Jans en Heiltje (Teensma-)Burger 
en Jans’ vriendin Neeltje Veltenaar. Wie beschrijft mijn verbazing toen ik 
eens, voor het raam gezeten, ‘mijn’ Juffrouw Lub het huis van mijn tantes 
op nr. 42 zag passeren? Om Wim Kan te citeren: ‘zo in het wild’. ‘Mijn 
juffrouw Lub’ was kleuteronderwijzeres aan de H.J. van Wijlenschool te  
Rotterdam-West. Als ik naar school ging zag ik haar dagelijks, dus vergissen 
was uitgesloten. Mijn tantes wisten me te vertellen dat zij met haar zuster 
even verderop aan de Fenacoliuslaan woonde. Die zuster was dus Klaas  
‘t Harts ‘Juffrouw Lub’. 
Zodra ik lezen kon – ik ben van 1945 – zag ik op hun voordeur ook de naam, 
er stond alleen ‘LUB’. 
Ik heb drie jaar op die Van Wijlenschool gezeten. In die tijd mocht je al op je 
3e naar de kleuterschool. Ik heb er twee onderwijzeressen gehad. Ik zat nooit 
in de klas bij Juffrouw Lub en ik begreep van andere kinderen dat ik daar niet 
rouwig om hoefde te zijn: ze was veel strenger dan de andere juffen! 
Soms kwam ik in de logeervakanties ‘mijn’ juffrouw Lub ook wel in 
de Maassluise straten tegen. Ze groette me nooit, maar dat was niet 
verwonderlijk, ik was geen (oud)leerling van haar en waarom zou ze me 
herkend hebben? De schoolklassen in die tijd waren gigantisch! En ze zal 
ook vaak moe zijn geweest: tweemaal per dag, inclusief de zaterdag, de trein 
moeten nemen tussen Maassluis en Rotterdam. Hoe oud zou ze toen geweest 
zijn? Kleine kinderen hebben nog geen idee van leeftijden van ouderen. Tot 
zover mijn verhaal. 

PS. Bij nader inzien denk ik dat ik het mis heb door aan te nemen dat de 
dames Lub aan de Fenacoliuslaan woonden. Het schiet me nu te binnen dat 
naast de voordeur een bordje hing met opschrift Schildersbedrijf Lub. Of is 
dit toch inbeelding?
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Nog even over het Taanhuis
In HS 70 stond een uitgebreid artikel van Jan van Gelderen over het Taanhuis, 
waarop hij zelf een aanvulling geeft. 
Dit (stenen) Taanhuis bevond zich al vanaf 1765 op de hoek van de Taanstraat 
en het tegenwoordige Zandpad en werd enkele jaren na WO II gesloopt. 
Een houten exemplaar was er al aan het eind van de zeventiende eeuw op 
dezelfde plek. 

De eigenaren van het Taanhuis (met 
daarbij ook een taanweide) waren 
hoofdzakelijk reders. Zij hadden 
belang bij een goed functionerend 
Taanhuis: de netten moesten getaand, 
gedroogd en gerepareerd zijn, voor 
hun vissersschepen weer naar zee 
gingen voor de haringvangst. De 
reders hadden zich al in het begin 
van achttiende eeuw verbonden 
in een zogenoemde sociëteit 
(vennootschap) waarbij aandelen 
werden uitgegeven. Aanvankelijk 
waren er 54 aandelen, later 99. Eén 
van de aandeelhouders was Govert 
van Wijn (1642-1738), een bekende 
reder en weldoener van Maassluis. 
In 1909 kreeg de vennootschap een 
nieuwe naam: NV Het Maassluische 
Taanhuis. Er werden 93 nieuwe 
aandelen uitgegeven. 
In Museum Maassluis wordt 
nog een aantal van deze aan-
delen  bewaard. Als voor-
beeld is hier een aandeel afgedrukt. Te zien is dat de aandelen ‘ten 
 overstaan’ van de Maassluise notaris G.B. Stehouwer zijn verleden.  
Aandeel no. 42 staat op naam van reder Simon Uitdenboogaardt. Het 
is  ondertekend door H. Overman, bestuurder van de NV (ook reder en 
 wethouder) en Joh. Van der Spek, boekhouder van de NV. 

De HVM heeft nog steeds geen foto van het Taanhuis. Helpt u zoeken?
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Er zijn helaas geen reacties of tips gekomen op de ‘raadplaat’ van het vorige 
boekje, het rijkversierde huisje aan een vliet. 

Van de volgende foto’s willen we heel graag weten welke gebeurtenis zich 
op de Markt afspeelt en wanneer. We zien burgemeester Schwartz (1933-
1941 en 1945-1956) en Jan Verzijden (verzekeringsagent, met het krullende 
haar). Zij pakken iets zorgvuldig in en dat gaat in een kist met het wapen van  
Maassluis. Die wordt met de nodige eer (een saluerende agent) in een bestel-
auto gezet.
Uw reacties graag naar de redactie: redactie@histvermaassluis.nl,  
(010) 592 97 94.

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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Door: Jan Oprel

Voor deze rubriek is de jaargang 1957 van de Maassluise Courant  
‘De Schakel’ doorgenomen. En Jan Oprel voegde ook bepaalde dingen 
toe die hij zich nog goed herinnerde. Het was een jaar zonder bijzondere 
hoogtepunten, dus we moeten het doen met de gewone kleine dagelijkse 
gebeurtenissen. Nu is het natuurlijk wel zo dat die kleine gebeurtenissen 
voor de mensen die het aangaat, best belangrijk kunnen zijn. 

Surinaamse verstekelingen 
Op dinsdag 5 maart kwam de sleepboot Humber in Maassluis aan met aan 
boord twee verstekelingen. Het waren Surinaamse jongens van resp. 19 en 20 
jaar. Ze hadden kans gezien om op 29 december jl. aan boord te komen van 
een Duits schip dat door de Humber naar Hamburg gesleept moest worden. 
Ze werden te laat ontdekt, zodat de bemanning genoodzaakt was ze mee 
naar Nederland te nemen. Ze werden door de politie van boord gehaald en 
kwamen enkele dagen op het politiebureau in pension. De jongens hadden 
geluk dat ze een tante in Nijmegen hadden wonen. Met toestemming van 
hun ouders zijn ze daar aan haar zorgen toevertrouwd. 
Het was hun bedoeling om aan te monsteren op een van de sleepboten van 
Smit. Of dat ooit gebeurd is, vermeldt de historie niet.

Schrijvende lezers
De heer Johan Poortman ergerde zich aan het feit dat er grote hompen 
 ‘kostelijk witbrood’ op de wagen van de schillenboer terecht kwamen.  
‘De generatie die de oorlog niet had 
meegemaakt’ bracht hij in herin-
nering dat een weekrantsoen in 
april 1945 bestond uit aardappelen, 
brood en suikerbieten. Een jaar later  
waren daar heerlijkheden aan toe-
gevoegd als boter, melk, jam en vlees.  
Dit mocht niet vergeten worden. 

Ook de hoge kosten voor de ambts-
woning van de burgemeester, 
100.000 gulden, brachten zijn pen in 
beweging. Dat moest toch wel iets 
minder kunnen. 

MAASSLUIS 60 JAAR GELEDEN - 1957

Ambtswoning van de burgemeester. Op de achtergrond de 

G.A. Brederolaan.
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Terug van het Suezkanaal
Op 30 mei kwam de sleepboot Tyne 
terug uit Port Said met de bok Arend, 
het bergingsvaartuig Walrus en de 
havensleepboot Atlas. Hoewel zij 
veel last hadden van de sterke noor-
denwind, is de ruim 3600 mijl toch 
in 36 dagen afgelegd. Een dag later 
kwamen de sleepboot Witte Zee met 
de bok Condor, het bergingsvaartuig 
Bruinvisch en de bergingssleepboot 
Zeehond in Maassluis aan. Hiermee 
was het laatste bergingsmateriaal dat 
aan de vrijmaking van het Suezkanaal 
had meegewerkt, weer in de thuis-
haven teruggekeerd. Hieruit blijkt 
wel dat er heel veel Maassluizers  
betrokken waren bij dat gigantische karwei.

12.000 zielen in Maassluis
Op 21 juni meldde De Schakel dat het aantal bewoners toenam en zich naar 
de 12.000 bewoog. In mei was er wederom een overschot van 32 zielen  
geteld, waardoor het aantal al was gestegen tot 11.974: 6.009 mannen en 
5.938 vrouwen. Er hadden zich 45 personen (23 mannen en 22 vrouwen)  
gevestigd, het geboortecijfer be-
droeg 29 (22 mannen en 7 vrouwen),  
totaal 74 zielen. Vertrokken waren er  
33 personen (17 mannen en 16 vrou-
wen) en overleden waren 9 personen 
(7 mannen en 2 vrouwen), totaal 42 
zielen. Er werden duidelijk meer  
baby’s geboren dan dat er sterf-
gevallen waren. En wat het ver-
schil is tussen personen en zielen, 
geen idee. Bedenk wel dat dit nog 
in de tijd was dat we elkaar bijna  
allemaal kenden, zeker van gezicht. 
Ter vergelijking: het aantal inwoners  
bedroeg op 30 april 2017 32.470.

Schokkerschol
Men kon in 1957 nog eens goedkoop 
een visje eten, getuige de adverten-
tie van de Viswinkel van Fillekes.  

In 1956 lagen de schepen klaar in de haven om te vertrekken 

voor de opruiming van het Suezkanaal.
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En ... het werd voor die prijs, indien gewenst, ook nog eens thuisbezorgd! Al 
gold ook toen al het gezegde ‘de vis wordt duur betaald’. Dat zou natuurlijk 
ook kunnen slaan op de omstandigheden waaronder vroeger de vissers hun 
werk moesten doen. 
Toch werd er in mijn beleving best wel regelmatig vis gegeten. Katholieke 
mensen aten vrijdags meestal vis. En in militaire dienst schafte de pot ook 
altijd vis op vrijdag. 
Ik herinner me niet dat er al zoiets als obesitas bestond. In mijn jeugd was je 
je van geen kwaad bewust en calorieën, joules, gluten, koolhydraten waren 
totaal onbekend, laat staan additieven. Wat een gelukkige, onbezorgde tijd. 
De warme maaltijd bestond gewoon uit drie  dingen: aardappels, vlees en 
groente. Als toetje karnemelksepap met stroop of havermout. Of een appel. 
Of niets. Mandarijnen associeer ik nog steeds met Sinterklaas en Kerstmis, 
want de rest van het jaar waren die er niet.

Kapitein Teun Vet overleden
Dit meldt De Schakel van 28 juni. 
‘Op het moment dat kapitein  
Engels met de Thames lauweren oogst 
is één van de zonen van Hollands  
Glorie, een bescheiden zeeman, 
maar die als de meest gedecoreerde 
sleepbootkapitein bekend stond, 
Teun Vet, op 63-jarige leeftijd over-
leden. Hij stierf op het moment 
dat zijn schip, waarvan hij 24 jaar 
gezagvoerder was, de Zwarte Zee, in 
de haven van Maassluis terugkeerde. 
In februari van dit jaar (1957) was 
het 50 jaar geleden dat Teun Vet als 
jongmaatje bij de sleepvaart kwam. Door zijn grote wilskracht en uitzonderlijk 
zeemanschap bracht hij het tot gezagvoerder op het vlaggenschip van L. Smit 
& Co’s Internationale Sleepdienst. 
Het is ondoenlijk om al zijn ‘wapenfeiten’ te vermelden. Het zijn er te veel. 
In een klein vergeeld boekje heeft kapitein Vet aantekeningen gehouden 
van alle sleepreizen die hij heeft gemaakt. Wij hebben het doorgebladerd en 
kwamen diep onder de indruk. In een halve eeuw heeft hij honderd schepen 
van de ondergang gered en bracht hij vele sleeptransporten op de plaats van  
bestemming. 
Ook en vooral in de oorlogsjaren deed hij van zich spreken. In die jaren 
wist hij 52 gebombardeerde of getorpedeerde schepen binnen te brengen.  
Kapitein Vet aarzelde in die jaren niet met zijn sleepboot een Duitse  
onderzeeër aan te vallen toen die het vrachtschip Anthonius de laatste klap 
wilde geven. Zijn aanval had succes. 
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Ook tijdens de invasie speelde hij een belangrijke rol, waarvoor hij twee hoge 
Britse en drie Nederlandse onderscheidingen kreeg. 
Met kapitein Vet – een man van weinig woorden, maar zoveel meer daden – is 
een van de grootste Nederlandse sleepbootkapiteins heengegaan. Een groot 
zeeman, een goed mens, een gezagvoerder met uitzonderlijke kwaliteiten.’

Sportschool te Maassluis
In De Schakel van 23 augustus maakt de heer Henneveld bekend dat hij het 
plan heeft opgevat een sportschool te openen. Als alles volgens de plannen 
verloopt, zal deze school half september beginnen met judo- en jiu-jitsu-
lessen.
De heer Henneveld is namelijk dra-
ger van de hoogste dangraad, voor 
zowel judo als jiu-jitsu. Verder is hij 
gediplomeerd boksinstructeur en 
sportmasseur en zal hij – als daar be-
hoefte aan is – de lessen ook uitbrei-
den tot boksen. 
Ik herinner me dat hij naast deze spor-
ten ook een verdienstelijk voetballer 
was. Nadat hij als profvoetballer en-
kele jaren gevoetbald had bij Fortuna  
Vlaardingen, speelde hij ook nog bij 
zowel VDL als Excelsior.
De sportschool is begonnen in ‘Ons 
Huis’. Dat was een recreatiezaaltje 
voor het personeel van de Vereenig-
de Touwfabrieken, gelegen in de  
Wagenstraat. Later verhuisde de 
school naar de President Steynstraat 
in de voormalige Koningin Wilhel-
minaschool, in de volksmond de 
Hoofdschool. 
Er is later een gerenommeerd sport- en fitnesscentrum aan de Rozenlaan  
gekomen, naast de Olympiahal, waar al veel nationale en internationale  
successen behaald zijn. Zowel door zoon Rob, als de kleinzoon van  
Coos Henneveld en vele anderen. 
Op 6 januari 2015 is de heer Jacobus (Coos) Henneveld op 80-jarige leeftijd 
overleden.

Autotocht ouden van dagen en invaliden
Op 27 augustus schreef De Schakel:
‘Het was reeds vroeg een drukte van belang op de Markt. Uitgeleide gedaan 
door familie en kennissen vertrokken niet minder dan 5 touringcars en 2 luxe-

Coos Henneveld.
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auto’s met 230 oudjes en invaliden. De tocht ging ditmaal naar Noord-Holland 
via het Westland en Noordwijk. Op het programma stond verder een bezoek 
aan de Alkmaarse kaasmarkt en bezichtiging van de sluizen van IJmuiden. 
In de beste stemming arriveerde de stoet ’s avonds omstreeks 8 uur bij de 
molen aan de Zuiddijk, waar de plaatselijke muziekvereniging gereed stond 
om de uitgaanders een muzikale ontvangst te bereiden, waarna nog een 
korte rit door de gemeente werd gemaakt en op de Markt nog een traktatie, 
in de vorm van een ijsje van Strijbos, wachtte. Moe, maar zeer voldaan ging 
eenieder huiswaarts.’ 
Ik zie ze nog terugkomen, het waren echt oude mensen, de mannen met 
petjes, de vrouwen allemaal stemmig gekleed, met zwarte hoedjes en grijze 
knotjes. En de meeste waren zo tussen de 65 en 75 jaar. Wel een heel verschil 
met de mensen nú van deze leeftijd. Niemand zal het nog in zijn hoofd halen 
om over ‘oudjes’ te spreken.

Te water
Met zoveel water in de buurt in de vorm van de haven en de vlieten kan het 
haast niet anders of er verdaagden regelmatig mensen te water. Een bakker 
of een groenteboer met zijn gerei te water was erg genoeg. Maar vooral 
 kinderen werden het slachtoffer. 
Zoals de 4-jarige Joke Carstens die 
samen met haar neefje André van 
de Zande langs de Noordvliet liep 
toen het ventje in het water raakte. 
Het 4-jarige meisje was echter zeer 
kordaat en greep de capuchon van 
zijn jas vast en kreeg hem op het 
droge. 
Zo kreeg de 16-jarige A.J. Parre, 
 wonende aan de Weverskade 21, een 
polshorloge uitgereikt na mens het 
Carnegie Heldenfonds. Hij had de 6 
jaar oude Johannes van der Hoeven, 
die al in het midden van de vliet bij 
de Weverskade dreef, boven water 
gebracht en gered. Door toepassing 
van kunstmatige ademhaling en 
zuurstof wist men de levensgeesten 
weer op te wekken.

Diploma’s
Uit een en ander blijkt wel dat het behalen van een zwemdiploma van het 
grootste belang is in onze waterrijke omgeving. En daar hadden we ons 
zwembad op het Hoofd natuurlijk voor. 

Oude zwembad aan de Burg. Van der Lelykade, in gebruik 

geweest van 1924 tot 1969. Op deze foto is de bouwvallige 

staat van de badhokjes duidelijk zichtbaar. 

Op de achtergrond de watertoren, jammer dat dit monument 

niet bewaard gebleven is.
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‘Op woensdag 11 september hebben onderstaande kandidaten het 
zwemdiploma A en B van de KNZB gehaald: Diploma A (dames): Charlotte 
ter Meulen; Lenie Keijzer; Tineke van Dam; Paula Diepstraten; Leny 
Cats; Betsy ’t Hart; Tine Pottinga; Gerie Noordzij; Elly v.d. Plas; Marianne 
Edelenbos; Atie Mosterd; Fietje Toose; Lia van Gent; Lida Willebord. 
Diploma A (heren): Tonnie Wijgerse; Hennie Spaans; Leen Warnaar; Corn. 
Pool; Frans Poortman; Nico van Gent; Abram Tuitel; Kees Robbemond; 
Maarten ’t Hart; Gerard Heikoop. 
Diploma B (dames): Ina Voogt; Willie Hagoort; Joke Edelenbos; Riet van 
Baalen; Bettie Edelenbos; Corrie Bezuijen; Mieke v.d. Bend; Gera Vermaat; 
Jannie Bruinings; Gerda Ringelberg. 
Diploma B (heren): Aad Hagoort. 
Je zou haast zeggen, als iemand zichzelf herkent in dit rijtje uit 1957: alsnog 
gefeliciteerd.

Behalve gezwommen werd er ook gestudeerd, ook hiervan wil ik wat  
namen noemen. Voor de geslaagden zelf is het leuk om hun naam in dit ver-
band nog eens te lezen, en anders wel voor de kinderen of kleinkinderen. 
Voor toelating tot het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen slaagden 
de volgende leerlingen: Van de Koningin Wilhelminaschool: Ernst Meijer 
en Cor van der Meulen. Van de Groen van Prinstererschool: Kees Admiraal;  
Ria Groenewegen; Huib van Beest; Lenie Cats en Peter Hofland. 
Van de Minister de Visserschool: Ellie Doelman; Gerda Oprel; Heleen de 
Wilde; Tonnie Capellen; Theo van Buuren en Eef Paalvast.

Vijfde arts in Maassluis
Op 1 november vestigde zich de 5e 
huisarts, dr. Helleman uit Vlaardin-
gen, alhier. Hij begon heel eenvoudig 
in een fraai houten huisje op de hoek 
van de P.C. Hooftlaan en de Roemer 
Visscherstraat. Het was een ‘gepre-
fabriceerd demontabel’ huisje dat in 
één dag gereed was. Dat Maassluis 
in die 60 jaar gegroeid is blijkt wel uit 
het feit dat er in 2017 19 huisartsen 
praktiseren.

Jubileumavond VT
Op zaterdag 30 november ‘kreeg 
het personeel der NV Vereenigde 
Touwfabrieken een feestavond 
aan geboden ter gelegenheid van 
de jubilarissen die in de 
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afgelopen jaren 40 en 25 jaren bij dit bedrijf in dienst waren. Directeur 
Barmen ’t Loo richtte zich in vriendelijke bewoordingen tot de heren 
P. Libregts, J.A. van Wingerden en C. Zomer, die 40 jaren en tot de heren 
G. van Katwijk, M. Out, Joh. van Tielen, J. van Putten, L. van Es en  
J.L. Odijk die 25 jaar in dienst waren. Hij betrok hierbij ook de heren  
L. Westein en K. den Bakker, die door omstandigheden niet aanwezig waren, 
maar er ook 25 dienstjaren op hadden zitten.’ 
Hij bedankte allen voor de grote toewijding en het plichtsgevoel. De heer  
K. Ohlsen vertolkte de gevoelens van alle collega’s en de heer P. Libregts 
bracht namens alle jubilarissen de hartelijke dank over aan directie en 
personeel. 
De directeur deed ook nog de verheugende mededeling dat op deze avond 
aan alle werknemers die reeds langer dan 40 jaar in het bedrijf werkzaam zijn 
en nog geen gouden jubileum-horloge ontvingen, een gouden horloge zou 
worden uitgereikt. 
Uit handen van hun directeur ontvingen de volgende personen dit blijvend 
aandenken:  A. de Baat; M. de Baat; P. v.d. Bend; H.A. van Ettinger;  
G. Groeneveld; P. Hollaar; W. Libregts; C.J. Lub; A. Lucardie; M. Lucardie;  
A. Molendijk; J. van Onselen; H. Prang; L.S. Prins; A. van Putten; J. van Urk; 
D. van ’t Wout en A.W. Zwaard. Ook de heren J. v.d. Bend en E. de Bruin,  
die op deze avond niet aanwezig waren, zouden een gouden horloge  
ontvangen. 
De heer L.S. Prins gaf uiting van de blijdschap die deze verrassing teweeg 
heeft gebracht. Na het officiële gedeelte bleef men nog heel lang bijeen onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
Uit een en ander blijkt wel dat veel werknemers vroeger heel lang bij dezelfde 
‘baas’ in dienst bleven.

Eerste telefooncel in Maassluis
Een leuk gedichtje van M.A. Sluizer 
(Wim van der Stelt) in De Schakel van 
20 december 1957 ter afsluiting van 
dit overzicht. Het had lang geduurd, 
maar nu was eindelijk de allereerste 
publieke telefooncel geplaatst op het 
stationsplein. Nu, in 2017, kunnen 
we ons al bijna niet meer heugen 
wanneer de allerlaatste telefooncel is 
weggehaald in Maassluis. Eén spoor 
is er nog: het hek van de fietsenstal-
ling aan de Uiverlaan is ooit om die 
laatste telefooncel heen gebouwd. 
Dat verklaart de vreemde ‘hap’ uit 
de vorm van de fietsenstalling.

De laatste telefooncel van Maassluis heeft bij de fietsen- 

stalling van de Koningshoek gestaan, tegenover de 

bibliotheek.
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Dank u wel!
Ja, hallo, U spreekt met Sluizer,
Spreek ik met de PTT?
Juffrouw, wilt U even luist’ren,
’k Deel U iets belangrijks mee.
Wil me even dus aanhoren
Naar hetgeen ik U vertel,
Dan zult U meteen begrijpen
Waarom ik zo blij U bel.
Want U wist toch dat ons stadje
Nog geen telefooncel had,
En ’t publiek dat wilde bellen
Hierop lang te wachten zat.
Maar nu is dit leed geleden,
Ja, ’t is waar dat ik U vertel,
Heus juffrouw, op ’t stationsplein
Staat een splinternieuwe cel.
’t Is al haast twee jaar geleden,
Weet U nog dat ik toen schreef
Dat wij zoiets toch misten,
Waar die telefooncel bleef?
Ik beloofde U te bellen
Met veel dank als dit eens kwam,
Dit is, juffrouw, dus de reden
Dat ik nu de haak opnam.
’k Breng U namens vele Sluizers
Hier mijn dank aan PTT,
Wilt U die ook overbrengen
Aan ’t college B & W?
Dag juffrouw, ik ga nu sluiten,
En leg dus de haak weer neer,
Maar… als er een tweede cel komt,
Ja, beslist, dan bel ik U weer.

Dit waren dan de gebeurtenissen die ik wel de moeite waard vond om te 
vermelden. Zoals ik al in het begin opmerkte: geen schokkende zaken, maar 
toch wel vermeldenswaardig. De feiten geven in elk geval wel een beeld van 
wat de mensen toen bezighield. Mocht ik iets wat u belangrijk vindt over 
het hoofd gezien hebben, of heeft u andere herinneringen, op- of aanmerkin-
gen, meld het aan de redactie van HVM of naar Jan Oprel, tel. 010 591 07 62,  
e-mail jan.oprel@caiway.nl.

De eerste telefooncel van Maassluis stond op het 

stationsplein.
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