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Wie nu nog een winkel zou hebben waar je alleen rookwaren kunt kopen, 
krijgt geheid een actiegroep voor de deur. Tabaksfabrikanten staan voor de 
rechter en rokers staan bibberend voor de deur van openbare gelegenheden 
of in hun eigen tuin.  In de tijd waarin bij verjaardagen de glazen met 
sigaretten en sigaren  nog op tafel stonden, kon je echter met de verkoop 
ervan een aardige boterham verdienen. Wie dat in Maassluis waren, leest u 
in deze uitgave. 

De zeesleper Thames van L. Smit & Co’s Sleepdienst kwam in juli 1945 na 
meer dan 5 jaar terug in Maassluis. Wat dat teweeg bracht is opgeschreven, 
evenals de eerste oorlogservaringen van een van de opvarenden. Een ander 
artikel gaat over een heel andere categorie zeevarenden. Wat gebeurde er als 
mensen met cholera of een andere besmettelijke ziekte zich aan boord van 
een binnenkomend schip bevonden, en wat was daarbij de rol van Maassluis.

De watersnood van 1953 en de Tweede Wereldoorlog blijven een 
onuitputtelijke bron van geschiedschrijving. In deze uitgave leest u 
persoonlijke herinneringen aan het wassende water en een beschrijving 
van een dramatisch afgelopen bombardementsvlucht. Veel vrolijker is het 
verhaal over 100 jaar Kunst na Arbeid en natuurlijk laat ook de geschiedenis 
van de oprichting van de HVM zich met plezier lezen. 

Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn Maassluise glasfabrieken, de 
oude veersteiger op ’t Hoofd, bierbottelarij Excelsior en het verhaal van een 
zoeaaf die uit Maassluis naar Rome trok. Een zoeaaf? Lees het verhaal en u 
heeft weer wat bijgeleerd. En wat u zeker moet lezen is de hommage aan ons 
erelid Jan Zon. 

Met dat alles én onze vaste rubrieken hopen we u weer een aantrekkelijke 
uitgave van onze Historische Schetsen aan te bieden. 

VAN DE REDACTIE
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Door: Cock Hollaar

In 2018 bestaat muziekvereniging Kunst na Arbeid 100 jaar. In dit stukje 
geschiedenis kijken we terug in de tijd. We zien dat muziekvereniging 
KNA al die jaren een actieve vereniging in Maassluis was en nog steeds 
is. De geschiedenis van zo’n oude vereniging is onderdeel van de 
geschiedenis van Maassluis. Cock Hollaar schreef deze op en deelt met u 
de herinneringen.

Op 29 juni 1918 werd door een groep werknemers van de N.V. Vereenigde 
Touwfabrieken een muziekvereniging opgericht. Toen sprak men in  
Maassluis nog van ‘Van der Lely’s Touwfabrieken’ een bedrijf waar veel 
Maassluizers een baan vonden. De oprichters van onze muziekvereniging 
werden in dat jaar bij hun actie vast en zeker geïnspireerd door de oprichting 
van voetbalvereniging V.D.L. door dezelfde fabriek. 
Nu herinnert de wijknaam Verto met een aantal toepasselijke straatnamen en 
een kunstwerk ons nog aan het bedrijf.

100 JAAR KUNST NA ARBEID

Van der Lely’s Fanfare Corps Kunst na Arbeid, 1925. 
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Van der Lely’s Fanfare Corps Kunst na Arbeid
Van het bedrijf kreeg men in die tijd veel medewerking, het schonk onder 
andere het eerste instrumentarium. Het orkest bestond toen uitsluitend uit 
koperblazers en slagwerkers. Als naam koos men ‘Van der Lely’s Fanfare 
Corps Kunst na Arbeid’. Het eerste bestuur bestond uit vijf heren: voorzitter 
C. Groenendaal, secretaris L. van de Heuvel, penningmeester J. Prins en de 
leden H. van Ettinger en E. de Bruin. 

De eerste afbeelding is een mooie 
foto van Kunst na Arbeid uit de  
beginperiode en zou ongeveer  
genomen kunnen zijn in 1925. We 
zien alleen slagwerk en koperblazers 
en ook nog geen vaandel.
Dankzij Aad Sluijter, Teun Admiraal 
en vooral Leen Lucardie weten we 
de namen van een aantal personen.  
Op de achterste rij staan zes muzi-
kanten. Van links naar rechts zijn dat 
Rinus Lucardie, Louw Prins, Hannes 
Prins, Tinus de Baat, een onbekende 
en met de trombone Gerrit Harlaar.  
Op de middelste rij vinden we 
negen personen. Van links naar 
rechts een onbekende met de kleine 
trom, Bram Lucardie, Arie de Baat, de volgende twee zijn onbekend.  
Dan  achter de grote trom Ernst de Bruin, daarnaast een onbekende, met  
de tuba Gerrit Groeneveld (de grootvader van HVM-redacteur David van  
der Houwen) en de laatste van deze rij kennen we ook nog niet. 
Zittend op de voorgrond links van de grote trom twee onbekende 
trompetspelers met boven de tweede Kees Zomer. Rechts naast de 
trom zit Cor Westein en van de meest rechts zittende man is de naam  
helaas ook nog onbekend. 

Dat men muzikaal snel wat durfde 
ondernemen blijkt uit het gegeven 
dat men in 1919 het eerste echte 
concert gaf in Maassluis. In datzelfde 
jaar ging men ook meteen naar een 
concours in Den Briel. Helaas werd 
daar toen geen prijs behaald. Niet 
zo’n ramp want uit de archieven 
van KNA leren wij dat de vereniging 
tot aan haar 60e verjaardag liefst  

Kunst na Arbeid marcheert door de Goudsteen met de politie 

voorop, circa 1925.

KNA bij deelname aan een concours te Maasland in 1938.
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52 maal naar een concours ging. De totale oogst was 34 maal een eerste prijs, 
10 maal een tweede prijs en 7 maal een derde prijs. Ook toen timmerden ze 
al flink aan de weg. 
Toen de club twintig jaar bestond in 1938 ging de vereniging op concours 
in Maasland. Daarnaast organiseerde KNA ook een groots opgezet 
muziekfestival in Maassluis.

Laat je bril zakken dan wordt het wel helder
Ruim tien jaar na de start werd in 1929 het fanfarecorps omgezet in 
een harmoniebezetting. Dat betekende dat er naast de koperblazers en 
slagwerkers ook houtblazers in het orkest hun plaats konden vinden. Deze 
situatie is tot op de dag van vandaag het geval. Het orkest heeft nog steeds 
een harmoniebezetting.

Het volgende voorval gebeurde wel veel later in de tijd. Leen Stigter 
was jarenlang lid geweest van KNA, hij speelde slagwerk en ook niet 
onverdienstelijk op de lyra. Dit is een instrument dat in drumfanfares verticaal 
wordt meegevoerd. Leen was begunstiger van KNA (dat was hij overigens 
bij veel meer verenigingen) en kwam nog wel op de repetities in de kantine 
van de Sociale Werkplaats aan de Industrieweg. Het was een grote wens van 
hem om een mars op de lyra met KNA te mogen meespelen. Leen was al niet 
meer zo jong en misschien wel een beetje verstrooid. Op het moment suprême 
(hoogtepunt) zat hij klaar, maar net voordat de dirigent aftikte riep Leen in 
paniek: ‘ik ben m’n bril kwijt’. De hele club keek nu naar hem en vrijwel 

Kunst na Arbeid speelt op de Markt in harmoniebezetting, het is vermoedelijk 1947. 
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iedereen zag zijn bril tussen zijn krullen op zijn voorhoofd staan. Alleen 
Leen zocht gehaast tussen zijn muziek, in z’n tas, op en onder de tafel, maar 
vond natuurlijk niets. De orkestleden genoten heimelijk wel een beetje van 
deze situatie, maar niemand dorst wat te zeggen. Toen loste dirigent André 
Glotzbach de situatie op met de woorden: ‘je bril staat allang op je kop, dus 
laat hem iets afzakken dan zal het wel helderder worden.’ Onder luid gelach 
deed Leen dat en speelde daarna met het orkest de sterren van de hemel. 

Waar repeteerde KNA allemaal?
Men begon aanvankelijk in gebouw ‘Ons Huis’ gelegen aan de Goudsteen. 
Daarna waren de repetities een poosje in een oude machinekamer op het 
terrein van de touwfabriek. Toen verhuisde de vereniging naar het gebouw 
‘De Koepel’, een zaaltje aan het eind van de Lange Boonestraat. Het was een 
ruimte die oude Maassluizers zich wellicht nog kunnen herinneren. Daarna 
hebben we lang gebruik mogen 
maken van de kantine der Vereenigde 
Touwfabrieken die vlakbij gelegen 
was. Via de hoofdingang, die ook 
aan de Lange Boonestraat lag, kwam 
je daar. 
Nadat de touwfabriek was op-
geheven en afgebroken kwam 
KNA op eigen benen te staan. Er 
is toen korte tijd gerepeteerd in de 
Groen van Prinstererschool aan de 
Zuidvliet. Vooral de gymnastiekzaal 
die naast de school lag was daarvoor 
in gebruik. Daarna verhuisden 
we naar de kantine van de Sociale 
Werkplaats aan de Talmastraat. 
Toen dat bedrijf in een nieuw pand 
aan de Industrieweg trok was het even moeilijk om ook een plekje in dat nieuwe 
gebouw te bemachtigen. Het lukte toch en er is gedurende een groot aantal 
jaren dankbaar gebruik gemaakt van hun kantine. De muziek en het slagwerk 
plus de reserve-instrumenten vonden in die tijd een plaats achter in het bedrijf. 

Helaas moest KNA ook daar weer vertrekken. We repeteerden daarna een 
enkele maal in de recreatiezaal van de voormalige Schutsluis. Dat was een 
leegstaand verzorgingshuis voor bejaarden dat zou worden afgebroken. 
Daarnaast hebben we een enkele keer onze wekelijkse repetitie kunnen 
houden in de Jacques Boezemanstraat, in een oude school waar ‘Het Wapen 
van Maassluis’ ook repeteerde. Helaas moesten zij en ook wij daar weg 
wegens sloop en nieuwbouw van flats. Natuurlijk verklaart dit de goede 
band tussen KNA en het Wapen. 

Gebouw De Koepel stond in de Lange Boonestraat ter hoogte 

van de Wijde Koestraat.
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Het Wapen van Maassluis is overigens een vereniging die aanvankelijk als 
drumband onderdeel van KNA was en later zelfstandig is gegaan. 
Voor een enkel jaar konden de repetities plaatsvinden in de Prinses 
Christinaschool aan de Mgr. W.M. Bekkerslaan. Die stond leeg en zou ook 
worden gesloopt. Het Wapen van Maassluis kwam daar ook repeteren en de 
vele kleinere ensembles van KNA, waaronder ‘The Dixie Snails’ vonden daar 
allemaal een plek.

Tenslotte was KNA heel gelukkig toen het in 2007 de huidige plek vond in 
‘Het Muziekgebouw’. Dit was speciaal door woningcorporatie Maasdelta 
aan de Dr. Albert Schweitzerdreef gerealiseerd voor ‘De Kleine Band’,  
‘Het Wapen van Maassluis’ en ‘Kunst na Arbeid’. 

Moeilijke oorlogsjaren en bevrijdingsconcert
Natuurlijk ging het ook wel eens minder goed met de vereniging. In 1943 
tijdens de bezetting wilden de Duitsers dat de vereniging een festival in 
het Feijenoordstadion te Rotterdam zou opluisteren. Dapper is dit door het 
KNA-bestuur geweigerd, want dit festival stond onder auspiciën van de 
NSB en dat zag men niet zitten. Ondanks druk en bedreigingen zijn ze er niet 
heen gegaan. Weken leefde men in angst voor wat de reactie van de bezetter 
zou zijn. Gelukkig viel dat voor KNA mee, maar dat was niet te voorzien.
Wel is in 1944 door de bezetter een deel van de instrumenten gevorderd. Ze 
gebruikten ze voor een stafmuziekkorps van de Wehrmacht. Natuurlijk zijn 
niet alle instrumenten ingeleverd, een deel lag verstopt onder de vloer. Na 
de oorlog zijn de gevorderde instrumenten wel weer teruggevonden. Helaas 
verkeerden ze in een sterk verwaarloosde staat. Maar men moest verder en 
met kunst en vliegwerk zagen ze kans om er toch mee door te spelen. 

Het Muziekgebouw aan de Dr. Albert Schweitzerdreef.
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Mede door deze gebeurtenis heeft KNA al snel na de bevrijding in 1945 
besloten om jaarlijks op 5 mei een Bevrijdingsconcert te organiseren. Het is 
Henk van de Meeberg geweest die in zijn stukje ‘Maassluizers in de Tweede 
Wereldoorlog’ onder andere aandacht vroeg voor het dappere gedrag van de 
KNA’ers tijdens de oorlog. 
Al heel lang verzorgt KNA de jaarlijkse aubade op de Markt in Maassluis  
of de Dodenherdenking bij het monument. Dit laatste bevindt zich 
tegenwoordig aan het Princes Julianaplantsoen vlak bij de Algemene 
Begraafplaats. Daarvoor stond er een monument op het Hoofd vlak bij de 
oude Veerheuvel naar Rozenburg. Daar vond toen de plechtigheid plaats.

Spetters
Door het verdwijnen uit Maassluis van de Vereenigde Touwfabrieken is er 
sinds 1971 geen band meer tussen het bedrijf en de muziekvereniging. Op 
9 juni 1976 stond te lezen in de Nederlandse Staatscourant dat de statuten 
en het bijbehorende huishoudelijk reglement bij K.B. waren goedgekeurd. 
De naam veranderde toen in ‘Muziekvereniging Kunst na Arbeid’. Eigenlijk 
was het al en poosje zo, maar Kunst na Arbeid kwam toen geheel op eigen 
benen te staan.

Geloof het of niet, maar ons eigen KNA speelde de rol van het harmonieorkest 
in de speelfilm Spetters. Die deelname, en het feit dat KNA als een van de 

Op de Wip met Rudi Falkenhagen als onze filmdirigent in 1979 voor de opnamen van de film Spetters. 

Op de voorgrond Cock Hollaar.



8

weinige figurerende verenigingen uit Maassluis nog wat geld overhield 
aan haar optreden in deze film, was aan onze toenmalige voorzitter Leen 
Lucardie te danken. Nadat er een aantal draaidagen opzaten eiste hij bij de 
regisseur Paul Verhoeven meteen boter bij de vis. Anders zou KNA niet meer 
komen opdagen. Voor de filmmaker zat er toen niets anders op dan direct te 
betalen. Met een andere vereniging opnieuw beginnen zou immers nog veel 
duurder uitpakken. 

Het concert met Marco Bakker in 1993
In 1993 bestond KNA 75 jaar. Dat werd natuurlijk uitgebreid gevierd. Een van 
de activiteiten was een groots concert dat op 20 november 1993 plaatsvond in 
de Immanuelkerk te Maassluis.
Het was de toen bekende tenor Marco Bakker die voor de slagroom op de 
taart zorgde. De zaal was inderdaad uitverkocht en dirigente Lucienne van 
der Valk stond daar niet alleen voor KNA. Naast ons corps speelde haar 
vereniging uit Maartensdijk mee. En ook nog drie zangkoren en zoals gezegd 
tenor Marco Bakker. Samen zorgden deze muzikanten en zangers voor een 
onvergetelijk jubileumconcert in Maassluis. 

Het 75-jarig Jubileumconcert met Marco Bakker in de Immanuelkerk.
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Het Circusconcert
Op zondagmiddag 23 november 2003 
werd door KNA ter gelegenheid van 
haar 85-jarig bestaan in de Olympia 
Sporthal een bijzonder concert 
gegeven. Dit vond plaats onder 
de bezielende leiding van dirigent 
Marcel van Raay en met medewerking 
van balletschool Marion Schouten 
en gymnastiekvereniging Advendo. 
Het geheel werd gepresenteerd door 
Jannette Breunis-Smits. Daarnaast 
waren de wilde beren Vera en Tessa 
te zien die door temster Anjo Hollaar 
in het gareel werden gehouden. 
Dansers van de balletschool zorgden 
voor een ware metamorfose. Alle deelnemers bezorgden een uitzinnig 
publiek een geweldige zondagmiddag in een uitverkochte sporthal. Uit 
de orkestbak klonk ‘De Intocht der Gladiatoren’ en daarmee opende het 
concert en presenteerde het hele circus zich aan het publiek. De acrobaten 
vlogen door de lucht en de clowns vermaakten het publiek. Jurienne Hollaar 
soleerde op klarinet met ‘Send in the Clowns’ terwijl een danseres zich via de 
spiegel opmaakte. Coby Bol bracht op xylofoon het snelle nummer ‘Circus 
Renz’ en de tien toneelknechten leidden alles in goede banen met vuurcirkels, 
stellages en grote kussens op de juiste plek. 

Twaalf dirigenten in 100 jaar 
De dirigent is degene die het orkest tot goede prestaties weet te bewegen. 
In een eeuw tijd zijn dat achtereenvolgens geweest: de heren N. van Gent, 
P.J. Wiest, B.J.M. Tisse, J. Boer, André Glotzbach, Frank Samson. Toen kwam 
de eerste vrouw en dat was Lucienne de Valk. Na haar was het weer een 
man, Marcel van Raay, en daarna was de tweede vrouw Ellen van den Berg. 
Vervolgens hebben de mannen Rob Kerkdijk, Roel van Raay en nu Richard 
Vrijhoef KNA gedirigeerd.

Er zijn negen voorzitters geweest en dit waren steeds heren: C. Groenendaal, 
L.S. Prins, M. Lucardie, Leen Lucardie, Willem Wolzak, Cock Hollaar, 
T.F. Jonkman, Frank Warnaar en momenteel Anton Wesselius.

U las hier een beknopte geschiedenis over 100 jaar Kunst na Arbeid. Het 
is natuurlijk lang niet alles wat er in die eeuw met KNA gebeurde. Van 
de complete geschiedenis van KNA is een digitaal boek gemaakt. Op de 
Collectiebank van de Historische Vereniging Maassluis kunt u binnenkort dit 
boek lezen en downloaden. Ook de website van KNA zal dit boek publiceren.

Het Circusconcert in de Olympiahal toen KNA 85 jaar bestond.
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Kunst na Arbeid bestaat in 2018 100 jaar. Wij zijn springlevend en hopen u 
met onze muziek nog heel lang te mogen boeien. Daarmee schrijven we dan 
ook mooie geschiedenis in en om Maassluis. 

Het orkest van KNA voor de Koningshof op donderdag 30-9-2010, samen met drumfanfare HWVM voor het Furieade 

Promenade Concert.

Dirigent André Glotzbach in 1969 met KNA op concours in Leiden.
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Door: Arie Blanker

De Historische Vereniging Maassluis bestaat in 2018 35 jaar, de statuten 
geven als datum van de oprichtingsakte 29 maart 1983. Maar weinigen 
weten welk proces daaraan vooraf is gegaan. Arie Blanker, penningmeester 
vanaf bijna het eerste uur tot maart 2016, vond in zijn persoonlijk archief 
documenten die de aanloop tot de oprichting in beeld brengen.

Het idee en wie het bedacht
De Vereniging Vrienden van het 
Gemeentemuseum Maassluis 
(VVGM) hield in de beginjaren ’80 
van de vorige eeuw twee keer per 
jaar een foto/diapresentatie over 
‘Maassluis en zijn verleden’ in een 
‘achter’zaaltje van het kerkgebouw 
De Ark. De heer Henk van de Meeberg 
(voorzitter van De Vrienden) 
vertoonde bij deze bijeenkomsten 
foto/dia-materiaal uit het archief 
van het Gemeentemuseum in het 
kader van Open Museum. Er bleek 
behoefte te bestaan de historie 
van Maassluis voor het publiek 
toegankelijk te maken. Daarom heeft 
de VVGM, naar voorbeeld van de 
Historische Vereniging Vlaardingen, 
het initiatef genomen om een 
soortgelijke vereniging in Maassluis 
op te richten. De heer Henk Steenkist 
en mevrouw Joke van Rest werden 
door De Vrienden benaderd om een 
en ander in gang te zetten.

De aanzet tot oprichting van de HVM
In augustus 1982 verscheen een bericht van de VVGM in De Schakel over 
het plan voor de oprichting van een historische vereniging. Er bleek immers 
behoefte om de (jongste) geschiedenis van en over Maassluis te onderzoeken, 
vast te leggen en te publiceren. Het museum was (en is) meer gericht op 
het tentoonstellen van kunst. Eerder had Creatief Centrum Klei en Kleur 

HVM IN DEN BEGINNE

Eerste nieuwsbrief, 1982.E t i b i f 1982
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(thans de Kunst en Cultuur Academie), kennelijk met een vooruitziende 
blik, cursussen ‘Geschiedenis van Maassluis’ gegeven. Deze cursussen sloten 
haarfijn aan bij de behoefte zoals hiervoor geschetst. De cursussen stonden 
onder leiding van het Maassluise gemeenteraadslid en onderwijzer Wim van 
der Spek. 
Op 19 augustus 1982 organiseerden De Vrienden een initiatiefbijeenkomst 
om de aanzet te geven tot het oprichten van een historische vereniging. De 
officiële notariële oprichting vond uiteindelijk plaats op 29 maart 1983 ten 
overstaan van notaris mr. Rudolf Ruijs te Maassluis. 

Het voorlopig bestuur van de HVM
Landelijk was de lokale belangstelling voor de plaatselijke ‘jonge’ 
geschiedenis groeiende. In vele (kleine) plaatsen werden historische 
genootschappen en verenigingen opgericht. De ‘autochtone’ inwoners 
hadden nostalgische herinneringen die zij wilden vastleggen, uitdragen en 
vooral onderling uitwisselen. Zo ook in Maassluis. De oprichting van een 
historische vereniging was een feit, er moest een voorlopig bestuur komen. 
Hiertoe werden mensen benaderd die over de kennis, vaardigheden en 
vooral het noodzakelijke netwerk beschikten. De volgende personen waren 
bereid de kar te trekken: de heer Henk Steenkist (voorzitter), mevrouw  

Joke van Rest (vice-voorzitter),  
de heer Leo Kwak (secretaris), de 
heer J. Steijl (penningmeester) en 
mevrouw Gerry de Jong.

De eerste bijeenkomst van de 
Historische Vereniging Maassluis
De Maassluise Courant, kortweg 
De Schakel, was toentertijd een 
van de vele wekelijkse huis-aan-
huis-bladen. Maar voor specifiek 
Maassluise berichten wist je zeker 
dat deze in De Schakel gelezen 
zouden worden, en zeker door de 
echte Sluizers, de harde kern. In deze 
mare stond de vraag om te reageren 
als men belangstelling had voor zo’n 
vereniging. De reactie moest per brief 
gericht worden aan Leo Kwak (hij 
woonde toen nog) aan de Zuiddijk 
nummer 21 met telefoonnummer 
01899-18385; geen computers, geen 
i-phones, laat staan emails. 
Daarna bleef het schijnbaar stil, Uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in 1983.
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niemand vernam iets van de ontwikkelingen. Later bleek dat er vele 
enthousiaste reacties waren losgekomen. Tijdens die ‘radiostilte’ werd achter 
de schermen stevig nagedacht over hoe de historische vereniging vorm te 
geven en er werd hard gewerkt om een goede start te maken. In januari 1983 
vond doorbreking van de stilte plaats, de geregistreerde belangstellenden 
ontvingen een uitnodiging voor de allereerste bijeenkomst op 18 januari 1983. 
Bij deze bijeenkomst kon je je opgeven als lid van de ‘HVM’ en aangeven of 
je een activiteit bij de HVM wilde uitvoeren en zo ja, welke.

Uit de eerste nieuwsbrief
In heel Nederland was de belangstelling voor de ‘eigen’ jeugdtijd onder 
de ouderen sterk in opkomst, waarschijnlijk door de toen al opkomende 
liberalisering en verharding van de maatschappij binnen de eigen woon- en 
leefomgeving. Door de hunkering naar het ‘romantische’ verleden wilde 
men daarover schrijven, lezen, maar vooral ansichtkaarten en foto’s uit hun 
eigen jeugdtijd bekijken en herinneringen delen. Zo ook in Maassluis.

De heren Henk Steenkist, Leo Kwak en J. Steijl en de dames Gerry de Jong 
en Joke van Rest zaten achter de regeringstafel toen de geïnteresseerden de 
zaal in Zalencentrum Koningshof betraden. Henk Steenkist zette uiteen hoe 
men tot het besluit was gekomen een Historische Vereniging in Maassluis op 

Eerste aanmeldingsbriefje uit 1983. Opmerkelijk dat het lidmaatschap toen f 25 was. Nu is dat € 20 en gezien de algemene 

inflatie zou je kunnen zeggen dat de prijs gelijk is gebleven.

E ldi b i fj i 1983 O k lijk d h lid h f 25 N i d € 20 i d l
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te richten. Er was heel veel werk te verrichten; wie wil er wat doen binnen 
de vereniging? Diverse aanwezigen meldden zich aan om in de op te richten 
werkgroepen plaats te nemen. Vergaderen kon in het Gildehuisje (daar was 
toen de Stichting Samenlevingsopbouw gevestigd) en anders bij de bestuurs- 
of werkgroepleden thuis.
Dit was de allereerste Historische Avond.

Het aanmeldbriefje in 1983
En nu verder. Zoals alle begin moeilijk is, gold dat ook voor de Historische 
Vereniging. Twee bestuursleden van het eerste uur legden al snel hun functie 
neer. Niet getreurd, Henk Steenkist vroeg aan Leo Kwak of dat stelletje van 
zijn werkgroep (Edwin Broekhart en Arie Blanker) voor een bestuursfunctie 
voelde. Deze personen werden met spoed door Leo Kwak bij elkaar gebracht. 
De kennismaking met voorzitter Steenkist die daarop volgde was enerverend. 
Broekhart, toen nog maatschappelijk werker, moest tweede secretaris worden, 
want hij was goed ingevoerd in het Maassluise als autochtoon, had een goede 
babbel én kon goed schrijven, dus voor hem de vergaderverslagen. De hem 
toegeschreven kwaliteiten heeft hij in zijn bestuurstijd alleszins bewezen.
En Blanker, ‘oh die werkte voor een accountantskantoor, dus (en niet 
tegenspartelen) die is accountant en dus wordt hij penningmeester.’ 
Tegenspartelen leek geen kans te hebben, dus dan maar toegeven. En zo 
werd het uit vrijwilligers samengestelde bestuur van de HVM geleid door 
Henk Steenkist: krachtig en slagvaardig. 
Een anekdote: Henk Steenkist wist het bestuur voor de bestuursvergaderingen 
te motiveren door af te sluiten met een glaasje Maassluis’ Bitter. Hij zei 
steevast tegen de tweede secretaris: ‘vul het glaasje nog maar eens, maar 
alleen de bovenste helft.’

Aan de slag
Plannen smeden, Henk Steenkist pakte het stevig aan: studies verrichten, 
personen benaderen voor historische schetsen, een redactie vormen voor 
een ‘tijdschriftje’, sprekers zoeken en vinden voor voordrachten tijdens de 
ledenbijeenkomsten, de latere Historische Avonden.

Aanvankelijk nodigde hij burgemeester Hans van Es bij iedere inschrijving 
van het zoveel-100e lid uit voor een woord van welkom en om de nodige 
attenties uit te reiken. Daar is hij snel mee gestopt omdat de vereniging zo 
snel groeide dat hij iedere maand wel kon opdraven. Dit kwam in belangrijke 
mate door ons enthousiaste lid Leen Stigter. 
Leen vertoonde dia’s over oud Maassluis en eenieder die hem aansprak of bij 
hem in zijn winkel (op de Markt) kwam maakte hij lid van de HVM. 

Door inzet van enthousiaste actieve leden kon het eerste handgemaakte 
tijdschriftje ‘Historische Schetsen van en over Maassluis’ in december 
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1984 verschijnen. Gedrukt door 
de huisdrukker van de Stichting 
Samenlevingsopbouw en geraapt 
en geplakt door de bestuursleden 
bij de voorzitter thuis. Inmiddels 
zijn er in 35 jaar 72 delen verschenen 
en daarnaast voor speciale gelegen-
heden diverse themaboekjes. Ons 
logo of beeldmerk, ontworpen door 
M.G.F. Vestjens (schoonzoon van 
Steenkist), is nog steeds te vinden op 
onze publicaties.
Aanvankelijk werden de boekjes 
door bestuursleden en enkele 
hulpvaardige leden rondgebracht. 
Door de sterke groei van het ledental 
heeft het latere bestuurslid Rien 
Luijten een bezorggroep opgericht 
die uitgroeide tot een 30-tal postbezorgers. 
Ook de jaarkalender zag het levenslicht, om foto’s van een bepaald thema 
onder de aandacht van de leden te brengen. De eerste jaarkalender was 
voor het jaar 1989. Thans is de jaarkalender voor veel leden een onmisbaar 
document, de wereld staat op z’n kop als die niet tijdig in de brievenbus ligt.

En nu heden:
De eerste aanzet, het oorspronkelijke gezicht van de HVM, is nog steeds 
herkenbaar in de Historische Avonden, in de Historische Schetsen en in de 
kalender. De formule die 35 jaar geleden bedacht is weet zich gehandhaafd 
en is, zij het in een aangepast jasje, herkenbaar. Van 33 leden in januari 1983 
naar bijna 1300 leden in 2018, waarbij de top een aantal jaren geleden op 1550 
leden lag.
Schitterende thema-uitgaven en dikke boekwerken, met als uitschieters de 
Kroniek van Maassluis (2008) en de Atlas van Maassluis (2014), zijn door de 
HVM geproduceerd en in eigen beheer uitgegeven. 

De HVM gaat door met zijn onderzoeken, publicaties en Historische 
Avonden, dat alles met steun van zo’n 80 actieve leden die een mooie hobby 
uitoefenen: nog meer geschiedenis van Maassluis ontdekken, vastleggen en 
uitdragen, of, zoals de moderne slogan luidt: de HVM verzamelt, ontrafelt 
en deelt de geschiedenis van Maassluis.

Bronnen
Arie Blanker, Henk van de Meeberg
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Door: Dick van Wassenaar

Er is onder anderen door HVM-voorzitter J.H. Steenkist al eens geschreven 
over de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek. In 1986 (HS 5) beschreef hij 
een groot deel van haar geschiedenis. En ook in andere Historische Schetsen 
is over de glasfabriek geschreven. Zo las u in het vorige boekje HS 71 over 
de Belgische gastarbeiders van de fabriek. Toch is er nog meer, daarom 
deze ‘herhaling’ met nieuwe toevoegingen en wetenswaardigheden. 

De glasfabriek was aanvankelijk eigendom van een Nederlandse combinatie 
en is later doorverkocht aan een Belgisch syndicaat. De productie begon in 
1911 en duurde met kortere of langere onderbrekingen tot 1929. Er waren 
ooit ongeveer 500 arbeiders werkzaam, waarvan 350 van Belgische afkomst.

Waarom een glasfabriek in Maassluis?
In Nederland waren rond de eeuwwisseling van 1900 meerdere 
glasfabrieken, ondermeer in Schiedam, Rotterdam en Delft. Deze bedrijven 
hielden zich voornamelijk bezig met het vervaardigen van flessen. Omdat 
de glastuinbouw in het Westland zich in die periode sterk ontwikkelde steeg 
de vraag naar vensterglas. Het Hoofd lag gunstig vanwege de nabijheid van 
het water en de spoorlijn voor zowel de aanvoer van grondstoffen als de 

EERSTE HOLLANDSCHE VENSTERGLASFABRIEK

Vensterglasfabriek in Maassluis.
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afvoer van producten. Door de toegenomen vraag naar vensterglas was de 
bouw van een glasfabriek op dat moment een geschikte mogelijkheid om de 
industriële groei van Maassluis te ontwikkelen. De Nederlandsche Handel 
Maatschappij (NHM) stimuleerde dit initiatief, dat ook gunstig was als 
compensatie voor de krimpende visserij-activiteiten.

Oprichting van de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek

Directeur A.M.F. van Deventer
Anthonie Marius Franciscus van Deventer was de zoon van C.A. van 
Deventer, eigenaar van glasfabriek ‘de Schie’ uit Schiedam en een van de 
telgen uit de familie van Deventer die al lang betrokken was bij verschillende 
glasfabrieken daar. Hij overleed op 6 juni 1920.

Op 9 oktober 1909 richt A.M.F. van Deventer zich tot B&W van Maassluis 
met een vergunningsverzoek voor de oprichting van een vensterglasfabriek 
met kantoorgebouw, timmermanswerkplaats, smederij en bergloodsen. De 
gewenste locatie is in de Taanschuurpolder sectie L no. 4281, omsloten door 
de N.V. Nederlandsche Asphaltfabriek, de Mij. tot Exploitatie van Gronden 
in de Taanschuurpolder en het terrein van de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij. Aansluitend is er een onderzoek bij glasfabrieken in Schiedam 
en Charleroi (België) door een commissie, bestaande uit H. Bogstra en G. 
Stolk, om ter plaatse eventuele bezwaren die aan de vestiging kunnen kleven 
vast te stellen. 
De bevindingen zijn gunstig en de commissie geeft aan dat er geen bezwaar 
is tegen het verlenen van een vergunning. De oprichting van de Eerste 
Hollandsche Vensterglasfabriek (EHV) vindt plaats op 20 mei 1910. Het 
stichtingskapitaal bedraagt f 500.000,-. Het doel van de maatschappij is  
het vervaardigen van en de handel in vensterglas en alle andere glasproducten in den 
ruimsten zin des woords, met uitzondering van flesschen, behalve flesschen in wit 
of half wit glas. 
Commissarissen zijn P. Bredius, C. Campbell, C. Dirkzwager, J.J. Haslinghuis, 
C.M de Cuyper, P. Loopuyt en mr. Roosegaarde Bisschop. Directeuren zijn 
A.M.F van Deventer en W. Dirkzwager, beiden afkomstig uit Schiedam. 
A.M.F. van Deventer is daar tevens betrokken bij N.V. Van Deventer’s 
Glasfabrieken Schiedam-Delft.

Directeur W. Dirkzwager
Willem Dirkzwager was de zoon van Cornelis Dirkzwager en Johanna 
Getruida Sonneveld. Hij was geboren op 3 juli 1884 te Schiedam en in 1911 
in het huwelijk getreden met Maria Dirkzwager uit Maassluis (1883-1975). In 
1912 werd hij directeur van de EHV. Hij was tevens directeur van glasfabriek 
‘de Schie’ in Schiedam. Hij bleef directeur bij de EHV tot aan zijn overlijden, 
na een operatie, op 35-jarige leeftijd op 9 oktober 1919.
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20 jaar EHV in vogelvlucht (1910-1930)
Aan de hand van krantenartikelen uit de periode 1910-1930 schetsen we een 
beeld van de gebeurtenissen die plaatsvonden bij de Eerste Hollandsche 
Vensterglasfabriek gedurende de tijd dat deze actief was in Maassluis.

Na de oprichting begint de bouw van de fabriek en het aantrekken van 
personeel. De levering van de complete elektrische- en krachtinstallatie voor 
de EHV is gegund aan de firma De Vries, Mulder & Co te Watergraafsmeer. 
In oktober 1910 begint de EHV met de productie van ruiten, er zijn dan al 
snel 250 arbeiders in dienst die goed verdienen. 

Als er in september 1911 brand uitbreekt schrijft gemeentearchitect H. Brand 
aan B&W dat de dakbedekking der gebouwen van de EHV niet van 
brandbaar of ontvlambaar materiaal mag zijn. Ook mogen er op het terrein 
geen brandbare materialen worden opgeslagen. Voorts merkt hij op dat er al 
in 1909 (bij de aanvraag) op gewezen is dat er maatregelen getroffen moesten 
worden vanwege mogelijk brandgevaar. Tot slot wijst hij erop dat er geen 
fatsoenlijk privaat is op de fabriek, slechts een balk boven een gat waarin de 
fecaliën ten aanschouwe van iedereen liggen opgehoopt. 
Na onderzoek laat het Rijkstoezicht op Fabrieken en Werkplaatsen weten dat 
het gevaar van genoemde dakbedekking gering is en dat het privaat slechts 
van tijdelijke aard zal zijn. Er is voor hen dan ook geen aanleiding andere 
voorschriften aan de directie te geven. 

De Parallelweg langs de spoorlijn is waarschijnlijk in 1913, ter gelegenheid van zijn 100-jarige sterfdag, omgedoopt in 

Adriaan van Heelstraat.
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In 1912 neemt het bedrijf nog steeds personeel aan, ondermeer administratief 
(‘kennis van Franse taal strekt tot aanbeveling. Salaris voor een aankomende 
bediende f 15,- per maand, met vrij reizen’). In april is er een staking 
van mijnwerkers in Engeland. Daardoor vermindert de aanvoer van 
kolen en ligt het bedrijf voor onbepaalde tijd stil. De rust is handig voor 
reparatiewerkzaamheden. 
In mei keurt B&W een voorstel tot verbreding van de Parallelweg goed, deze 
dient als toegangsweg voor de EHV en de Asphaltfabriek. Eind juni begint 
de EHV weer met de werkzaamheden. Werknemers uit België keren terug 
en zorgen met de achtergeblevenen ervoor dat de nodige reparaties snel 
gereedkomen. 
B&W van Maassluis overlegt intussen over het beslag dat de EHV heeft 
gelegd op alle woningen van de Paul Krugerstraat en het effect ervan op de 
woningvoorraad der gemeente.

In 1913 vraagt de EHV ‘blank gruis’ van vensterglas te koop, vermoedelijk 
als goedkope grondstof voor hun fabrieksproces. 

Invloed van de Eerste Wereldoorlog
Begin april 1914 ligt er een vergunningsaanvraag bij B&W voor de bijbouw 
van een strekovengebouw. Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog 

De cylinders die de glasblazers maken worden later opengesneden en uitgerold tot vensters. 

(Heijenbrock, coll. Nederlands Openluchtmuseum)
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uit met als gevolg dat veel Belgen hun land verlaten en ondermeer naar 
Nederland komen. De fabriek krijgt te kampen met brandstofgebrek en 
sommige grondstoffen zijn moeilijk te krijgen, zodat zij op een andere 
kwaliteit glas moet overgaan. In augustus 1914 melden zich, als gevolg van 
het opnieuw stilliggen van de fabriek, 45 personeelsleden aan bij het Comité 
tot Steun. Eind december hebben zich weer 14 Belgen in onze stad gevestigd 
die gaan werken in de glasfabriek. Drie ervan zijn afkomstig uit Brussel en 
11 uit Antwerpen. 

Begin 1915 laat de EHV weten dat zij een strafaanklacht zal indienen tegen 
handelaren die zich niet ontzien Duits glas van mindere kwaliteit als Nederlands 
glas te verkopen en naar Engeland te verkopen. In juni breekt bij de EHV een 
staking uit waarbij ongeveer 200 arbeiders betrokken zijn. Oorzaak is een 
loongeschil. De glasblazers, allen Belgen en Fransen, maken zich gereed naar 
Engeland en Frankrijk te trekken. 
In augustus bouwt de EHV een grote loods voor het verblijf van 
geïnterneerden die komen werken bij de EHV. Het zijn Belgische militairen 
afkomstig uit een kamp in Zeist die voor de oorlog al werkzaam waren in 
Belgische glasfabrieken. Ook een bewakingsdetachement, bestaande uit twee 
onderofficieren, twee korporaals en tien man onder bevel van luitenant A. 
van Linden Tol, vindt er onderdak. Begin september werken er 45 Belgische 
geïnterneerden bij de EHV.

Wat verdiende de glasblazer?
De verdiensten van een glasblazer waren goed. Over de exacte bedragen die 
de EHV betaalde is geen goede informatie beschikbaar. Wel is ruwweg bekend 
wat de glasfabriek van Schiedam, de andere fabriek van Van Deventer, in 
1912 betaalde. Een groepje arbeiders verdiende daar samen f 50,- tot f 55,- per 
week. Hiervan kreeg de blazer 60%, de steller 30% en de aanvanger 10%. 
Daarbij kreeg de aanvanger nog 5%, door de fabriek te betalen.

Niemand wist waar de klepel was
In mei 1916 treft opnieuw een brand de EHV. Er komt hulp van de brandweer 
van Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam, en met behulp van de drijvende 
spuit van L. Smit weet men de brand te beperken. De machinale kistenmakerij 
en het magazijn branden uit, de kelders (met veel grondstoffen) hebben veel 
waterschade. Van de strekovens en de ovens zijn de daken zwaar beschadigd. 
Het bedrijf, waar ongeveer 400 man werkt, zal enkele dagen dichtgaan. De 
fabriek is gelukkig op beurspolis verzekerd.
Bij het uitbreken van de brand bij de EHV werden de spuitgasten opgeroepen door 
het gelui der brandklok, ook de klok van de raadhuistoren zou haar geluid laten 
horen, maar het gelui was van korte duur, niemand wist waar de klepel was. 
Het bleek dat deze de dienst had gestaakt en de klok al had verlaten. (Westlandsche 
Courant 20-5-1916)
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In juni breekt er naar aanleiding van een looneis een staking uit onder de 
Belgische glasblazers. De fabriek wordt stopgezet en de vuren gedoofd. De 
directie is bereid het werk te hervatten indien de blazers de kosten dragen 
van het opnieuw op hitte brengen van de ovens, waarmee ongeveer 14 dagen 
gemoeid zijn. De blazers willen slechts het werk hervatten als de directie het 
bedrag (f 8000,-) betaalt. De vraag is dus ‘wie zal dat betalen?’ Het antwoord 
is (vooralsnog) onbekend, uiteindelijk wordt het werk hervat, maar arbeiders 
en fabriek houden een moeizame relatie.

In april 1917 houdt notaris G.P. Valette te Maasland een veiling ‘op afslag’ 
in Hotel De Moriaan. Het gaat om de verkoop van drie winkelhuizen en 
35 woonhuizen aan de Generaal de Wetstraat, Cronjéstraat en President 
Steynstraat. Deze panden zijn tot 1 september 1918 verhuurd voor f 5370,- 
aan de EHV. Die moet de panden volgens contract opleveren zoals ze in 1910 
in huur zijn aanvaard. 
In dezelfde maand doen 4800 tuinders een oproep aan de minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel om ervoor te zorgen dat er voldoende 
kolen zijn om de EHV gaande te houden, aangezien de gehele tuinbouw 
afhankelijk is van het glas voor kassen en warenhuizen. Intussen bouwt de 
fabriek een afdeling om bruinkoolbriketten te maken voor eigen gebruik. 
Dankzij de tewerkstelling van geïnterneerden werkt de EHV normaal, ookal 
is er gebrek aan de grondstoffen kalk en sulfaat. In oktober zijn er op het 
laatste moment kolen ontvangen zodat de EHV aan de gang kan blijven, 
maar aan het eind van de maand valt de EHV toch weer stil. 

Het vensterglasfabricageproces
De fabricage van het glas bestond tussen 1910 en 1920 uit drie stappen:
      1) Het vormen van gesmolten glas uit zuivere grondstoffen
      2) Het blazen van cilinders (1,50 m hoog en 1,10 m breed)
      3) Het opensnijden en vervormen van de cilinders tot vlakke ruiten

Vanaf 1920 werkte de EHV met het Fourcault-systeem, mechanisch 
getrokken vensterglas. Daarmee wordt een continue stroom aan vlakglas, 
van eenzelfde dikte en breedte, verticaal uit een oven getrokken. Om het 
glas als een lint uit het glasbad te trekken had het glas een zekere viscositeit 
(stroperigheid) nodig. Deze viscositeit is afhankelijk van de temperatuur, 
waarbij een enkele graad temperatuurverschil al invloed op het treksysteem 
heeft. Dat betekende een zeer grote glasaanvoer en zeer veel grondstof.  
In feite was dus een continu-productie noodzakelijk.

Nieuwe fabrieken
Eind 1918 vindt de oprichting plaats van een cokesovenfabriek op het 
naastgelegen terrein van zes hectare. Het kapitaal van f 4.000.000,- 
(volgens het Rotterdamsch Nieuws blad van 28-12-1918) zal, gezien de 
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tijdsomstandigheden, voorlopig slechts gedeeltelijk worden uitgegeven. 
Deelnemers zijn de Nederlandsche Handels Maatschappij, de Twentsche 
Bank, de Noorsche gasmaatschappij, de EHV en een groep particulieren. 
Ir. J.J. Schalij is belast met de bouw van de nieuwe fabrieken. En zodra de 
tijdsomstandigheden het toelaten zal de EHV overgaan tot de bouw van een 
machinale vensterglasfabriek volgens systeem Fourcault. Hierdoor zal de 
productie kunnen verdubbelen. 

In november 1919 sluiten de EHV en 
de Manufacture Royale des Glaces 
de St. Gobain (opgericht in Parijs in 
1692) een belangengemeenschap. 
Naast de in aanbouw zijnde 
mechanische vensterglasfabriek zal 
de fabriek zich gaan toeleggen op 
de fabricage van nieuwe producten 
zoals ruw-, draad-, kathedraal- en 
ornamentglas. 

Op 6 juni 1920 overlijdt op 40-jarige 
leeftijd de directeur van de EHV, 
Anthonie Marius Franciscus van 

Deventer. Op 9 juni, de dag van zijn begrafenis, is de fabriek gesloten. Op 
11 juni krijgt B&W een vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de 
fabriek met schoorstenen, nieuwe loodsen en een grotere pottenbakkerij. 

Stilliggen en dreigende sluiting
Begin 1921 ligt de EHV weer enige maanden stil, maar nu de kolenprijzen 
dalen is concurrentie met de Belgische glasfabrieken weer mogelijk. 
In maart besluit de vergadering van aandeelhouders twee nieuwe 
commissarissen te benoemen: P.M. Cochius uit Leerdam en Jos Jacobs uit 
Sas van Gent. Tevens vindt de benoeming plaats van ir. A.H.L de Bel tot 
directeur, als opvolger van de overleden heer Van Deventer. 

In juni 1922 is er opnieuw brand bij de EHV. Het bedrijf ligt alweer geruime 
tijd stil. De brand woedt in een houten loods op het moment dat er sprake 
van is om weer met de werkzaamheden te beginnen. Onder leiding van 
hoofdbrandmeester Karel Poortman wordt het vuur met succes bestreden.

Eind januari 1923 zegt de EHV zijn personeel ontslag aan per 2 februari. 
Hierdoor komen minstens 300 arbeiders zonder werk. De steeds toenemende 
(afzet)moeilijkheden zijn er oorzaak van dat de fabriek een grote voorraad 
glas in haar magazijnen heeft opgeslagen. 
Eind oktober vertrekken enkele bazen en voormannen van de EHV naar 

Fabrieksgebouwen glasfabriek.
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Engeland om in Queenborough (Kent) een vensterglasfabriek in bedrijf te 
helpen stellen. 

Het zijn en blijven sombere tijden. In juni 1924 biedt een particulier 14 
aandelen N.V. EHV voor f 1000,- per stuk aan. Op 23 september 1925 
is er onder leiding van notaris M. van Wijngaarden in Hotel De Moriaan 
een openbare verkoping. Te koop zijn de gebouwen van de EHV, met 
bijbehorende terreinen en machinerieën, aan de Adriaan van Heelstraat en 
verschillende panden en erven aan Generaal de Wetstraat, Cronjéstraat, 
President Steynstraat, Joubertstraat, Burgemeester De Jonghkade, Govert 
van Wijnkade, Haven, Zuidvliet en Zandpad. De gebouwen worden ingezet 
op f 500.000,- en alle huizen gezamenlijk op f 157.200,-. De totale inzet is dus 
f 657.200,-.

Het einde van de EHV nadert 
Begin 1926 richten Jacobus Struys en mr. Eduard Adolf Cokart een NV op 
met als doelstelling de glasfabriek te gaan exploiteren. Het kapitaal bestaat 
uit f 200.000,- in aandelen. De vennootschap krijgt als bestuurders een of 
meer directeuren die woonachtig moeten zijn in Maassluis. Blijkbaar is dat 
niet succesvol want in maart van het jaar is de oude combinatie aangekocht 
voor f 500.000,- en een Belgische leiding neemt het bedrijf in exploitatie. 

In mei 1927 breekt er op een zondagavond een (wilde) staking uit vanwege 

Links de glasfabriek en rechts de Nederlandse Asphaltfabriek, aan de Adriaan van Heelstraat. De asfaltfabriek vestigde zich in 

1907 in Maassluis als Key’s Asphaltfabriek op het terrein naast de glasfabriek. 
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een loonconflict onder het machinekamerpersoneel bij het opkomen van 
de nachtploeg. De politie herstelt de orde en zorgt ervoor dat werkwilligen 
(voornamelijk Fransen, Duitsers en Belgen) naar binnen kunnen gaan. 
Tegelijkertijd echter stort de glasoven in, iets waarvoor al enige maanden 
gevreesd was. Men laat de oven leeglopen wat in de nacht een prachtig 
schouwspel oplevert. Om te voorkomen dat de gloeiende massa zich zal 
verspreiden werpen de arbeiders om de glasput een dam op. 

In 1929 ligt het bedrijf stil en is in liquidatie. Er komt een nieuwe NV onder 
controle van het Comptoir Belge Vente des Verres Mécaniques Fourcault. 
Deze moet eerst de ovens en machines repareren, waarmee een half jaar 
gemoeid zal zijn. Het gebeurt echter niet, de EHV als zodanig houdt op als 
zelfstandige onderneming te bestaan.

Waarom het mis ging
Op 2 november 1928 verschijnt er van E.M. Baerveldt (ondermeer bestuurslid 
van de Vrijheidsbond van Maassluis) een artikel met zijn visie op het verloop 
en de stopzetting van de fabriek na 1920. We geven daarvan de volgende 
samenvatting. 

In 1920/1921 maakte de EHV in 
de nieuwe fabriek vensterglas van 
getrokken glas, het zogenoemde 
systeem Fourcault. Dit was de 
tweede fabriek die deze vinding 
van Fourcault toepaste. In juli 1921 
stelde de EHV haar nieuwe fabriek 
in bedrijf onder directie van ir. 
A.H.L. de Bel. De andere fabriek was 
inmiddels stilgelegd. De resultaten 
waren echter ongunstig en er 
werd maand na maand met verlies 
gewerkt. Er was teveel ongeschoold 
personeel en de lonen waren veel te hoog in vergelijking met de Belgische 
lonen door de lage koers van het Belgische geld. De handel gaf vanwege de 
ongunstige prijs nog steeds de voorkeur aan het geblazen vensterglas en de 
EHV moest het gefabriceerde vensterglas onder de kostprijs verkopen. 
In april 1922 stopte de fabriek om verbetering van de Belgische koers af te 
wachten en technische verbeteringen aan te brengen. In juli 1922 was er 
een nieuwe opstart, maar de resultaten verbeterden niet, ook tengevolge 
van fouten in de technische constructie van het bedrijf. Intussen was 
de productie van (beter en goedkoper) getrokken vensterglas in België 
aanmerkelijk toegenomen. De financiële situatie van de vennootschap was 
sterk verslechterd en de directie besloot tot een reorganisatie, waarbij ook 

1932, zoek de verschillen met vorige foto’s.
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de ervaringen van technische ontwikkelingen uit België toegepast konden 
worden. 
Zij slaagden echter niet en directeur ir. A.H.L. de Bel nam ontslag, hij werd 
daarna directeur van een spiegelglasfabriek in Sas van Gent. In 1925 viel het 
besluit de EHV te liquideren en in september was er een verkoping van haar 
bezittingen. De gebouwen, machinerieën, terreinen en voorraden werden 
aangekocht door de Nederlandsche Handelmaatschappij Rotterdam, tevens 
de belangrijkste crediteur van het bedrijf. 

Op 4 januari 1926 verscheen in 
de Staatscourant de akte van 
oprichting van de NV Nederlandse 
glasindustrie, gevestigd in Maassluis, 
met als doel de vensterglasfabriek 
weer in bedrijf te stellen. Directeur 
was de Luxemburger ir. Jean Pesch, 
voorheen werkzaam in een papier - 
fabriek in Frankrijk. De dagelijkse 
leiding berustte bij een der commissa-
rissen, de heer O. Missonne, spiegel-
glasfabrikant uit Floreffe (België). 
Helaas ontbrak het deze beide heren 
aan kennis van en ervaring met de 
fabricage van vensterglas en het systeem Fourcault. En omdat er ook geen 
technische aanpassingen werden gedaan waren de maandelijkse verliezen 
na de herstart in februari 1926 nog groter dan bij de vroegere EHV.
Na vier maanden werd het bedrijf in juni 1926 weer stilgelegd en bracht men 
enkele technische verbeteringen aan. Volgens deskundigen was dat echter 
te weinig en dat bleek al snel, want de productie bleef onvoldoende en de 
verliezen bleven hoog. Na weer een viertal maanden werd opnieuw, en 
nu voorgoed, de fabriek stilgelegd en besloot men tot de liquidatie van de 
tweede vennootschap. 
Sinds die tijd staat de vensterglasfabriek in Maassluis, die ongeveer twee 
miljoen gulden heeft gekost, stil. Al het personeel werd ontslagen en alleen 
de directeur, tevens liquidateur, en enkele werklieden voor onderhoud en 
bewaking bleven nog in dienst.

Na 1930
Daarna gebeurt er niet veel meer, volgens de kranten uit die tijd. Tijdens 
een toespraak op 30 juli 1930 van Burgemeester C.P.I. Dommisse (in functie 
van 1908-1933) zegt hij over de EHV: De komst van de werklieden verschafte 
veel ingezeten belangrijke inkomsten en ook de opbrengst van de gemeentelijke 
belastingen was hoog en welkom. Concurrentie uit België maakte sluiting en 
opheffing van de fabriek echter onafwendbaar. 

De asfaltfabriek en de glasfabriek gezien vanaf de 

watertoren. Uiterst links de Hendrik Schoonbroodstraat. 
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In de jaren daarna zijn er wielerwedstrijden op een wielerbaan op het 
voormalige terrein van de EHV. In maart 1940 staat in de krant dat de 
gebouwen van de voormalige EHV zullen worden gesloopt. 

Wat overbleef was een lege NV, de NV De Machinale Glasfabriek De Maas. 
Deze werd veel later nieuw leven ingeblazen met de oprichting van de 
glasfabriek Maasglas te Tiel in 1963.

Die andere glasfabriek
In de jaren dertig begon de heer Ritter in voormalige haringpakhuizen aan 
de Govert van Wijnkade, naast de panden van de haringhandel van de 
gebroeders Hollaar, een glasfabriek met het doel flessen te maken. Leen 
Stigter legde de elektrische licht- en krachtinstallatie aan. Het was een pand 
met twee betrekkelijk lage kappen en de glasoven, die een enorm hoge 
temperatuur bereikte, stond bijna tegen het houten dak aan. Leen had direct 

het vermoeden dat het hele spul wel vlug in de brand zou staan, het kon naar 
zijn idee niet goed gaan. 
Het duurde enkele dagen voordat de gasgestookte ovens op de juiste 
temperatuur waren gekomen en op een nacht brandde de glasfabriek af. Aan 
het eigenlijke fabricageproces was men niet eens toegekomen. Het was het 
snelle einde van de tweede glasfabriek in Maassluis.

De tweede glasfabriek na de brand. Op de achtergrond het Havenplein en de Kippenbrug.



27

Door: Leo Boer

Nog tot in de 20e eeuw zaaiden besmettelijke ziekten dood en verderf, 
terwijl de doktoren niet precies wisten wat de oorzaak was. De enige remedie 
was de zieken te isoleren. De geschiedenis van de quarantainebarak in 
Maassluis is door Leo Boer onderzocht.

Melk en water drinken is ongezond
In de negentiende en begin twintigste eeuw waren er vele gevreesde 
besmettelijke ziekten die steden en dorpen teisterden. Tussen 1893 en 1913 
liep een burger met enige regelmaat de kans om getroffen te worden door 
difterie, roodvonk, tyfus, pokken en cholera. Al deze ziekten veroorzaakten 
tientallen doden. In die tijd had men nog nooit gehoord van bacteriën of 
virussen en men had heel andere ideeën over wat goed of slecht was voor de 
gezondheid. Zo dacht men dat het drinken van water en melk ongezond was 
en dat men om gezond te blijven beter bier kon drinken. Op straat bleven 
mesthopen liggen.
Maar de ziekte in de negentiende eeuw die de meeste doden op haar geweten 
had, was de cholera. Het duurde tot omstreeks 1860 voordat het verband 
werd gezien tussen vervuild drinkwater en de cholera.
In 1870 begon in Rotterdam de bouw van het waterleidingbedrijf. In 1890 
werd de NV Maassluische Waterleiding Maatschappij opgericht.

De overheid nam beslissingen in het kader van gezondheid. In elke 
provincie benoemde de Kroon een inspecteur die bijgestaan werd door een 
geneeskundige raad. Tot zijn taak behoorde ook de controle op de naleving 

DE QUARANTAINEPOST BIJ MAASSLUIS

Amersgat of Ammersgat.
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van wetten en verordeningen in het belang van de volksgezondheid. Daarnaast 
kwam er in 1872 een Besmettelijke Ziektewet. Deze wet hield in dat op gezag 
van de burgemeester mensen met, door de wet bepaalde, besmettelijke ziekten 
geïsoleerd konden worden en dat door hem de ontsmetting van gebouwen en 
goederen verplicht kon worden gesteld. 

Afmeren bij de quarantaineboei
Ook op schepen was het slecht gesteld met de hygiëne. Om te voorkomen 
dat zieke zeelui allerlei vreemde ziektes in Nederland zouden verspreiden 
moesten schepen in quarantaine. Van zee komende schepen met zieke of dode 
bemanningsleden moesten zich met een gele vlag kenbaar maken waarna 
inspectie en zo nodig ontsmetting plaatsvond. De schepen met verdachte 
bemanningsleden moesten in Hoek van Holland blijven. Daar was in het 
quarantainecentrum een barak ingericht voor de verpleging van cholera-
zieken die aan boord van schepen binnenkwamen. Op het water lag een 
‘Quarantaineboei’ waar de schepen tijdelijk bij het Quarantaineschip dat daar 
lag konden afmeren. 

Door het loodswezen werden gedurende een bepaalde periode schepen die van 
Toulon of Marseille kwamen meteen onder de besmette gerangschikt, zodat zij 
verplicht de gele vlag moesten vertonen. In beide steden waren in de 19e eeuw 
grote cholera-epidemieën. De administratie der invoerrechten en accijnzen 
had besloten, dat die schepen te Maassluis moesten worden ingeklaard. De 
eerste barakken stonden net buiten de kern van Hoek van Holland, niet ver van 
de lichttoren. Voor de quarantainekeet was een steiger waar schepen konden 
afmeren. 

De Quarantaine Keet bij Hoek van Holland.
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Het ontsmetten van zeelieden en schepen
In de Overijsselsche courant van  
19-11-1900 is terug te vinden dat 
het schip de korvet Alkmaar was 
aangewezen als ontsmettingsvaartuig. 
De Alkmaar was een voormalig 
marineschip dat was gestationeerd 
nabij de linkeroever van het eiland 
Rozenburg aan de Quarantaineboei. 
De Alkmaar was overlangs en ten 
dele overdwars door een schot in twee 
delen gescheiden: het besmette deel en 
het onbesmette deel. In het schip was 
ook een oven gemaakt.
Het verdachte schip kwam langszij 
en de verdachte personen gingen 
dan door de ontkleedkamer en een 
douchekamer naar de aankleedkamer in het onbesmette deel. De zaken die ze 
bij zich hadden en hun kleding gingen in de desinfectieoven. Met behulp van 
slangen gekoppeld aan de desinfectieoven kon ook het schip worden ontsmet 
(een soort uitstomen).
Op 14 november 1900 werd het schip in gebruik genomen waarbij al snel het 
nadeel bleek dat het niet op eigen kracht kon varen. Om ruimte te maken voor de 
oven was de motor verwijderd. Omdat het schip eerst gestationeerd lag aan de 
Quarantaineboei en later afgemeerd bij het Amersgat (later Poortershaven) was 
men ervan uitgegaan dat een motor niet noodzakelijk was. Een gemakkelijke 
verplaatsing zat er daarom niet in en dat bleek toch in de praktijk een groot gemis. 

Een gezondheidscommissie in Maassluis
Het Geneeskundig Staatstoezicht rapporteerde jaarlijks over de stand van 
zaken betreffende de geneeskundige ontwikkelingen. In het verslag over het 
jaar 1902 staat dat met de bouw van het ontsmettingsgebouw bij het Amersgat 
is begonnen en dat het in de loop van 1902 voltooid zal zijn. De inrichting en de 
installatie is ten tijde van het verslag nog niet gereed. 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 19-11-1900.P i i l O ij l h Z l h t 19 11 1900

Verslag aan de Koningin van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het jaar 1902.V l d K i i d b i di h d li h t G k di St t t i ht i h t j 1902
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De in Hoek van Holland aanwezige houten barakken zijn tijdens de 
bouw beschikbaar gehouden voor eventueel besmette personen. Het 
ontsmettingsschip Alkmaar was voor de gebouwen gestationeerd en er waren 
verbeteringen en reparaties uitgevoerd op aanwijzing van de Inspecteur van 
het Loodswezen en de quarantaine-arts.
Het personeel van het centrum bestond uit drie ‘geëmployeerden’ en de 
quarantaine-arts. 

In het verslag is tevens opgenomen een besluit van de Koningin waarin 
de gemeente Maassluis wordt aangewezen voor het instellen van een 
afzonderlijke gezondheidscommissie. Als reden hiervoor staat genoemd 
de bijzondere omstandigheden als havenplaats en het ankeren van uit zee 
komende schepen met zieke of dode bemanningsleden. 

Quarantainebarak en ziekenhuis verplaatst
De barakken bij Hoek van Holland 
lagen te dicht bij woningen en waren 
kwalitatief ongeschikt voor het doel 
van bestrijding en ontsmetting.
In 1902 werden er nieuwe gebouwen 
neergezet vlak bij Poortershaven. 
Voor het maken van nieuwe 
barakken was een strook grond be-
schikbaar aan de rivier Het Scheur, 
beneden het Amersgat. Op de 
staats begroting was een bedrag van  
f 64.000,- opgenomen voor de  vesti-

Aanwijzing dr. Thiebout, Nieuwe Schiedamse Courant 

30-04-1904.

A ij i d Thi b t Ni S hi d C t

Quarantainebarak na verplaatsing. Afbeelding uit Eigen Haard 1911.
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ging van een ontsmettingsgebouw, zieken huis, lijkenhuis, sectiekamer, 
laboratorium en andere voorzieningen op dit terrein.
De officiële opening was in februari 1903. Dr. Thiebout was hierbij aanwezig. 
Ook J.J. Koumans en G.J. Brand waren in Maassluis aangewezen als 
quarantaine-arts.
W. Thiebout, arts te Maassluis, had in 1901 het werk overgenomen van 
dokter Starp. Na drie jaar proeftijd kreeg hij met het besluit van 4 mei 1904 
zijn aanstelling als quarantaine-arts. Tevens kreeg hij de leiding over de 
quarantaine-inrichting aan het Amersgat, dat toen binnen het grondgebied 
van Naaldwijk lag. 

Behoorlijk geneeskundig onderzoek
Een nadeel in de uitvoering van het toezicht en controle op besmettelijke 
ziekten aan boord van schepen was de tijdsduur. Als een schip met de 
quarantainevlag de rivier op kwam werd dit telefonisch doorgegeven aan de 
quarantaine-arts te in Maassluis. De arts moest dan op de rivier het schip 
tegemoet varen. 

Hij ging dan bij het langzaam varende schip aan boord en hield zijn onderzoek 
tussen Hoek van Holland en Maassluis. Hij verliet het schip weer als het 
ter hoogte van Maassluis was gekomen. Werd het schip en de bemanning 
in goede staat bevonden ging de Q-vlag omlaag en mocht het schip verder 
varen. 
Maar vond hij iets verdachts dan moest het schip draaien en terugvaren 
naar het Rijksquarantainestation ‘Poortershaven’. Bij dit station moest het 
dan afmeren, de zieken en mogelijk besmette opvarenden werden aldaar 

De ziekenbarakken in Poortershaven.



32

geïsoleerd en het schip ontsmet. De naam Poortershaven is ontleend aan het 
daar sinds 1902 gevestigde ertsoverslagbedrijf van Jos de Poorter.

Hoewel de regeling er op papier wel goed uitzag meldde de quarantaine-arts 
in Maassluis herhaaldelijk dat het hem niet mogelijk was binnen de korte tijd 
die hem ter beschikking stond een behoorlijk geneeskundig onderzoek te doen. 
Soms waren het wel 10 schepen per dag. 

Verplaatsing naar Heijplaat
De bemanning van de schepen zelf klaagde ook. Het draaien met opkomend 
water of met stevige wind en terugvaren naar Poortershaven was een lastige 
manoeuvre en niet altijd mogelijk. De arts was dan ook meer dan eens 
verplicht schepen ter aanvullend onderzoek door te zenden naar Rotterdam. 
Ook in Rotterdam werden deze signalen opgevangen en in 1925 werd besloten 
de quarantainedienst van Poortershaven over te plaatsen naar Heijplaat-
Rotterdam.

De Quarantaine Inrichting Beneden Heijplaat is als werkverschaffingsproject 
gebouwd tijdens de crisisjaren, tussen 1928 en 1934. In 1934 is het complex 
opgeleverd. Het complex bestond uit een afgesloten terrein van zes hectare met 
een voetbalveld, een eigen steiger in de rivier en tien gebouwen. 
In de praktijk bleek de functie van het complex door de geschiedenis te zijn 
ingehaald. De penicilline was ontwikkeld, waardoor tropische ziekten effectiever 
konden worden bestreden. Tegelijkertijd verrees het Havenziekenhuis in 
Rotterdam, dat een speciale afdeling kreeg voor tropische ziekten.

Verdwenen
Het quarantainestation bij Poortershaven verdween. Nadat in 1938 ook het 
bedrijf van Jos de Poorter de activiteiten staakte, nam de marine het terrein in 
gebruik voor de opslag van zeemijnen. Ook de buskruithaven van het eiland 
Rozenburg verhuisde naar deze locatie. In de Tweede Wereldoorlog werd 
Poortershaven gebruikt door de Duitse bezetters. Na de oorlog keerde de 
Nederlandse marine er weer terug tot het einde van de jaren zeventig. 
Het ontsmettingsvaartuig Alkmaar was al veel eerder buiten gebruik gesteld. 
Omdat het niet meer voldeed aan het doel waarvoor het schip moest dienen 
ging in 1913 bij inschrijving in de verkoop.
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Door: Bram Sonneveld

Niet alle Maassluizers waren van beroep visser en niet alle Maassluizers 
waren zo honkvast dat ze hun leven lang in Maassluis bleven wonen.  
Er waren er ook die, hetzij vanwege het avontuur, dan wel omdat hun hart 
of geloof hun dat zei te doen, huis en haard verlieten en de wijde wereld 
in trokken. Zoals Piet van der Lelij die als zoeaaf in dienst trad van de paus 
in Rome.

Van Sicilië tot de Alpen
De 19e eeuw was de eeuw van natievorming. Wanneer we naar Italië 
kijken dan zien we dat het land aanvankelijk bestond uit een lappendeken 
van koninkrijkjes, prins- en hertogdommetjes, met in het midden van het 
land de door de paus bestuurde Kerkelijke Staat, die een omvang had die 
ongeveer gelijk was aan die van Nederland. Victor Emmanuel II was koning 
van Piemonte-Sardinië en anders dan de naam doet vermoeden, besloeg zijn 
koninkrijk vrijwel heel Noord-Italië. Maar Victor Emmanuel wilde meer. 
Hij wilde koning zijn van heel Italië, van Sicilië tot aan de Alpen. Garibaldi, 
met zijn roodhemden, veroverde voor hem het zuiden van Italië. Het doel 
was omstreeks 1860 bijna bereikt. Bijna, want tussen het noorden en het 
zuiden bestond nog steeds de Kerkelijke Staat. De paus zat dus klem en de 
paus beschikte over een mini-leger dat bij lange na niet in staat was om de 
Kerkelijke Staat te verdedigen. 

De paus deed toen een oproep aan alle rooms-katholieke jongens om naar 
Rome te komen om zijn staat te verdedigen. Uit alle delen van de wereld 
stroomden de jonge mannen toe; in totaal ongeveer 11.000. Uit Nederland 
kwam het grootste contingent: ruim 3.100 jongemannen toonden zich bereid. 
Voorzien van een attestatie van hun pastoor meldden de mannen zich in 
Oudenbosch, vandaar gingen ze naar Brussel voor keuring en inschrijving. 
Dan met de trein naar Marseille en vandaar per schip naar Rome. 

EEN ZOEAAF UIT MAASSLUIS

Handtekening van Piet van der Lelij onder zijn tweejarig contract als zoeaaf.H dt k i Pi t d L lij d ij t j i t t l f
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Ze kregen een uniform dat was ontleend aan een Frans legeronderdeel dat 
voornamelijk bestond uit Berbers, Zouaven genaamd. De mannen die aan 
de pauselijke oproep gehoor gaven vormden het regiment Zuavi pontifici 
(Zoeaven van de Paus). Zij hebben van 1861 tot 1870 tegen de troepen van 
Garibaldi gevochten, met wisselend succes. Maar uiteindelijk konden ze de 
intocht van diens troepen in Rome niet verhinderen. 
De Kerkelijke Staat was gekrompen tot een oppervlakte van minder dan 
een halve vierkante kilometer. Het pauselijk leger werd ontbonden en de 
soldaten konden naar huis. 

Petrus van der Lelij
Waarom dit verhaal in een boekje over Maassluise geschiedenis? Omdat een 
van deze jongemannen geboren was in Maassluis.

Op 7 september 1839 trouwden 
Joannes van der Lelij en Ariaantje 
de Leede op het stadhuis van 
Maasland. Joannes was aanvankelijk 
bouwmansknecht, later bouwman 
(boer). Het echtpaar verhuisde naar 
Maassluis en woonde van 1840 tot 
1845 op resp. Jokweg B7 en B47 
en later op de Noorddijk E30. Ze 
kregen vier kinderen waarvan er een 
maar een half jaar oud werd. Hun 
tweede kind was Petrus van der 
Lelij, geboren aan de Jokweg B7 op  
4 oktober 1841.
Vader Joannes overleed te Maassluis 
op 9 februari 1845 op 42-jarige  
leeftijd. Moeder Ariaantje her-
trouwde te Maasland op 28 april 
1854 met de bouwknecht Johannes 
Ruigrok, hij was 29 en zij 43 jaar.

Op 16 mei 1873 trouwde de 31-jarige 
Maassluise bouwknecht, later tuin-

der, Petrus van der Lelij te Maasland met de 26-jarige Maaslandse naaister 
Maria Braamkamp, dochter van de schoenmaker Johannes Braamkamp en 
Cornelia Margaretha van Uffelen. 
Petrus had er toen al een buitenlands militair avontuur opzitten als zoeaaf.

Zoeaaf
Petrus, die als Piet door het leven ging, meldde zich op 10 oktober 1867 in 

Een Zoeaaf in uniform.
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Brussel en arriveerde op 14 oktober 
in Rome. Daar tekende hij als 
vrijwilliger voor twee jaar dienst. 
De volgende maand al nam hij deel 
aan de slag van Mentana, waar de 
troepen van Garibaldi verslagen 
werden door een gecombineerde 
legermacht van Franse en Pauselijke 
troepen. Piet ontving daarvoor de 
Mentana-medaille: Fidei et Virtuti 
(voor geloof en deugd). Het zou een 
van de weinige overwinningen van 
de Zoeaven blijken te zijn.

Wij weten niet waar Piet in Rome was 
ondergebracht: de meeste zoeaven 
verbleven in kloosters. Van het 
Nederlandse contingent sneuvelden 
27 zoeaven, 170 overleden ten ge volge van verschillende ziektes.
Piet van der Lelij kreeg op 11 november 1869 ontslag uit dienst en reisde  
(wij weten niet hoe) terug naar Nederland en hernam hier zijn leven.

Naar Indië
Piet van der Lelij overlijdt in Maasland op 27 april 1912, zijn vrouw overleeft 
hem 18 jaar en overlijdt in Maasland op 25 april 1930.
Het echtpaar krijgt zes kinderen, het zesde kind overlijdt binnen een maand. 
De oudste twee zonen Johannes Cornelis, geboren in 1874 en Cornelis 
Johannes, geboren in 1876, gaan naar Indië. Cornelis Johannes heeft een 
melkerij in Tjimahi en Johannes Cornelis levert reuzel en varkensvlees 
aan het KNIL. Beiden wonen in Tjimahi. Dus ook de nazaten van Piet zijn 
avontuurlijk aangelegd en zoeken hun geluk ver buiten Maassluis.
Cornelis Johannes overlijdt in een Japans interneringskamp en zijn broer 
overlijdt als oorlogsslachtoffer. Beiden zijn in 1945 in Batavia begraven.
Dochter Adriana Jacoba *1882 trouwt met Petrus Jacobus Solleveld.
Dochter Cornelia Adriana *1878 trouwt met Jacobus Leonardus Vaissier.
Zoon Petrus Johannes *1880 trouwt met Maria Rovers en is broodbakker  
aan de Zuidvliet in Maassluis.

Zo’n rijtje namen van Piets kinderen zegt niet zoveel, toch staat het er niet zomaar. 
Het is namelijk heel goed mogelijk dat er nog klein- of achterkleinkinderen 
van Piet van der Lelij in Maassluis wonen. Misschien hebben zij de medaille 
die Piet verdiende of andere tastbare herinneringen aan hem nog in hun bezit. 
Nazaten die herinneringen hebben aan deze toch wel illustere voorvader 
nodigen wij van harte uit hun herinneren met ons te delen.

Mentana medaille, Fidei et Virtuti.
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Door: Pieter Spits

In 2013 is het boek ‘Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog’ 
verschenen, auteur Leendert Westdijk. Pieter Spits deed de eindredactie. Het 
boek behandelt de vijf jaar dat het schip niet in Nederland is geweest. Een 
voor Maassluizers aardig gedeelte is de thuiskomst na vijf jaar, verwoord 
door de zoon van de eerste stuurman en een van de dochters van de eerste 
machinist, Flikweert.

De zeesleepboot Thames heeft in de oorlogsjaren gevaren voor de Engelse 
marine. In eerdere uitgaven van de Historische Schetsen is daaraan al aandacht 
besteed. In 2013 is over dit schip en haar bemanning een boek verschenen. Dit 
artikel bevat de herinneringen van twee familieleden van opvarenden van de 
Thames die de dag van terugkeer beschrijven. Het zijn Leendert Westdijk en  
Jo Flikweert. 

De laatste bergingen
We pakken de draad van het verhaal op als de Thames en de Zwarte Zee op 8 
februari 1945 vanuit Freetown met het schip de Asturias op sleep naar Engeland 
vertrekken. Zonder problemen lopen zij op 27 februari Gibraltar aan. Daar 
vaart de Asturias in een vast dok en wordt klaargemaakt voor de verdere reis. 
Op 1 maart zijn de beide slepers van verdere taken ontheven. De Thames krijgt 
de haven van Hull aangewezen voor 
groot onderhoud. Daarna maken zij 
verschillende korte reizen. 

Op 4 mei luistert de bemanning van 
de Thames naar Radio Oranje en ze 
horen dat minister-president Pieter 
Gerbrandy meedeelt dat de vijand de 
strijd in Nederland heeft opgegeven. 
De man kan zijn emoties nauwelijks 
de baas. In de daarna volgende 
uitzending voor België wordt het 
nieuws bevestigd. Begrijpelijk dat aan 
boord van de sleepboot het bericht met 
blijdschap, maar ook geëmotioneerd, 
wordt ontvangen. De nuchtere Kees 
Flikweert constateert in zijn dagboek: 
‘we zullen morgenochtend in konvooi 

THUISKOMST ZEESLEPER THAMES 1945

De Thames in oorlogsuitrusting.
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naar Shields vertrekken, want de 
oorlog op zee gaat nog onverminderd 
door.’
De tijd daarna brengt de Thames 
varend en slepend door langs de 
Engelse oostkust. Op 15 mei gaat 
zij varend door Het Kanaal naar 
Falmouth, voor stationsdienst. Ruim 
een maand later, het is inmiddels 
17 juni, komt het eerste verzoek 
om hulpverlening. Het betreft de 
bewapende trawler Prospect, die al 
door een andere trawler op sleeptouw 
is genomen. De Thames neemt het 

schip over en brengt het veilig de haven van Plymouth binnen. Daarmee is de 
laatste berging tijdens de Tweede Wereldoorlog een feit.

Pas op dinsdag 1 juli, dus bijna twee maanden na de Duitse capitulatie, vertrekt 
de sleepboot richting Nederland. Bij het naderen van de Westerschelde is 
vrijwel iedereen aan dek. Deze bijzondere gebeurtenis wil niemand missen. 
Eerst gaat het naar Terneuzen om enkele pompen van de marine aan land te 
zetten. Daarna komt de opdracht om via Vlissingen naar Maassluis te varen. 
In Vlissingen krijgt men aanwijzingen hoe via de bankenroute veilig langs de 
Nederlandse kust naar de Nieuwe Waterweg te varen. De aanwezigheid van 
mijnenvelden noopt tot grote voorzichtigheid.

Hoe zal de ontvangst zijn?
4 juli 1945 is een warme zomerdag. De aankondiging van de terugkeer van 
de Thames brengt blijdschap in Maassluis. Bij veel zeevarende families is er 
opluchting over de terugkeer van de sleper. Aan het lange wachten komt een 
eind! Eindelijk zullen de bemanning en hun families worden herenigd. Men 
verkeert in spanning, wat heel begrijpelijk is. Iedereen is vijf jaar ouder en de 
grote vraag is: ‘hoe zal de terugkeer verlopen?’
Hier laten we de destijds 18-jarige Leen Westdijk aan het woord. Hij beschrijft 
de aankomst van de Thames waarop zijn vader eerste stuurman is. 

‘Ons gezin onderhield goede contacten met de familie Van Beelen die bij ons 
in de buurt woonde. Willem van Beelen was destijds hoofd Technische Dienst 
van Smit. Later is hij directeur van de Scheepswerf J. & K. Smit in Kinderdijk 
geworden. Op deze werf waren veel zeesleepboten van Smit gebouwd en er 
zouden er na de oorlog nog vele volgen.
In de morgen van 4 juli kwam mevrouw Van Beelen bij ons aan de deur met 
het geweldige bericht dat de Thames die dag in Maassluis zou aankomen. Haar 
man had dit op het hoofdkantoor van Smit in Rotterdam gehoord. 

De Thames afgemeerd voor Maassluis.
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Opgewekt togen wij, mijn moeder, broer Marius en ik, naar het oostelijke 
havenhoofd om de aankomst mee te maken. Als we naar het westelijke 
Schanshoofd waren gelopen, hadden we aan boord van de gereedliggende 
havensleepboot Charlois kunnen gaan. Daar was ook de familie Van Beelen 
opgestapt. Het was enorm druk op de Veerheuvel. Toevallig zag mevrouw 
Van Beelen ons staan, begon te wuiven en haar man vroeg de kapitein van de 
Charlois om ons aan boord te nemen. Dit had nog een ander gevolg: heel wat 
gezinnen van de bemanningsleden van de Thames zagen hun kans schoon mee 
te varen en zo werd de havensleper overstroomd met blije, lachende mensen. 
De kapitein was enigszins onthutst over deze gang van zaken. Ik meende een 
goed plaatsje op zijn schip te hebben bemachtigd bovenop de zogenaamde 
koelkast, vlak voor de brug. Maar de man joeg me weg met de woorden: ‘je 
gaat bij je moeder thuis toch ook niet op de kast zitten?’ 

De havensleper voer over de 
Waterweg naar de Thames die bezig 
was af te meren op de buiten de haven 
gelegen meerboei met haar eigen 
ankergerei.
De Charlois maakte een korte draai 
om met het achterschip bij het lage 
achterdek van de Thames te komen. Ik 
herinner me nog het wachten op het 
vijf-duims eind dat door de dekknecht 
werd overgegeven om vast te maken, 
maar toen ik mijn vader op het 
achterdek zag staan, al in burgerpak, 
was ik niet meer te houden. Ik klom 
over de verschansing en vloog hem 
om de hals. Samen hielpen we hierna 
verschillende mensen aan boord te 
komen. De emoties liepen hoog op, 
dit weerzien was buitengewoon. Er 
werd gelachen en gehuild. Een uniek 
weerzien!
Wat later zijn we met dezelfde 
havensleper teruggekeerd naar de 
Havenkade en in optocht zijn we naar 
ons huis in de Willem de Zwijgerstraat 
gelopen. De beide zoons van Van 
Beelen, Jan en Willem-Jacob, hadden de vlaggenmast uit hun tuin gehaald 
en die uit een slaapkamerraam van ons huis gestoken, vastgeknoopt aan 
een ledikant. Aan die mast hing de overmaatse driekleur toen wij de straat 
binnenliepen. Een thuiskomst om nooit te vergeten!’

De familie Westdijk, kort na aankomst van de Thames. 

Achteraan zoon Leen, dan vader en moeder en zoon Marius.
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Dinsdag 4 juli 1945 rond 13 uur was de Thames na vijf jaren, twee maanden 
en drie dagen teruggekeerd in Maassluis. Voor de bemanning betekende dit 
het definitieve eind van een zeer lange en gevaarvolle reis. Eindelijk was de 
bemanning thuis en ging met welverdiend verlof. 

De thuiskomst van Kees Flikweert
Eerste machinist Flikweert maakte de omslag mee van stoommachines naar 
dieselmotoren. Na de Zwarte Zee, in de vaart genomen in 1933, was de Thames 
de tweede of derde zeesleper van Smit die in juni 1938 zijn proefvaart maakte.
Jo, de jongste dochter van Kees Flikweert, herinnert zich de thuiskomst van 
haar vader nog heel goed, al was ze toen pas vijf jaar oud. 
Haar verhaal: ‘Er ging een gerucht door Maassluis dat de Thames eraan kwam. 
Heel wat mensen gingen naar het havenhoofd. Maar het duurde zo lang dat 
mijn moeder mij weer mee terug nam naar huis. Opeens was er thuis rumoer 
en iemand kwam mij roepen. Daar stond ik tegenover mijn vader. Ik zei: ‘dag 
Pa, ik ben Jo’. Ik denk dat dat voor anderen best ontroerend is geweest. Je moet 
weten dat ik dat laatste jaar ’s avonds voor ik naar bed ging naar de foto van Pa 
liep die in mijn kamer hing en dan zei ‘welterusten Pa’.

Ontvangst van de bemanning van de Thames aan de haven in Maassluis met centraal het echtpaar ’t Hart en links van hen 

mevrouw Flikweert met twee dochters.
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Bij zijn terugkomst had mijn vader 
heel veel spullen mee, van schoenen 
en kleding tot levensmiddelen, zoals 
eipoeder. Je hoefde het poeder maar 
op te lossen in water, in de pan te 
bakken en je had een heerlijke omelet! 
In de oorlogsjaren heeft Pa voor mij 
aan boord een poppenhuis gemaakt, 
groot, mooi en stevig. Al die uren 
dat hij daarmee bezig is geweest, zal 
hij sterk aan ons gezin in Maassluis 
hebben gedacht. Met dat poppenhuis 
hebben ook mijn zusters en 
vriendinnen gespeeld, mijn dochters 
en hun kinderen.
Na de oorlog heeft mijn vader niet 
meer gevaren. Hij kreeg een walbaan bij Smit als technisch inspecteur. Eigenlijk 
was mijn vader geen zeeman, maar machinist. Hij was geboren in 1900 en is in 
1970 overleden.’

De Thames in de naoorlogse jaren
Nog in september van 1945 is de Thames naar Glasgow gevaren waar op een 
werf de achtermast werd bewaard. Deze is teruggeplaatst waartoe eerst de 
bewapening werd verwijderd. Na deze aanpassingen werd het contract tussen 
Admiraliteit en de Thames beëindigd.
Het schip is tot 1960 eigendom gebleven van Smit & Co. In dat jaar is het 
overgedragen aan Overseas Towage & Salvage Co. Ltd. Londen. Het schip 
kreeg de naam Salvonia. Gestationeerd in Singapore, strandde de Salvonia op  
19 november 1964 tijdens een bergingspoging van het Griekse schip Pompadour 
in de Zuid-Chinese zee op het Bombay Rif. De bemanning werd gered, maar 
het schip werd als verloren beschouwd en opgegeven. 
De Thames heeft 36 jaar gevaren en is ‘een roemloos einde bij een sloper’ 
bespaard gebleven, aldus Leen Westdijk.

Naschrift
Leen Westdijk is op 27 december 2017 op 90-jarige leeftijd overleden in zijn 
woonplaats Roundrock (Texas USA). 

Voor het sluiten van de dijken op Walcheren in 1945 

werden caissons toegepast. Ook de Thames bracht die naar 

Nederland. 
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Door: Gertjan van de Velden

Een fotootje over een gecrasht vliegtuig in het water werd te koop 
aangeboden op internet. Onze voorzitter Gertjan van de Velden, 
gespecialiseerd in alles wat met WO II in Maassluis te maken heeft, 
herkende de locatie als Het Scheur. Hij ging op zoek en vond het verhaal 
achter deze crash. Bijzonder, hoe één simpel fotootje kan leiden tot een 
indrukwekkend verhaal. Deze keer is het Maassluise aandeel wat minder, 
maar het verhaal eromheen is uiteindelijk zo bijzonder dat we het toch 
publiceren.

We schrijven maandag 17 mei 1943. Om 11:52 uur crasht een vliegtuig in 
Het Scheur, recht tegenover de Boonersluis aan de Rozenburgse zijde van de 
rivier. Het blijkt een B-26 Marauder te zijn, de 41-18052 DR-N die eerder die 
morgen, samen met nog 10 andere Marauders, van de Amerikaanse 322nd 
Bombardment Group, om 10:56 uur is opgestegen van Bury St. Edmunds’ Airfield, 
Engeland. Hun missie was een bombardement vanaf lage hoogte op de 
elektriciteitscentrale bij Velsen. Deze enorme elektriciteitscentrale die onder 
andere de Hoogovens IJmuiden, de elektrische treinbaan tussen Amsterdam 
en Rotterdam en een Duitse U-boot basis in IJmuiden van stroom voorzag, 
was al tweemaal eerder het doel van de RAF (Royal Air Force) geweest op  
4 en 5 mei dat jaar, maar zonder succes.

Onschadelijk gemaakt
Maar ook het USAAF (United States Army Air Forces) 452nd Squadron was al 
bekend met het doelwit en de te vliegen route, want die vrijdag ervoor – op  
14 mei 1943 – was de elektriciteitscentrale ook al hun doelwit geweest. 
Na afloop leek de missie in eerste instantie geslaagd, maar na twee dagen 
kwamen ze erachter dat dit niet het geval was. De afgeworpen 500 pond 
bommen waren – conform afspraak met de Nederlandse regering in 
Londen – voorzien van een 30 minuten vertragingsontsteking. Dat zou 
de onschuldige Nederlandse werknemers die in de elektriciteitscentrale 
werkten de tijd moeten geven om veilig weg te komen, voordat de bommen 
zouden ontploffen. Maar die vertraging gaf de Duitsers ook de kans om de 
bommen op tijd onschadelijk te maken. 

Na de mislukte missie van 14 mei besloot VIII Bomber Command dat het 322nd 
Bombardment Group op maandag 17 mei wederom met 12 toestellen op missie 
richting Velsen moest. Het missieplan en de route waren precies hetzelfde 
als tijdens de eerste missie, met uitzondering dat er 6 toestellen richting een 

VLIEGTUIGCRASH IN HET SCHEUR
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gasfabriek in Haarlem gingen. De formatie naar IJmuiden zou worden geleid 
door Lt. Kol. Stillman, die ook de eerste missie had geleid, en de formatie 
richting Haarlem zou door zijn plaatsvervanger Lt. Kol. Purinton worden 
geleid. 

Herhaling van de missie
Lt. Kol. Robert Stillman protesteerde fel bij zijn superieur Generaal Francis 
Brady: als zijn groep gelijk weer een poging moest doen, zou dat een 
zelfmoordmissie zijn. De Duitsers waren nu gealarmeerd door de mislukte 
missie en daardoor voorbereid op een nieuwe aanval. Beter was het volgens 
Stillman om een paar weken te wachten. Generaal Brady begreep de 
ongerustheid bij Stillman, maar Brigade Generaal Newton Longfellow bij het 
VIII Bomber Command eiste een directe herhaling van de missie. 
Zodoende ging die maandagmorgen, 17 mei 1943 om 10:56 uur, wederom 
een groep van 11 B-26 Marauders de lucht in richting Nederland.

De groep vloog op 50 feet (15 meter), om onder de Duitse radar te blijven, 
over de Noordzee richting checkpoint Noordwijk. Op zo’n 50 km voor de 
Nederlandse kust kreeg één Marauder motorproblemen en omdat dit steeds 
erger werd keerde het toestel nog boven de Noordzee om, terug naar de 
thuisbasis. Echter maakte hij de fout door na het keren gelijk te stijgen naar 
1000 feet, waardoor hij zichtbaar werd voor de Duitse radar. De Duitsers 
waren dus gealarmeerd dat er wat aan kon komen.

Toen de groep van 10 overgebleven Marauders de Nederlandse kust naderde, 
ontdekten zij meerdere schepen van de Duitse Kriegsmarine op de route. 
Lt. Kol. Stillman zwenkte naar het zuiden om de FlaK vanaf de schepen te 

Luchtsituatie 

17 mei 1943.
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vermijden. Zodra de schepen waren ontweken, werd er een koerscorrectie 
gemaakt. Vanwege de uitwijkmanoeuvre om de schepen heen, dachten ze 
nu ongeveer 10 tot 15 km ten zuiden van checkpoint Noordwijk te zitten. In 
feite zaten ze zeker 40 km ten zuiden van hun checkpoint, ze zaten namelijk 
boven de monding van de Nieuwe Waterweg, één van de zwaarst verdedigde 
gebieden van Nederland.

Crashes
Boven de Nieuwe Waterweg aangekomen werden de Marauders direct vanaf 
beide Maasoevers door de Duitse FlaK zwaar onder vuur genomen, die al 
snel het eerste vliegtuig raakte. Het was het toestel van Lt. Kol. Stillman, 
dat direct hoogte verloor en om 11:51 uur met een enorme klap crashte 
op het eiland Rozenburg nabij het natuurgebied de Beer. Wonder boven 
wonder overleefden Stillman en drie andere leden van zijn bemanning 
de crash, maar ze zouden de rest van de oorlog doorbrengen in een Duits 
krijgsgevangenenkamp. Na de oorlog zei hij over de crash: ‘Het toestel rolde 
als een kurkentrekker. Ik was niet bang, ik had geen tijd om angst te hebben. 
Een vleugel wees naar beneden, ik keek uit het raam en zag de grond op ons 
af komen. Er was niets meer aan te doen, ik sloot mijn ogen en wachtte. Het 
eigenaardige is dat je je op zo’n moment geen zorgen maakt...’ 

Het tweede vliegtuig dat geraakt 
werd was de B-26 Marauder 41-18052 
DR-N van luitenant Garrambone. 
Deze crashte recht tegenover 
Maassluis, om 11:52 uur, in Het 
Scheur nabij de Rozenburgse oever. 
Twee bemanningsleden kwamen 
hierbij direct om het leven, de beide 
sergeants John L. Stefanowicz en 
Melvin O. Cage. De overige vier 
bemanningsleden Lt. Vincent S. 
Garrambone, 2. Lt. Leonard S. 
Lang, 2. Lt. James R. Hoel en Sgt. 
John Logan, wisten al zwemmend 
de Rozenburgse oever te bereiken. Hier op de kant geklommen werden 
ze al snel door de Duitse Wehrmacht gevangengenomen. Garrambone en 
zijn bemanning zijn naar het Duitse krijgsgevangenkamp Stalag Luft III 
gestuurd. Dit kamp is later bekend geworden door een tunnelontsnapping 
en de daarop gebaseerde film ‘The Great Escape’ met Steve McQueen.

De gecrashte B-26 Marauder werd de volgende dag (18 mei) geborgen en naar 
de buitenhaven van Maassluis gebracht. Een ooggetuige vertelt jaren later in 
het boek ‘Rozenburg in Oorlogstijd’: ‘Het wrak heb ik wel gezien, evenals de 

Berging van de Marauder 430518 in Het Scheur.
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afgebroken staart. De romp van het vliegtuig lag op het lage gedeelte van de 
Burg. De Jonghkade. Dat was het gebied van de Kriegsmarine, waar burgers 
geen toegang hadden. Op de rechter motorgondel stond de naam Ronnie 
geschilderd, op de linker Francis. Het staartstuk lag aan de andere kant van 
de buitenhaven.’ 

Tijdens ontwijkende manoeuvres voor de Duitse FlaK botsten twee B-26 
Marauders op elkaar en stortten al brandend net voorbij Bodegraven neer in 
de weilanden. Het toestel dat vlak achter de botsende Marauders vloog kreeg 
brokstukken van de botsing in de motoren en moest hierdoor een nood(buik)
landing maken in de weilanden vlakbij het dorpje Meije, op de grens van de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Verdwaald
Nu waren er nog maar twee toestellen over van Stillman’s formatie en deze 
besloten zich aan te sluiten bij de drie resterende Marauders van Lt. Kol. 
Purinton’s formatie en hem te helpen bij zijn missie. Echter hij was ook 
verdwaald en had de missie bijna opgegeven en wilde rechtsomkeert maken, 
toen ze hun doel gevonden dachten te hebben. De B-26 Marauders openden 
de bomluiken en lieten hun bommen vallen. Helaas voor hun was het niet de 
gasfabriek van Haarlem, maar de Zuidergasfabriek in Amsterdam-west die 
ze bombardeerden.

Na het droppen van hun lading bommen zouden ook deze vijf B-26 Marauders 
hun thuisbasis in Engeland niet meer halen. Drie van hen, waaronder het 
toestel van Lt. Kol. Purinton, werden door de zware FlaK vanuit IJmuiden 
neergeschoten en stortten in de Noordzee. De overige twee Marauders 
werden boven de Noordzee neergehaald door een van de 26 gealarmeerde 
Focke Wulf 190’s van het Jagdgeschwader II/JG1, die afkomstig waren van de 
Luftwaffe basis Woensdrecht.

Uiteindelijk heeft Lt. Kolonel Robert ‘Moose’ Stillman helaas zijn gelijk 
gekregen, want het was dus een zelfmoordmissie geworden. Van de 10 
Marauders die die morgen waren opgestegen vanaf Rougham RAF Airfield 
was geen enkel toestel teruggekeerd. Van de 60 bemanningsleden waren er 
34 gedood, 24 krijgsgevangen gemaakt en twee zijn na vijf dagen door een 
Britse torpedojager vanuit hun reddingsbootje op de Noordzee geplukt. 

Geraadpleegde bronnen

bevrijding 1939-1945 (Rijpsma Drukkers Rozenburg 2000)

airpower misapplied (Air Command and Staff College 1987)
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Door: Jaap van Oostrum

28 november 2017 publiceerde de Maassluise stadsdichter het volgende 
gedicht in De Schakel, ter ere van de lancering van de Canon van Maassluis.

Het verleden in het heden

Maassluis is een website rijker
over haar verleden,
vijfentwintig onderwerpen
van toen tot nu, het heden.

Haar ontstaan in dertiendertig,
groei van de visserij,
Johannes Fenacolius,
Maassluis van Maasland vrij.

Ook het kanon in ’t Prikkengat,
Waterweg, Watersnood
en twee Maartens maakten samen
de stad al schrijvend groot.

Postmeester Quack, Psalmenoproer,
Belgen te gast in huis,
al die verhalen vindt u nu
in de Canon van Maassluis.

CANON VAN MAASSLUIS
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Door: Ineke Vink

In mei 2017 meldde de conservator van Museum Maassluis dat hij een 
aquarel kon aanschaffen waarop het veerhoofd van Maassluis stond. Zoals 
gebruikelijk ging hij te rade bij de HVM. Want het museum verzamelt 
voorwerpen en de HVM verzamelt kennis en dat vult elkaar geweldig aan. 
In eerste instantie zagen wij niets bekends, totdat we andere bronnen erbij 
pakten.

De titel en het jaartal 1885 op het schilderij waren niet mis te verstane 
aanwijzingen. In de Atlas van Maassluis (blz. 208) hebben wij een hoofdstuk 
gewijd aan het havenhoofd van Maassluis in deze periode. Toen wij dat erbij 
pakten vielen de puzzelstukjes op hun plaats.

Plattegrond
In 1887 is een flink stuk van het havenhoofd afgegraven om de vaarweg naar 
Rotterdam van een hinderlijke bocht te ontdoen. De haven zou daarvoor met 
circa 220 m ingekort worden. Voorafgaand daaraan is de bebouwing die op het 
havenhoofd stond – en zou moeten verdwijnen – nauwkeurig in kaart gebracht 
door de heer C.J. Durieux, bouwopzichter van Rijkswaterstaat. Hij heeft op 
zijn tekening op het uiterste puntje drie bouwsels genoteerd: Rijkspeilschaal, 
Veerhuisje en een bouwsel daaraan vast (gemarkeerd met E en A). 

HET OUDE VEERHOOFD VOOR 1887

Schilderij van A. Grolman van het veerhoofd in 1885.
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Fabius
Het museum bezit een tekening van 
Jan Fabius uit ongeveer 1860 waarop 
we bij de oude veersteiger staan. 
Voor ons zien we de steiger en aan 
weerskanten ligt een zeilbootje, rechts 
waarschijnlijk de boot waarmee de 
veerdienst wordt onderhouden. 
Links een mand aan een hoge paal. 
Wie overgezet wil worden terwijl de hengst (de veerboot) aan de overzijde 
ligt, kan de mand naar de top van de mast trekken. Aan de overkant op 
Rozenburg hangt nu de mand in top, dus daar wacht iemand op de veerboot. 
Rechts zien we de havenmonding. En links, daar gaat het om, een klein stukje 
van een huis met een soort veranda. Dat is het oude veerhuis, maar het is niet 
goed te zien.

Permeke
We zien hetzelfde tafereel vanuit een ander gezichtspunt op een pentekening 
van J.M. Permeke uit 1875, ook in bezit van het museum. Deze afbeelding 
geeft een beeld van de drie gebouwen die in die tijd op het uiterste puntje 
van het zuidelijke havenhoofd stonden. Men kijkt vanuit het oosten naar de 
gebouwen.
We herkennen het linker gebouwtje met de veranda dat aan de veersteiger 
staat, hetzelfde als dat wat Fabius tekende. Volgens de kaart van de 
bouwopzichter van Rijkswaterstaat moet dat het Veerhuisje zijn. De beide 
andere gebouwen zouden dan gebouw E en het Peilschaalhuisje moeten zijn. 

Detail van plattegrond veerhoofd in 1885.D t il l tt d h fd i 1885

De Maassluise veersteiger door Jan Fabius, 1860.
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Gebouw E lijkt echter veel groter dan het op de plattegrond is getekend en het 
lijkt los te staan. Vrijheid van de schilder of een ander gebouw?
Verder zien we twee vissers genoeglijk op de veersteiger staan. De korf hangt 
halfstok en de veerhengst, die aan de andere kant naast de steiger ligt, is met 
volle zeilen bezig uit te varen naar Rozenburg. Daarachter in de haven moet 
nog een groot schip liggen, we zien de masten boven de gebouwen uitsteken. 

Grolman
En nu nog even terug naar de aquarel van Grolman. Want nu herkennen we 
duidelijk de drie gebouwen die aan het oude veerhoofd stonden. Vergelijken 
we met de andere afbeeldingen, dan valt alles op zijn plaats.
Het rechter gebouwtje met de luiken met een kruis erop blijkt een klein 
schuurtje te zijn. Dat was het Peilschaalhuisje. De peilschrijver in het huisje 
stond in verbinding met een vlotter die op het water dreef. De peilschrijver 
noteerde de bewegingen van de vlotter op een papierrol. Op 1 september 1874 
was op het Veerhoofd de peilschrijver geplaatst, dus toen Permeke het huisje 
tekende stond het er net. In 1887 is de peilschaal verplaatst naar Rozenburg. 
Links staat het Veerhuisje, dit keer is de veranda niet te zien. Het zal een 
wachthuisje zijn geweest, want het wachten op de veerhengst, immers een 
zeilschip, kon even duren.
In het middelste gebouw, tegen het Veerhuisje aan, kunnen we een woning 
zien, waarschijnlijk van de veerman van de hengst. Verder zijn de beschoeiing, 
de veersteiger, het zeil van de veerboot en de mast van de veerkorf te zien, 
alles klopt met de plattegrond. 
Een paar sloepen liggen te luieren in het gras van de oever. En zo krijgen we 
een genoeglijk kijkje op de activiteiten in een stukje Maassluis dat al zo lang 
verdwenen is dat niemand het zich meer herinnert.

Pentekening van het havenhoofd in Maassluis door J.M. Permeke in 1875.
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Door: Geert de Vries Hzn

In 2014 verscheen in De Schakel een Historisch Schetsje over Rien van de 
Berg die in een kiosk bij de Kippenbrug tabaksartikelen verkocht. In het 
artikel werd ook nog naar andere tabaksdetaillisten verwezen. Dat zette 
Geert de Vries Hzn (Maasland) aan het denken en hij reageerde met het 
volgende indrukwekkende overzicht.
 
Het ging over hoeveel sigarenzaken 
er waren in de jaren 1930-1940, die 
elkaar beconcurreerden in Maassluis. 
Rien van de Berg is pas na 1945 voor 
zichzelf begonnen. Ik geef weer wat 
ik ervan weet:
 
Negen tabakszaken in Maassluis voor 1940
Aan de Noordvliet zat Spijker onder de naam Sigarenmagazijn. Hij verkocht 
echter ook alle andere rookwaren en pruimtabak en hij was grossier.
Aan de Goudsteen zat Jaap Hennevanger met tabaksartikelen. Ik dacht dat hij 
ook staatsloten verkocht.

Op de Markt zat de zaak voor de 
elite, Alphons Speet Sigarenmagazijn 
Rookwaren en Pruimtabak en Pijpen.
Ook op de Markt een filiaalzaak van 
Jaap Speijer die het hele assortiment 
verkocht. Filiaalbeheerder was Rien 
van de Berg.

Aan de Zuidvliet had je Piet van Straelen met een goedlopende winkel. Hij 
grossierde ook wel naar kleine collega’s.
In de Nieuwstraat zat Wed. Akkerhuis. Zij had een grote omzet in sigaren, maar 
verkocht het hele assortiment. Haar zwager ds. G. Akkerhuis (die zijn zus 
en haar dochter, waar hij voogd over was, had meegebracht naar Maassluis) 
zei vaak na een kerkenraadsvergadering: ‘En broeders, als jullie deze week 
sigaren nodig hebben, denk dan wel 
aan mijn schoonzuster hè?’
In de Lijnstraat zaten de Gezusters 
Stolk met het hele assortiment. Ik 
herinner me het reclamebord Van 
Rossum Troost. Ze verkochten ook 
kruidenierswaren.

TABAK IN MAASSLUIS
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Op de Zuiddijk had je Wed. De Waard met het hele assortiment. Haar zoon 
deed de brandstoffenhandel, hij was kolenboer.
Op het Hoofd in de Adriaan van Heelstraat zat de grootste, de goedbeklante 
zaak van Jaap Speijer. Hij was gunstig gelegen vlak, zo bij de haven, voor de 
scheepsbemanningen en hij was vroeg open voor mensen die naar de fabriek  
(Key en Kramer) gingen. Ook grossierde hij voor kleine afnemers.

De vrouw van Rien van de Berg was een nicht van Jaap Speijer die door het 
echtpaar Van de Berg met oom werd aangesproken. Jaap zal het niet leuk 
gevonden hebben dat Rien voor zichzelf begon en ook nog zo dichtbij aan 
de haven. Op de Gez. Stolk na, die ook kruidenierswaren verkochten, waren 
de overige acht winkels speciaalzaken in de tabaksbranche. Dat betekende 
een assortiment van sigaren, sigaretten, shag, pijptabak, pruimtabak, pijpen, 
aanstekers en sigaretten- en sigarenkokers. 

Sandelijnstraat met sigarenfabriekjes
Overigens is het niet zo dat er elders geen rookwaren verkocht werden. Je kon 
bij veel kruideniers en in veel cafés sigaretten kopen, maar niet bij allemaal. 

P. van Straelen en echtgenote, Zuidvliet. 
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Wel stonden er altijd dozen met sigaren die je per stuk in verschillende 
prijsklassen kon kopen, ook in restaurants. Daar kwamen later automaten 
te hangen. Verder hadden beheerders van vergaderlokaliteiten meestal een 
beperkte voorraad van de bekendste merken. Ook portiers van bedrijven 
dreven soms clandestien een handeltje in rookwaren. 

Buiten de detaillisten die met de verkoop van tabaksartikelen in hun 
onderhoud voorzagen werden er voor de oorlog op kleine schaal sigaren 
geproduceerd. Dit gebeurde in kleine fabriekjes die geconcentreerd waren 
in leegstaande huisjes in de Sandelijnstraat. Ze werkten meestal zonder vast 
personeel, maar in de schoolvakanties wel met scholieren. De gefabriceerde 
sigaren zullen ook wel grotendeels in Maassluis verkocht zijn. Misschien 
zijn er nog wel Maassluizers die zich ook namen van de sigarenfabrikanten 
herinneren, zoals Bram Boudestijn, Jaap van Haaren en Chris Everaarts. 

Tien tabakszaken na 1945
Bij de negen genoemde bedrijven kwam na 1945 Rien van de Berg er als tiende 
bij, want Oom Jaap Speijer bleef het filiaal op de Markt zelf voortzetten. Hoe 
ging het verder met de genoemde zaken?
 
Spijker (overleden) had geen opvolger en op de Noordvliet kwam juwelier 
Biluska in het pand. Dat is nu afgebroken. 
Hennevanger (overleden) had geen opvolger en de Goudsteen werd gesaneerd. 
Ook dit pand is afgebroken.
Alphons Speet (overleden) had wel één zoon, die echter in een andere richting 
studeerde. Uiteindelijk kwam hij in 
de zaak, die later werd beëindigd. 
Dit pand op de Markt is nu een soort 
cafetaria met terras.
Het filiaal van Speijer op de Markt 
is overgenomen door Jo Bakker 
(overleden). In dit pand zit nu een 
orthodontist geloof ik.
Piet van Straelen (overleden) had geen opvolger. In het pand kwam een 
kleding- en schoenenboetiek.
Wed. Akkerhuis (overleden) stopte wegens ouderdom. In het pand kwam een 
kledingboetiek.

De dames Stolk (overleden) hadden 
geen opvolging en sloten de zaak. 
Zij bleven in het pand wonen tot de 
Lijnstraat gesaneerd werd.
Wed. De Waard (overleden) deed de 
tabakszaak over aan Piet Snoek. Dit 
was een oud-kapitein van Smit & Co 
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die met zijn vrouw de zaak gedreven heeft en hem niet heeft overgedaan, 
maar beëindigd.
Jaap Speijer heeft nog een filiaal geopend op de Govert van Wijnkade voor 
zijn dochter en schoonzoon. Toen Speijer zelf stopte zijn zijn dochter en 
schoonzoon overgestapt naar de zaak van Pa aan de Adriaan van Heelstraat. 
Jo Bakker, die eerder het filiaal op de Markt had overgenomen, heeft toen de 
zaak aan de Govert van Wijnkade gekocht en een paar jaar voortgezet. 

Nog één winkel over aan de Zuidvliet
Inmiddels kon je overal sigaretten kopen en waren de tijden voor de vroegere 
speciaalzaken drastisch veranderd. In de oude, zo goed lopende, zaak van 
Jaap Speijer stond men dikwijls met drie personen de klanten te bedienen. 
Later kon de oudste dochter Sjaan het wel alleen af en haar man Joop van 
Driel werd eerst parttime en later fulltime taxichauffeur. Het pand aan de 
Adriaan van Heelstraat is onder de slopershamer gevallen.
 
Bij de overige zaken die tabakswaren verkochten, en dus concurrenten waren 
voor de speciaalzaken, moeten wij de kapperszaken niet vergeten en niet 
onderschatten. Zij verkochten in veel gevallen op zijn minst sigaren per stuk.
 
Van de opgesomde zaken die ik heb beschreven is het op De Zuidvliet bij 
Piet van Straelen pas later tot een eind gekomen. De zaak werd overgenomen 
door Jan van der Burg, een gewezen kleermaker die bij een motorongeluk 
zijn beide handen had verloren. Als kunsthanden kreeg hij een paar haken 
waar hij zeer behendig mee was en ook geld kon wisselen en doosjes en 

De voormalige bowlingbaan op de hoek Zuidvliet/Anne de Vriesstraat. 
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pakjes kon pakken. Later heeft zijn dochter de zaak overgenomen. Zij deed 
de kleine winkel over en dat werd een schoen- en kledingboetiek. De dochter 
van Jan van der Burg verhuisde naar de Zuidvliet naar een deel van de 
voormalige bowlingbaan en verkoopt daar, naast het rookwaren assortiment, 
ongeveer van alles: tijdschriften, ansichtkaarten, papierwaren, lotto- en 
totoformulieren, staatsloten, etc. Zij is aangesloten bij de keten Primera.
Dit is dus nog steeds een voortzetting van een der oude speciaalzaken uit de 
Binnenstad. Er is ook een hulppostkantoor in het pand, wat klantenbezoek 
brengt.
 
Nieuwkomers 
Na de bouw van het winkelcentrum 
Palet (circa 1960) begon er een niet-
stadgenoot een sigarenmagazijn 
onder de naam ‘Hartelust’. Inmiddels 
(2017) is hij opgevolgd door zijn zoon, 
die ook een veel breder assortiment 
heeft dan alleen rookwaren. Ook zij 
hadden ook een hulppostkantoor in 
hun pand en dat bracht veel mensen 
in hun winkel. Toen PostNL dat ging 
opheffen hebben de omwonenden 
actiegevoerd, maar de strijd verloren!

Na de bouw van winkelcentrum 
Koningshoek opende daar een 
speciaalzaak onder de naam ‘Mijnheer Kees’. Hij zat in een vertrouwde 
hoek en verkocht er van alles bij. Ik geloof niet dat zijn startersnaam nog 
steeds bestaat. Bij de interne verhuizing in de Koningshoek, vanwege de 
grote verbouwing, is de zaak op een andere plaats gesetteld en moeilijker te 
vinden. 
(Noot van de redactie: De naam is veranderd in Rob Rijkers. Ook deze zaak 
heeft een breed assortiment aan allerlei artikelen. Hij zat dicht bij een van de 
ingangen, maar is in het kader van de vernieuwing verhuisd naar de ‘gang bij 
Albert Heijn’. De meeste supermarkten verkopen overigens ook een beperkt 
assortiment rookwaren.)

Giromaat op 9 juli 1998 geplaatst bij sigarenmagazijn Harte-

lust in winkelcentrum Palet door mevrouw L.D. Wesenhagen 

(wethouder) en de heer H.J. van ’t Hart (eigenaar). 
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Door: Wim de Lege 

Bij het lezen van HS 70 kwam ik het artikel ‘Herinneringen aan de 
sleepdienst’ van Pieter Spits tegen. Hij refereerde daarbij aan zijn 
medewerking als eindredacteur van het boek ‘Zeesleper Thames in de 
Tweede Wereldoorlog’. Dit wekte mijn bijzondere aandacht omdat mijn 
vader en oom ook aan boord van de Thames hebben gezeten in die periode. 
Maar tegelijkertijd kwam het verhaal van mijn vader naar boven over het 
feit dat hij, voordat hij met de Thames vertrok, al eerder te maken kreeg 
met oorlogsactiviteiten van de Duitsers terwijl Nederland nog neutraal 
was. Een vergissing van een Duitse U-boot die dacht dat het schip waarop 
mijn vader voer naar Engeland onderweg was. In bijgaand stuk heb ik het 
verhaal van mijn vader geprobeerd op te schrijven.

Duitsland was 1 september 1939 begonnen met het uitbreiden van het Derde 
Rijk door als eerste Polen binnen te vallen. Dit was het begin van de WO II. 
Op 3 september 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog 
aan Nazi-Duitsland. Nederland had zich neutraal verklaard, maar op 10 mei 
1940 viel Duitsland Nederland toch binnen.

DE ONDERGANG VAN SS TARA

Het ss Tara.



55

Voetbalteam aan boord
Het was 27 december 1939 toen ss Tara van rederij Maatschappij Vrachtvaart 
Rotterdam vanuit de Waalhaven in Rotterdam naar Bahia-Blanca (Argentinië) 
vertrok om graan te laden voor de Nederlandse markt. Aan boord waren 36 
bemanningsleden die goed met elkaar overweg konden. Dit bleek uit het feit 
dat er een voetbalteam was samengesteld. Het tenue bestond uit een rood 
shirtje met een witte T, het embleem van de maatschappij. In Bahia-Blanca 
werd tegen teams van andere schepen gevoetbald en veelal met succes. 
Maar de dreiging van een oorlog met Duitsland kwam steeds dichterbij. 
Nederland was nog neutraal, maar voor hoelang? Aan weerszijden van de 
romp van het schip was de Nederlandsche vlag geschilderd en een grote 
lichtbak was aangebracht met ‘Holland’ erop.

Mijn vader was als stoker aangemonsterd. Het was zijn achtste reis met dit 
stoomschip. Op 29 oktober 1936 was hij getrouwd met Cornelia van Zuidam. 
Zij gingen wonen aan de Generaal de Wetstraat nummer 3. Bij zijn vertrek liet 
hij, naast zijn vrouw, ook nog twee dochters achter. Maar ach, de verwachting 
was dat hij na ongeveer 3 maanden zijn familie weer zou zien. Maar het liep 
allemaal anders. 

De klap was niet te beschrijven
Na een voorspoedige heenreis en 
het laden van het graan werd aan 
de terugreis begonnen. Het was 
woensdag 21 februari 1940 toen ter 
hoogte van Kaap Finisterre (Spanje) 
bij het begin van de Golf van Biskaje 
zonder voorafgaande waarschuwing 
een torpedo het schip raakte. De 
Duitse onderzeeër U-50 had om 01.38 
uur een eerste torpedo afgevuurd, 
maar die miste haar doel. De tweede 
torpedo werd om 03.12 uur gelanceerd 
en die was wel raak. Dat gaf een klap 
die niet te beschrijven was. 
De torpedo kwam in ruim 5 terecht. 
Daarachter had de bemanning zijn verblijven. Mijn vader had zijn kooi vlak naast 
ruim 5. Maar op het moment van de eerste inslag was hij aan het werk. Hij zou 
het zeker niet hebben overleefd. Door de lading graan, voor een deel in zakken, 
werd de kracht van de explosie enigszins gesmoord. Alle kooien werden van de 
wand gerukt en de mensen die lagen te slapen vlogen over en door elkaar heen. 
Het was een enorme ravage. Snel zochten zij enkele kledingstukken bijeen. Voor 
zover mogelijk vloog iedereen naar het sloependek midscheeps. Mijn vader 
ging in zijn kleren, zwart van het kolengruis, ook op zoek naar een sloep. 

Stokers op het ss Tara. Links Gerrit Snoek, midden onbekend, 

rechts Levien de Lege.
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Honderden ratten
’s Nachts om half vier was er nog een S.O.S.-bericht uitgegaan waarin de 
marconist seinde dat het schip zinkende was. Het was ideaal hondenweer: 
windkracht 7-8 met sneeuw en hagelbuien. Aan dek was het een ravage, de 
laadbomen waren als luciferhoutjes afgebroken. Luiken waren er niet meer 
te vinden, die waren allemaal door de kracht van de explosie overboord 
geslingerd. Aan dek lagen bergen graan meters hoog waar je overheen 
moest klimmen. Je hoorde het water in de ruimen stromen. Hoewel het een 
graanschip was, was er nog nooit één rat gezien. Nu er water in de ruimen 
liep kwamen zij naar boven met honderden tegelijk, piepend, gillend en 
rennend over de dekken op zoek naar een veilige plaats die er niet meer was. 
De scheepshond, een Duitse herder, genaamd Tara, hoe kan het ook anders, 
was ook naar het sloependek gerend. 

De koppen werden geteld en gelukkig was iedereen aanwezig. Het schip 
begon snel weg te zakken en de kapitein gaf orders om de sloepen te strijken. 
De eerste sloep ging aan bakboord te water aan de lijzijde (uit de wind), 
daarna werd de tweede sloep aan stuurboord te water gelaten. De sloepenrol 
was al eerder geoefend op de zee bij Bahia-Blanca. Dat kwam nu goed van 
pas. Nu de sloepen in zee lagen kon je goed merken dat het hondenweer was, 
want ze moesten constant hozen. Overigens is dit een normaal verschijnsel 
voor houten sloepen, die moeten eerst dichttrekken. Het schip had nog een 
klein beetje vaart zodat de sloepen vrij snel vrijkwamen en vrijwel geen last 
van de zuiging kregen. 

Omdat het schip niet snel genoeg zonk, vuurde de U-50 een ‘Fangschusz’ af. 
Dit was het genadeschot. Even later lag het schip stil en tot aan de dekken 
in het water. Het begon door te zakken en er kwam spanning te staan op de 
fluitlijn. De stoomfluit begon te brullen als een soort van afscheid. Plotseling 
zakte het achterschip helemaal weg. De kop kwam omhoog uit het water 
en snel schoof het, onder veel lawaai van vermoedelijk de stoomketels die 
explodeerden, achterover de diepte in. Even later was alles voorbij alsof er 
geen schip was geweest. 
Bij het te water laten van de sloepen was toch iets fout gegaan. Iedere sloep 
was geschikt voor 30 man. Maar in de ene sloep zaten 23 man en in de andere 
maar 13 man plus de scheepshond. 

De warmte van de scheepshond
In de sloep met 13 man zat bootsman Arie van de Bogaard. Hij was schipper 
van een Maassluise logger geweest en wist alles van navigatie af. Besloten 
werd om naar de kust te zeilen. Het zoeken naar de andere sloep zou bij dit 
weer te veel risico’s meebrengen. Eten en drinken was er genoeg aan boord. 
Ook dekens en die waren hard nodig bij de koude temperatuur. Het was nog 
een hele kunst om de dekens droog te houden.



57

De nieuwe dag brak aan en er werden wachten gevormd. De anderen 
probeerden een beetje te slapen en zochten de warmte van de scheepshond op. 
Om warm te blijven roeiden ze ook wel mee, maar toen bleek dat de sloep met 
zeilen veel harder vooruitkwam, stopten ze daarmee. 

Rond middernacht kwamen ze onder de wal. Het spookte geweldig en 
rotspunten staken boven het water uit. De bootsman besloot om terug te gaan 
naar open zee. Hier landen stond gelijk aan zelfmoord. Ze voeren een stukje 
noordelijker en wachtten tot het water hoog genoeg was gekomen om de wal te 
bereiken. Toen de sloep op het strand landde sprong de hond er als eerste uit. 
De waardevolle dingen die nog aan boord waren zoals proviand en veel vlees 
en groenten, conserven, dekens, kompas, petroleumlampen en 20 liter jenever, 
mochten de bewoners van de wal onder elkaar verdelen, als dank voor de 
goede ontvangst.

Schoenen van karton
De andere sloep met 23 man, waarin 
mijn vader zat, was het beter vergaan. 
Al vier uur na de torpedering waren 
zij opgepikt door een Spaanse trawler. 
Dit ging niet zonder risico, want er 
stond een geweldige zeegang. Zij 
werden letterlijk uit de sloep geplukt. 
Toen de laatste aan boord tussen de 
vis lag was de sloep volledig gekraakt 
tegen de scheepshuid. 

Ze hebben ook nog enige uren naar de 
andere sloep gezocht, maar konden 
hem door het slechte weer niet vinden. 
Zij zaten al twee dagen in een hotel in La Coruna en wachtten op nieuws over 
de andere sloep met 13 opvarenden. Er ging een hoeraatje op toen ze hoorden 
dat ze het er allemaal levend vanaf hadden gebracht. 

Omdat alle kleding verloren was gegaan moest het hoognodige worden 
ingekocht. Eerst schoenen, sokken en jassen. Die schoenen waren van geperst 
karton, dus kon je er niet mee in de regen lopen. 
Ook was het wachten op een collectief paspoort en dat duurde tien dagen. Ze 
verveelden zich stierlijk. 

Station Delftse Poort
Het eten in de twee hotels waar ze waren ondergebracht was onvoldoende 
en de hotels waren niet verwarmd. Ze zaten de hele dag in de bioscoop om 
de tijd te doden. 

De bemanning van de Spaanse trawler.
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Eindelijk was het dan zover dat alle papieren voor de reis naar Nederland 
in orde waren. De Spaanse ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam. 
Ze kregen voor 24 uur proviand mee voor de reis van La Coruna naar San 
Sebastiaan. Via Bayonne en Parijs zouden ze dinsdag 5 maart ’s middags om 
vier uur in Rotterdam op station Delftse Poort aankomen. Wat een drukte 
op het station, het zag zwart van de mensen die hen kwamen verwelkomen. 
Ook de pers was aanwezig. 

Zo was mijn vader weer verenigd met zijn gezin en familie. Maar het verlof 
duurde niet lang. De oorlogsdreiging met Duitsland werd steeds heftiger. 
Inmiddels aangemonsterd op ms Thames verliet hij Maassluis op 18 april 
1940. Het duurde ruim vijf jaar, tot 4 juli 1945 om precies te zijn, voor hij weer 
voet aan wal zette in Maassluis. Hoe het met de Thames en haar bemanning 
is vergaan staat uitvoerig beschreven in het boek ‘Zeesleper Thames in de 
Tweede Wereldoorlog’. Elders in dit boekje leest u er meer over.

En hoe het verder verging met de U-50? Vier uur na het S.O.S. van de Tara kreeg 
de U-50 een zware aanval te doorstaan van een torpedobootjager. Ernstige 
schade noopte de U-50 om de thuisreis aan te vangen. Onderweg vernietigde 
zij nog een Brits schip. Na herstelwerkzaamheden liep de U-50 op 6 april 
1940 uit voor haar volgende patrouille naar de Noorse kust. Op 10 april werd 
zij ten noorden van de Shetlandeilanden door de Britse torpedobootjager 
HMS Hero vernietigd. Alle 44 bemanningsleden verdronken. 

De ontvangst op het station in Rotterdam. (Nieuws van de Dag, 6 maart 1940)
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Door: Jan van Gelderen

Na ruim 30 jaar ‘werken’ voor de HVM gaat Jan Zon stoppen. Hij is 
inmiddels 90+, dus dan mag je ook wel met pensioen. Reden om Jan Zon 
in het ‘zonnetje’ te zetten.

In het vijfendertigjarige bestaan 
van de HVM zijn er natuurlijk 
vele vrijwilligers geweest die de 
handen uit de mouwen gestoken 
hebben om de activiteiten van de 
vereniging ‘draaiende te houden’. 
Zoals in veel verenigingen hebben 
we het dan tegenwoordig vaak 
over pensionado’s, die soms al met 
zestig jaar konden stoppen bij hun 
werkgever. Vaak is men dan een 
aantal jaren actief en stopt men 
bijvoorbeeld als de leeftijd van 
tachtig jaar in zicht komt. 

Het kan ook anders: Erelid Jan Zon 
(92) heeft er dertig jaar bij de HVM 
‘opzitten’, waarvan zestien jaar in 
het bestuur. Het afgelopen jaar is 
Jan Zon gestopt met activiteiten 
voor de vereniging, al blijft hij 
wel beschikbaar voor vragen en 
advies. De laatste jaren was Jan Zon 
collectioneur (lett. verzamelaar), een naam bedacht door toenmalig voorzitter 
Kees Tempelaars. Jan had het beheer over het archief van de vereniging. 
Dertig jaar lang, gemiddeld twee keer per week, was hij actief voor de HVM. 
Jan Zon: ‘Er waren ook weken bij dat ik vijf dagen in de week aan de slag was 
voor de HVM, maar dan gaan we terug naar de jaren eind ’80 en begin ’90.’

Over de beginjaren van de vereniging kan Jan Zon nog smakelijk vertellen. 
Voorzitter Steenkist benaderde Jan in 1987 (hij woonde ook in de Prins 
Mauritsstraat). De vereniging bestond nauwelijks vijf jaar. In het kantoor  
van architect Steenkist werden de Historische Schetsen nog op stencil-
vellen getikt en daarna gestencild. Het drukwerk deed de Stichting 

JAN ZON, 30 JAAR HVM

Jan Zon in 2017.
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Samenlevingsopbouw, eerst in de kelder van het Gildehuisje en daarna in 
de Havenstraat in een gebouwencomplex op de plaats van het vroegere 
Gemeentelijk Gasbedrijf. Op een grote tafel in het kantoor van Steenkist 
verzamelden de vrijwilligers de losse vellen papier, om ze daarna handmatig 
tot boekjes te lijmen.
Het lijkt nu achteraf allemaal primitief, maar in die tijd was er nog veel 
handwerk. Een door Wim Bergwerff gemaakte handpers bracht al heel wat 
verbetering. Net zoals nu was de organisatie rondom het bezorgwerk een 
hele klus. Het was de tijd dat de HVM zo’n driehonderd leden telde. Door de 
promotieactiviteiten van Leen Stigter groeide dat aantal gestaag. 
Leen gaf dia-avonden in de bejaardenhuizen en niet te vergeten in De Ark. 
Hij kon er prachtige verhalen bij vertellen en dat trok destijds volle zalen. Hij 
zocht in het archief bij het Gemeentehuis naar oude foto’s en maakte er thuis 
zelf dia’s van.

Jan Zon deed ook veel historisch onderzoek, was stadsgids, schreef zo’n 
dertig artikelen in de Historische Schetsen en door zijn taak als beheerder 
van het archief had hij enorm veel kennis over de historie van Maassluis. 
Als er een speciale vraag is over oud Maassluis, waar niemand antwoord op 
weet, is Jan Zon nog altijd de laatste vraagbaak. Zonder iemand ook maar 
iets tekort te willen doen zou je zijn naam in het rijtje van de ‘grote drie van 
de HVM’ kunnen plaatsen: Rien Luijten, Rinus van de Ree en Jan Zon. 
 
Voor zijn vele activiteiten ontving Jan Zon een koninklijke onderscheiding 
uit handen van burgemeester Koos Karssen.
Een deel van de werkzaamheden van Jan Zon (*Nieuw Helvoet 1925) is 
inmiddels overgenomen door Piet Damsteeg. De ‘titel’ collectioneur met de 
bijbehorende werkzaamheden heeft Kees Tempelaars overgenomen.

Voor een uitgebreid artikel over het werkzame leven van Jan Zon als 
politieman – technische recherche – in Maassluis en zijn uitzending als 
dienstplichtige in 1946 naar Nederlands-Indië verwijs ik u naar nummer 61 
van Historische Schetsen uit 2012.
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Door: Aad Sluijter

1 februari 2018 was het 65 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door 
de watersnoodramp. 15 jaar geleden had Aad Sluijter zijn herinneringen al 
op papier gezet, ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking. Dat verhaal 
is destijds in een bijlage van de Maassluise Courant verschenen. Reden om 
het nu in de HS te publiceren. De door hem gemaakte foto’s vormen de rode 
draad van dit relaas.

Die avond was ik op een verlovingsfeest van Lou Vreugdenhil en Truus 
Marcus, Lou was een broer van mijn vriend Guus en zodoende was ik ook 
uitgenodigd. Het feest werd gevierd in de woning van de ouders van Truus, 
die toen boven de Nutsspaarbank in de Korte Boonestraat woonden. Tijdens 
het feest had ik een aantal foto’s gemaakt en dat gaf altijd de nodige hilariteit. 
Flitslicht maakte ik met zakjes magnesiumpoeder die ik liet ontploffen om een 
goede foto te maken. Dat had ik geleerd van de heer Oberreiter waarbij ik toen 
werkte.

HERINNERINGEN AAN DE WATERSNOODRAMP

De weggespoelde huizen in de Piersonstraat. De boog van het poortje rechts is nog juist te zien alsmede de antieke brandweer-

wagen. (foto Aad Sluijter)
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De haard siste
Tegen twaalf uur, op de avond van 31 januari 1953 liep ik de Breede Trappen 
op om door de Schans naar het Stort te gaan. Boven aan de dijk gekomen zag ik 
dat mij dat niet meer zou lukken. Het water stond daar al flink hoog. Toen ben 
ik maar langs de Noorddijk via de Stortweg (de verlengde A.E. Maasstraat) 
naar het Mackayplein gelopen, waar ik op nummer 6 woonde. Het stormde en 
toen ik om de hoek keek, bij Van Strijen de melkboer, stond het water al in de 
Keucheniusstraat. Maar ik was gelukkig met droge voeten thuisgekomen en 
kroop snel in bed.

Ongeveer een uur later werd er hard gebeld en gebonkt op de voordeur. Het 
was Han van Strijen. Hij liep heel de straat af om iedereen te waarschuwen 
voor het hoge water. Het water stroomde de huizen al binnen. We brachten 
snel wat kleine dingen naar boven, maar de rest was niet meer te redden. Het 
water kwam al tot onze knieën. Boven gekomen hoorden we de haard in de 
woonkamer, die ’s nachts altijd op een laag pitje stond, sissen. Ook hoorden 
we in de kelder de weckflessen tegen elkaar tikken.
Van slapen kwam die nacht niet veel, het was beangstigend. We gingen af 
en toe beneden aan de trap kijken tot hoe hoog het water was gekomen. We 
schenen met de zaklamp, want de elektriciteit was uitgevallen.
Toen het waterpeil niet meer steeg, dachten wij dat het water over de dijk 
was gegaan. Bij de buren van nummer 4 was door de storm de schoorsteen 
naar beneden gekomen. De buurvrouw van nummer 8 moest zo nodig naar de 
WC, dat ze haar behoefte maar op de Libelle heeft gedaan en die uit het raam 
gegooid. Dit hoorden we natuurlijk pas naderhand.

Op ’t Stort, drinkwater halen bij de tankwagen. (foto Aad Sluijter)
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Overgelopen riolering
’s Morgens zagen we de ravage. Het water had ongeveer 75 centimeter in de 
kamer gestaan, maar nu was het ook in ons huis weer eb. De inhoud van het 
riool was mee naar boven gekomen; bij de WC zag het er niet al te best uit. 
Gelukkig hadden wij de deuren dichtgehouden. Bij de buren van nummer 4 
zat de inhoud van de WC tegen de muren. De meubels hadden ook in het 
water gestaan. We hebben eerst de vloerbedekking uit de woning gesloopt en 
het water met emmers uit de kelder gehaald.

Er was die dag geen drinkwater. Bij een tankwagen die bij ons op het plein 
kwam, haalden we emmers water.
Die zondag 1 februari 1953 heb ik verschillende foto’s gemaakt. In de hoek van 
de Piersonstraat waren twee huizen weggespoeld. Ook van het hoge water in 
de polder achter de Rode villa op het Schanshoofd en van het leegpompen van 
de kelders in de Taanstraat heb ik toen foto’s gemaakt.

Zout in de meubels
’s Maandags ging ik naar het huis van mijn baas de heer Oberreiter die naast 
zijn zaak, een meubelstoffeerderij, ook de teken- en schilderkunst beoefende. 
Op de Fenacoliuslaan, waar hij woonde en zijn zaak had, was het water ook 
tot flinke hoogte gekomen. 
Voor de meubelstoffeerderij brak een drukke tijd aan. Meubels die onder 
water hadden gestaan moesten geheel worden afgesloopt tot de houten romp.  

Pompen in de Taanstraat gezien vanaf de Fenacoliuslaan, links het gebouw Sursum Corda. (foto Aad Sluijter)
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Het zoute water had alles aangetast, er moest dus opnieuw gestoffeerd 
worden. Er waren ook mensen die hun meubels lieten drogen bij stomerij 
Palthe. Die meubels kwamen weliswaar droog terug, maar al spoedig  
waren ze weer vochtig vanwege het zout dat er ingetrokken was. 
Bij ons thuis moest ik ook alle meubels 
afslopen en opnieuw stofferen. Zelfs 
de fietsen die in de schuur achter het 
huis stonden zijn helemaal uit elkaar 
gehaald. Dit deed Jan van der Vaart. 
Het duurde nog maanden voordat 
alles weer in de oude staat terug 
was. We hebben nog wekenlang op 
de plankenvloer gelopen. M’n vader 
hield z’n klompen zelfs binnen aan.
Ik kan me nog herinneren dat een 
aantal gezinnen uit het buitendijkse 
overstromingsgebied in Maassluis 
ging wonen. De meeste van deze 
gezinnen zijn inwoners van Maassluis 
gebleven.

Geen verzekeringsgeld
Doordat we snel alle sporen die het zoute water in huis had achtergelaten 
hadden weggewerkt, liepen we het verzekeringsgeld mis. De bekleding 
van de stoelen en fauteuils hadden we uitgewassen en weer gebruikt bij het 
stofferen. Maanden later hoorde mijn vader tijdens zijn werk bij de Vereenigde 
Touwfabrieken (VT) dat er een mogelijkheid bestond om schade te claimen. 
Hiervoor moest hij een halve snipperdag nemen en helemaal met de trein 
naar Rotterdam gaan. Een tijd later kregen we daardoor nog een pakket 
thuisgebracht. Het was een soort Rode Kruispakket, met lakens en andere 
huishoudelijke artikelen. Het pakket kwam op dat moment goed van pas, 
want mijn moeder was zwanger van mijn jongste zus.

Deze twee aan elkaar geplakte foto’s geven de situatie bij de Roode Villa en de spoordijk weer. (foto Aad Sluijter)

Het pand van Oberreiter aan de Fenacoliuslaan. Op de 

muur is duidelijk te zien tot hoe hoog het water daar heeft 

gestaan. (foto Aad Sluijter)
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Door: Ineke Vink

Is de voetbalclub ook bier gaan brouwen? Geenszins. Wist u dat Maassluis 
een eigen bottelarij heeft gehad met de naam Excelsior? Een kort verslag 
waarin het gaat om samenwerking, toevalstreffers en ontdekkingen waar de 
onderzoekers van de geschiedenis blij van worden.

Het balletje kwam aan het rollen door een vraag die bij onze Vraagbaak (Dick 
van Wassenaar) werd neergelegd. Bij het Atlantikwall Museum in Hoek van 
Holland had het bedrijf Saricon in de zomer van 2017 enkele bodemvondsten 
afgeleverd die rondom het Vinetaduin gevonden waren. Daartussen zat een 
porseleinen dop voor een beugelfles met de tekst ‘Excelsior Maassluis’. De 
vraag aan de HVM was: hebben wij een distilleerderij of iets dergelijks gehad 
in Maassluis met die naam?
Toen begonnen de raderen te draaien. Speculaties en veronderstellingen 
zijn leuk, maar de HVM zoekt naar bewijsbare feiten. En in de advertentie-
collectie van Piet Damsteeg waren de eerste antwoorden te vinden. In 
1928 was aan de Haven nr. 10 café Excelsior gevestigd van W. v.d. Brug. 
Dit café was tevens een herstelplaats voor rijwielen. Iets verderop zat op  
Haven 13-14 een bottelarij met dezelfde naam Excelsior, maar van een andere 

BIERBOTTELARIJ EXCELSIOR

Bodemvondsten in Hoek van Holland.
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eigenaar. De uitbater R. Nieuwenhuyzen noemde in zijn advertentie in één 
adem het bottelen van zowel bier als mineraalwater.
Vermoedelijk komt de beugeldop van deze bottelarij.

De raderen bleven draaien. Want ook de conservator van Museum Maassluis, 
Pieter van Houten, was ingeschakeld. Hij vond in de collectie van het museum 
een feestwijzer uit 1889. Hij was gemaakt voor de feestelijkheden rond de 
viering van de negende verjaardag van HKH Prinses Wilhelmina. De brochure 
bevatte een prijslijst van de consumpties die te krijgen waren tijdens het feest. 
En die consumpties kwamen van …jawel… bierbottelarij Excelsior.

Nog was dat niet de laatste verrassing. Na enige tijd dook ook een voorwerp op 
in de museumcollectie dat met de bottelarij in verband gebracht kon worden. 
Een oude groene fles met de opschriften: Nieuwenhuyzen, Excelsior, Maassluis. 
Het is duidelijk een beugelfles geweest. En weet u wat nu zo aardig is?
De dop ontbreekt!
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Een andere juffrouw Lub
Een reactie op HS 71, blz. 70, over de vraag of het daar een ‘andere juffrouw 
Lub’ betreft. J. Lub reageert met de mededeling: ‘Het betreft hier mevrouw 
Adriana Petronella (Jeanne) Lub, geboren te Maassluis op 8 september 1914 
en overleden in Maassluis op 12 september 1984. Op 17 mei 1967 gehuwd 
met de heer Daniël Terlaak. 
Tante Jeanne is kleuterleidster geweest in Maassluis, Maasland en Rotterdam. 
Zij is een zuster van de door de heer Klaas ’t Hart aanbeden juffrouw Lub 
te weten Cornelia Adriana (Cor) Lub. Tot aan haar huwelijk in 1967 heeft 
Jeanne Lub bij haar ouders onder één dak gewoond. Tesamen met haar 
twee andere zussen te weten de eerder genoemde Cornelia Adriana (Cor) 
en Maartje (Marian). Zij hebben gewoond respectievelijk in de Tuinstraat, 
Lijnstraat nr. 34 en de Van der Horststraat 18 rood.
Aan de Fenacoliuslaan woonde hun oom Dirk Lub en een paar huizen verder 
hun neef Johannes (Bram) Lub, nu diens zoon Arjan.
Genoemde personen vormden door de jaren heen het schildersbedrijf Lub.’

Reconstructie Weddebrug
Oplettende lezers zagen een schrijffout staan in HS 71 op pagina 49, 3e regel 
van boven: daar staat 1913, maar dat moet zijn 1713.

REACTIES VAN LEZERS

De Weddebrug na restauratie in 2017.
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Hellinggatbrug
Naar aanleiding van de kalender over bruggen deelde Rien Luijten( ) een 
anekdote met ons. ‘Bij de oude houten Hellinggatbrug stond vroeger een 
verbodsbord voor bespannen paard-en-wagens. Cor de Knegt, melkboer, 
had zo’n melkwagen met paard ervoor. Hij haalde zijn uit te venten waar 
bij de Melkcentrale aan de Noorddijk, daarna ging hij de wijk ’t Stort in om 
zijn klanten te bedienen. Daarna de Govert van Wijnkade van ’t Hoofd tot 
aan de houten Hellinggatbrug. Aangezien tot zijn wijk ook het Schanseiland 
behoorde, was het wel bezwaarlijk om helemaal om te moeten rijden.
Hij had er wat op gevonden. Hij spande zijn paard uit, los van de trekbomen, 
en zette het paard vast aan de brugleuning. Dan ging hij zelf tussen de bomen 
lopen en bracht zijn wagen naar de andere kant van de brug. Daarna haalde 
hij zijn paard op en spande het weer voor de wagen.’

Stationsrestauratie
Op 14 september 2017 plaatsten wij een Historisch Schetsje in De Schakel 
met de vraag wie iets meer weet over de uitbaters van de stationsrestauratie. 
Dick van Wassenaar vond de naam J. Bouman en Rien Luijten( ) vond 
in oude telefoonboeken de naam W.J. Snoeck. Rien herinnerde zich: 
‘Toen ik in 1955 in Maassluis kwam wonen was er op zondag geen 
enkele mogelijkheid om een kopje koffie, een ijsje of sigaretten te kopen, 
uitsluitend de stationsrestauratie van Maassluis bood hier gelegenheid 
voor. Je moest wel eerst een perronkaartje kopen of een geldig treinkaartje 
op zak hebben.’

Houten Hellinggatbrug, verboden voor paard-en-wagens en automobielen.
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Jan Nusteleijn vond een bericht in de Nieuwe Schiedamsche Courant van  
20-3-1891 over de komende oplevering van het station en merkwaardig is  
dat hier met geen woord over een stationsrestauratie wordt gesproken. 
Waaruit voorzichtig zou kunnen worden afgeleid dat deze restauratie pas 
jaren later is ‘ingepast’ in het station.
‘Vanuit mijn herinnering kan ik zeggen dat de restauratie zeer eenvoudig was 
ingericht. Dat gold zowel voor de toonbank als voor de lichte bruine houten 
stoeltjes die bij massaal vertrek van de reizigers alle kanten opstonden. Ik 
herinner mij dat de restauratie minimaal was wat betreft de consumpties. 
Koffie, chocomel, rookwaren, gevulde koeken en Marsrepen. Zeker geen 
warme maaltijden, wellicht belegde broodjes in de latere jaren ’60 en ’70.’
Een leuke tip was ook dat de toonbank uit de oude stationsrestauratie 
ergens in de jaren tachtig is overgenomen door het volkstuinencomplex De 
Vluchtheuvel. Zij hadden juist een nieuwe kantine en moesten die inrichten. 
De toonbank (waarschijnlijk uit de jaren zestig) doet daar nog steeds dienst.

Firma Steur
In het artikel over de firma Steur in HS 71 is een jaartal fout geschreven. Rien 
Koene ontdekte dat Jacobus Steur is geboren in 1766 of 1767 en niet in 1799. 
Het was hem opgevallen dat hij zóveel jonger was dan zijn vrouw dat hij 
op 14 à 15-jarige leeftijd al een zoon zou moeten hebben produceren. Hij is 
overleden op 48-jarige leeftijd op 28 mei 1814. 

Toonbank uit de stationsrestauratie doet nog steeds dienst in de kantine van De Vluchtheuvel.
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In het vorige boekje plaatsten we een aantal foto’s van een officiële gebeurtenis 
op de Markt waarbij de burgemeester (Schwartz) iets inpakte en verzond.  
De vraag was: Wat gebeurt hier, waarom en wanneer?

We kregen een telefonische reactie van Dick Bergwerff, 80+. Hij herkende  
de man die op zijn rug is te zien op een van de foto’s: zijn vader Maarten 
Bergwerff, koster van de Zuiderkerk. De man achter de microfoon is Piet 
Westein, verzekeringsagent en voorzitter van gymnastiekvereniging 
Advendo. De saluerende politieagent is Piet van Sintmaartensdijk, 
bijgenaamd Rooie Piet. Hij is uit 
de tijd van een clubje Maassluise 
agenten waarin ook Jan Zon zat. 
Dick Bergwerff vermoedt dat het gaat 
om de ‘Niwin-actie’, georganiseerd 
door de Oranjevereniging. Het 
had te maken met pakjes die naar 
Nederlands-Indië werden gestuurd 
voor nederlandse militairen, ver-
moedelijk 1947.

SPEURNEUZEN GEVONDEN 
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Door: Rob Ouwenbroek

Dit keer een wat uitgebreider stukje over een krantenknipsel en een foto 
die al enkele jaren in onze ‘vraagtekenmap’ zitten. In een gesprek met Aat 
Pasterkamp werd Rob Ouwenbroek op het artikeltje gewezen. Wie kan 
meer over het ongeluk, de heer Hendriksen en de radiomast vertellen. Het 
gaat om het volgende.

In de krant Het Vrije Volk van 25-6-1957 lezen we het volgende:
Radio-mast neergestort
Tijdens normale onderhoudswerkzaamheden aan de ongeveer 25 meter hoge radiomast 
van Dirkzwagers Scheepsagentuur te Maassluis is gisteren omstreeks half twaalf de 
mast naar beneden gestort. De 35-jarige arbeider H.J. Hendriksen, die boven in de 
mast op een bootsmansstoeltje aan het werk was, werd in de val meegesleurd. Met 
ernstige verwondingen werd hij vervoerd naar het ziekenhuis Coolsingel.
De radiomast werd totaal vernield. Men zal overgaan tot het bouwen van een 
nieuwe. In afwachting daarvan zijn noodvoorzieningen getroffen. Er is ook schade 
toegebracht aan een nevenstaand gebouw, de schade aan dit gebouw wordt geschat 
op f 10.000.
Vermoedelijk is de mast tijdens die werkzaamheden aan de steundraden een ogenblik 
niet gestut geweest, waardoor de mast viel.

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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Fred Ouwenbroek heeft in zijn jonge jaren als elektricien bij Leen Stigter 
gewerkt en heeft verschillende malen aan en op de mast gewerkt voor 
onderhoud. Hij is waarschijnlijk niet de persoon die op de mast staat op 
bijgaande foto. 
Bij Dirkzwager konden ze niets over de mast en het ongeluk vertellen omdat 
hun archief met de watersnoodramp in 1953 grotendeels verloren is gegaan.

De radiomast is op verschillende 
oude foto’s goed te zien. We zien het 
Douanehuisje met daarachter het 
witte gebouwtje van de voormalige 
reddingsboot, waar het kantoor van 
Dirkzwager’s Scheepsagentuur was 
gevestigd. Begin jaren vijftig is het 
nieuwe gebouw betrokken waar ze 
thans gevestigd zijn. 
Natuurlijk is de radiomast allang 
verdwenen, communicatie gaat 
tegenwoordig onzichtbaar door de 
ether.

Wat kunt u vertellen? Bijvoorbeeld 
over de radiomast, wanneer hij 
verscheen en wanneer hij verdween? 
Weet iemand hoe het met de heer 
Hendriksen is afgelopen? Wat 
herinnert u zich nog van het oude 
kantoortje?
Reacties mogen naar de redactie van 
de HVM, liefst schriftelijk: redactie@
histvermaassluis.nl of telefonisch: 
010 592 97 94.
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Door: Dick van Wassenaar

Leest u wel eens de rubriek met historische gebeurtenissen in 2017 op 
onze website? (histvermaassluis.nl/toen-en-nu) Voor enkele actuele 
gebeurtenissen vonden we parallellen in het verleden en daarmee plaatsen 
we die in een historisch perspectief. 

In de winter van 2016-2017 was er een aantal keren wateroverlast als gevolg 
van stevige noordwesten wind langs de Noordzee die het water flink op de 
kust en in de Nieuwe Waterweg en Het Scheur joeg. Het gevolg was dat 
delen van de Burg. De Jonghkade en de Govert van Wijnkade overstroomd 
raakten. Dat gebeurde vroeger wel meer en… veel erger! 

Vloedstenen en vloedplanken
Zijn u de vloedstenen wel eens opgevallen die de hoogte van vroegere 
stormvloeden aangeven? U vindt de voornaamste op de Wateringse 

NIEUWS IN HISTORISCH PERSPECTIEF

WATEROVERLAST (januari)

De Haven in 1969 tijdens een overstroming als gevolg van extreem hoog water. De vloedplanken beschermen de huizen en het 

achtergelegen gebied.
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Sluis (1775 en 1825) en de Monstersche Sluis (1894 en 1953). Na een hoge 
watervloed in 1928, waarbij veel schade was geleden, verzocht een commissie 
de gemeenteraad om vloeddeuren aan te brengen. Het verzoek werd echter 
afgewezen. Wel kwam de verplichting voor de bewoners langs de Haven en de 
Govert van Wijnkade om de voordeuren, kelderramen en ventilatieopeningen 
van hun huizen van vloedplanken te voorzien, waarvan de bovenkant op 3,30 
meter boven NAP moest liggen. B & W hielden regelmatig inspectie of men 
dit voorschrift opvolgde. Ook kwamen er voorzieningen om vloedplanken 
te plaatsen in de Taanstraat, de Zure Vischsteeg, het Wijde slop, de Haven bij 
het Havenplein en de Fenacoliuslaan nabij het Havenplein.

Bescherming 
Na 1953 werd het Deltaplan ‘geboren’ en uitgevoerd. In 1974 was Maassluis 
aan de beurt. Een deel van de wijk het Hoofd werd afgebroken voor de 
aanleg van de Deltadijk. In 1976 was de keersluis in de haven gereed. De 
gemeente Maassluis had graag gezien dat de sluis en de dijk aan de monding 
van de haven zouden zijn gebouwd. Het was het plan van Rijkswaterstaat 
om de waterkering enkele honderden meters binnenwaarts te leggen, wat 
de gemeenteraad destijds resoluut van de hand had gewezen. Maar ter 
wille van de veiligheid heeft de gemeente er tenslotte schoorvoetend in 
toegestemd. De aansluiting van de Deltadijk op de keersluis was pas in 1990 
voltooid. Kort daarna, in 1991, begon Rijkswaterstaat met de aanleg van 
de Maeslantkering die in mei 1997 in gebruik werd genomen. Toen was de 
Deltadijk overbodig…
Bij hoogwater in combinatie met storm blijft de wateroverlast nu beperkt tot 
‘wat water’ op de lagere kades. Nieuwe vloedstenen zullen er waarschijnlijk 
niet meer bijkomen.

Het gebouw van het voormalige postkantoor aan de Koningshoek is 
gesloopt, om plaats te maken voor uitbreiding en nieuwbouw van het 
gelijknamige winkelcentrum. Hiermee kwam een eind aan de zelfstandige 
postkantoren die er in Maassluis zijn geweest. Sindsdien zijn we aangewezen 
op zogenaamde ‘servicepunten’. Hierbij een overzicht van de postkantoren 
van Maassluis.

Halen en brengen
De postgeschiedenis van Maassluis gaat terug tot omstreeks 1660 wanneer 
Jacob Quack, postmeester van Rotterdam begint met de organisatie van 
postdiensten op Engeland en een zeetijdingendienst. Daarbij werden door 
de postdienst in Maassluis bij café Orangien Boom, later café De Zon, bij 

POSTKANTOOR GESLOOPT (februari)
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de Wedde aan de Noorddijk de paarden gewisseld. Inwoners van Maassluis 
konden hier hun post meegeven en afhalen. 
Later, omstreeks 1850, was er een postkantoor op de Markt 11. Het was nogal 
primitief want het loket was aan de straat. Hier kon men brieven afgeven ter 
verzending en postzegels kopen. 
In 1867 werd er een Telegraafkantoor gevestigd in een pand aan de Oude 
Kerkstraat (nu de Wip), tegenover het Zeemanshuis. Postkantoor en 
Telegraafkantoor waren toen nog gescheiden. In 1799 nam de Staat het 
beheer over briefpost op zich. Dit leidde tot het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie (PTT) dat in 1989 werd geprivatiseerd. 
In 1881 kwam er een postkantoor in het Patriciërshuis op de Markt 18. Het 
huis uit 1753 werd door het Rijk gekocht voor f 5.000,- en na een verbouwing 
in gebruik genomen als Post- en Telegraafkantoor. 
Omstreeks 1900 was dit gebouw te klein voor de groeiende dienstverlening 
en kocht de PTT het pand ’t Hooge Huys aan de Noordvliet. Op 17 december 
1907 ging daar het nieuwe postkantoor van start. 

Hulppostkantoren
Door de groeiende stad kwam er behoefte aan hulppost-, telegraaf- en 
telefoonkantoren, ondermeer in de Generaal de Wetstraat, in de Nieuwstraat 

Het postkantoor bij winkelcentrum Koningshoek.



76

en een postagentschap aan de Reigerstraat. Mede als gevolg van de 
bevolkingstoename na 1960 en de bouw van winkelcentrum Koningshoek 
besloot de PTT een nieuw postkantoor te bouwen. In 1972 ging het 
postkantoor in de Koningshoek van start en in 1994 volgde een ingrijpende 
verbouwing. 
In Nederland is het ene na het andere postkantoor gesloten en klanten kunnen 
terecht bij 2600 servicebalies van PostNL in Primera- en Brunawinkels en 
supermarkten. In 2011 is het hoofdpostkantoor gesloten. Daarna bleef het 
gebouw leegstaan tot de sloop in februari 2017.

Na de samenvoeging van de Christelijke Openbare Bibliotheek en de 
Openbare Bibliotheek, in april 1967, ontstond de Openbare Bibliotheek van 
Maassluis. Daarmee was in april 2017 het 50-jarig bestaan een feit. Hoe het 
zover kwam stond in boekje HS 66. Maar hoe was het daarvoor?

Bibliotheek in De Moriaan
In Nederland waren er in de 19e eeuw al (vaak particuliere) bibliotheken 
en leeszalen opgericht. De bibliotheek van Dordrecht was in 1899 gestart 
met het uitlenen van boeken en daarom beschouwen we die als de eerste 
openbare bibliotheek van Nederland. Ook in Maassluis was er sprake van 
particuliere bibliotheken lang voordat de openbare leeszaal van start ging. 
Het ging dan om wat rijkere burgers, die zich de luxe van boeken kopen en 
lezen konden permitteren. Of zij hun boeken ook uitleenden is onbekend.

Een van die welgestelde burgers was de eigenaar van hotel de Moriaan, Cornelis 
Van Linden, oud-burgemeester van Maassluis. Na zijn overlijden in 1762 werd 
er een inventaris gemaakt van zijn inboedel en daarin bleek ook een biblio -
theek aanwezig. De in zijn nalatenschap aangetroffen bibliotheek telde ruim  
350 titels, periodieken en pakketten met pamfletten en nagelaten papieren. 

De inventaris geeft ons inzicht in wat men zoal las in de 18e eeuw in Maassluis. 
In zijn verzameling bevond zich een groot aantal algemene handboeken op 
het gebied van natuur, natuurkunde en penningkunde. 
Daarnaast waren er religieuze boeken, bijvoorbeeld een heel rijtje boeken 
met psalmberijmingen van Datheen, Jacob Westerbaen, Willem Sluiter en 
Camphuijsen. Tevens was er een bundel met Engelse psalmen, er waren 
bijbeltjes in het Nederlands en het Engels, testamentjes in het Latijn, Frans en 
Duits en enkele zeventiende-eeuwse stichtelijke werken. 
Maar ook het boek Mengeldichten van de Maassluise dichter Hendrik Schim 
(1695-1742) was in zijn bezit, evenals een boek van diens vader Pieter Schim. 

OVER DE BIBLIOTHEEK  (april)
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Verrassend was de aanwezigheid van diverse pakketjes met vlugschriften over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals de ‘sententie van Van Oldenbarnevelt’ 
(Lat. sentire = aanvoelen, een mening hebben), de ‘chronologische historie 
der Pausen’ en ‘pamfletten over de sodomie’. 
Een aparte groep vormden twintig woordenboeken, een dertigtal Franse 
boeken over uiteenlopende onderwerpen en een klein aanbod van Engelse 
en Italiaanse titels. 

Was Van Lindens boekenverzameling voor publiek toegankelijk? In dat 
geval konden liefhebbers van de praktische natuurkunde en aanverwante 
wetenschappen hier kennis opdoen: hij had zeker veertig handboeken in 
dit genre in de kast staan. Het ‘leeskabinet’ van Van Linden bood bezoekers 
de mogelijkheid zich te verdiepen in de alchemie aan de hand van boeken 
over de Busschieterey-konst (1662), Het Natuurlyk Toverboek (1684), 
Hoornse beknopte Bosschietery (1714), een boek over de vuurstookkunde, 
de Wonderkunst, diverse boeken over ‘de steen der wijzen’ en verschillende 
studies over ‘de electriciteit’. Het grote aantal werken op het gebied van de 
alchemie doet vermoeden dat dit Van Lindens eigen hobby was. 

De Openbare Bibliotheek naast de Koningshof, kort na de bouw, in 1975.
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In juni 2017 kampte onze stad met hardnekkige problemen met de straat-
verlichting. Ook in de rest van het jaar haalde dezelfde klacht nog een paar  
keer de krant. De storingen troffen Het Balkon, het Hoofd, Oranjebuurt, 
Kapelpolder, delen van de Sluispolders Oost en West, de Taanschuurpolder,  
Laan 1940-1945, de Westlandseweg en de Industrieweg. En toch beschikt de 
gemeente al meer dan 100 jaar over elektriciteit. Was vroeger alles beter?

Heldere maannachten
De Nederlandsche stad- en dorp-
beschrijver Lieve van Ollefen typeerde 
Maassluis in 1793 als volgt: het dorp dat 
op winteravonden door veele lantaarns 
wordt verlicht. De straatverlichting 
bestond uit olielantaarns. Het was 
overigens niet zo dat de lampen 
elke nacht brandden. Op heldere 
maannachten bleven ze uit om geld 
te besparen. De lampbezorgers waren 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de lantaarns. Verder voerden ze 
reparaties uit en hielden ze de lampen 
schoon. De aansteker stak de lantaarn 
aan. Daarbij zat hij vast aan een strak 
tijdschema dat op de tijd van het jaar 
was afgestemd. Om economische 
redenen mocht hij de lamp namelijk 
niet voor het donker aansteken, maar 
de burger moest ook niet hoeven te 
wachten op brandende lantaarns. 
Zodra hij de lantaarns in zijn wijk 
had aangestoken moest hij nog eens 
rondlopen om te controleren of alle lampen wel brandden. En als hij in gebreke 
bleef, wachtte hem een boete van een speciale opzichter. Deze hield scherp in 
de gaten of alle lantaarns wel brandden. Na de olielantaarn kwam halverwege 
de 19e eeuw de gasverlichting en veranderde het werk. Lampen vullen was 
niet meer nodig en beide beroepen schoven ineen. De aanstekers werden ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de lantaarns. 
Vanaf 1914 beschikte Maassluis over elektriciteit. Maar het aanleggen van weer 
een nieuw leidingennet was een dure grap. Daarom schreef de gemeente in 1914 
een referendum uit met de vraag ‘is electriciteit wenschelijk voor de Gemeente?’
De 400 stemmen die werden uit gebracht waren bijna allemaal positief.

Lantaarnschoonmaker bezig met het reinigen van een 

gaslantaarn aan de Hoogstraat bij de Breede Trappen.

ONDERHOUD STRAATVERLICHTING (juni)
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Het gebeurde in januari en ook weer in september 2017. De politie verrichtte 
aanhoudingen en schreef boetes uit aan personen voor het urineren langs 
de openbare weg. Het is een probleem dat zich moeizaam laat beteugelen. 
Zolang Maassluis bestaat gebeurt het al, zoals blijkt uit oude stukken.

Het eerste wetboek van Maassluis, 1614
Met de afscheiding van Maeslandtsluys van Maasland in 1614 zijn er voor 
het nieuwe dorp wetten gemaakt. Zo was er een verbod op het doen van zijn 
behoefte langs de haven: ‘Het is niemand toegestaan, hetzij jong of oud, op 
enige straten binnen deze jurisdictie en in het bijzonder op de straten langs 
de haven aan weerszijden zijn gevoeg te doen of dergelijke of enige andere 
vuiligheid te werpen of te smakken. 
Dit op een boete voor de eerste maal 
van vierentwintig stuivers en voor 
de tweede maal nog eens zoveel, 
namelijk dubbele boete.’

Watermaecken
Maar het kon nog erger. Het was 
zelfs nodig een wet te maken tegen 
plassen in de kerk: ‘Zowel jong als 
oud deinst er niet voor terug op 
zondagen en andere dagen onder de 
predicatie in de kerken, vooral bij de 
pilaren en in de portalen, zijn gevoeg 
te doen of zijn water te maken. 
Dat is niet alleen onrein, maar ook 
minachting van Gods huis. Velen 
doen het uit gewoonte en bij gebrek 
aan respect. De boete is 30 stuivers. 
Voor kinderen worden de ouders 
beboet.’

In oktober was er massale vissterfte in de Zuidvliet. Medewerkers van 
de gemeente deden al het mogelijke om de dieren te redden. Er werd met 
behulp van pompen lucht in het water geblazen om het zuurstofgehalte 
daarin te verhogen. De oorzaak van de watervervuiling die er van verdacht 

WILDPLASSEN (september)

Afbeelding van een schilderij van Richard Bisschop van een 

deel van het interieur van de Groote Kerk.

VISSTERFTE IN DE ZUIDVLIET (oktober)
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werd oorzaak van de vissterfte te zijn geweest, is onopgelost gebleven.  
Vervuiling door menselijk handelen blijft een mogelijkheid. Het gebeurde 
eerder zoals blijkt uit het volgende.

Noordgeer, soms een open riool
In een publicatie van het Hoogheemraadschap van Delfland uit de 17e eeuw 
troffen we onderstaande keur aan waarin het Hoogheemraadschap aangeeft 
dat het uit moet zijn met het verontreinigen van de Noordspui (Noordgeer). 
Bedenk daarbij dat de haven, havenkolk en Noordgeer vol konden liggen 
met schepen. Aan de Noordgeer werd gewerkt op de scheepswerven. De 
opvarenden konden hun afval op geen gemakkelijker wijze kwijtraken 
dan het overboord te kiepen. Maar ook bewoners van Maassluis zagen er 
kennelijk geen kwaad in hun afval in de Geer te dumpen. 

Stinkpotten lozen
‘De dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland hebben verschillende 
klachten ontvangen en ook zelf geconstateerd dat verscheidene mensen 
niet schromen allerlei vuiligheid zoals as, traanolie, zand, stinkpotten (met 
fecaliën?) en dergelijke in het Noordspui van Maassluis te gooien. Daardoor 
wordt dit spui niet alleen minder diep, maar ook de daarin aanwezige 
vis sterft, zoals de prikken (de aasvisjes voor de beugvisserij) die daarin 
gehouden worden. Dit is uiterst schadelijk voor de eigenaren. Om daar iets 
tegen te doen hebben dijkgraaf en hoogheemraden het iedereen, niemand 
uitgezonderd, verboden – en zij doen dat bij dezen opnieuw – om ook maar 
de geringste vuiligheid in het Noordspui te gooien. Of het nu gaat om slik, 
zand, traanolie, as, stinkpotten of wat dan ook.’ Waarvan acte.

Een foto van de pomp die in 2017 tijdelijk over de Wateringse Sluis was geïnstalleerd om het vuile water uit de Zuidvliet af te 

voeren. Een bruggetje voor fietsers en voetgangers om de pijpen over te steken wordt geïnstalleerd.
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