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Foto omslag:  De Wip rond 1900. De vloeren van het politiebureau en telegraafkantoor, links van 

het smalle steegje dat de dijk opgaat, zijn in 2018 opgegraven en verwijderd voor het heiwerk 

aan de nieuwe kade. In het nieuwe plaveisel zijn de contouren van de gebouwen aangegeven.
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Het samenstellen van de Historische Schetsen is voor de redactie een steeds 
terugkerend genoegen. Elke keer weer kunnen we kiezen uit een voorraad 
van interessante artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Samen 
kleuren ze – naast de andere publicaties van de HVM – stukje bij beetje de 
geschiedschrijving van onze mooie stad steeds verder in. 
Een keer per maand komt een groep enthousiaste vrijwilligers bij elkaar 
om te bespreken welke onderwerpen de moeite waard zijn om verder uit 
te diepen. Dat levert een constante stroom van bijdragen voor de Schetsen 
op. Er liggen er inmiddels zo veel ‘op de plank’ dat we hebben besloten om 
volgend jaar, als we aan nummer 75 toe zijn, een dubbeldikke uitgave van de 
Schetsen uit te geven. 
U bent zojuist begonnen aan nummer 73 met verhalen over mensen, sluizen 
en tegeltjes. Boeiend is het te lezen over de in Maassluis geboren politicus Jan 
Schouten en over het vissersgeslacht Boog. En vanaf nu weet u waarom het 
appartementencomplex aan de Dr. Albert Schweitzerdreef ’t Leye Lant heet. 
Verder kunt u de toespraak nog eens teruglezen die gastspreker Ad van der 
Zee heeft gehouden in de Groote Kerk toen we daar op 7 april ons 35-jarig 
bestaan vierden. 
Ter gelegenheid van dit jubileum kregen onze leden de Canon van 
Maassluis in boekvorm. Niet-leden kunnen hem digitaal raadplegen 
via canonvanmaassluis.nl. Het meest opvallende onderdeel van de 
jubileumviering was natuurlijk de Stadsquiz Maassluis, waarvoor 
vrijwilligers van de HVM bergen werk hebben verzet. Maar liefst 53 teams 
zijn de uitdaging aangegaan. 
U heeft inmiddels ook de traditionele HVM-jaarkalender 2019 ontvangen, 
die met een knipoog de naam ‘Scheurkalender’ meer dan verdient. 
Wij wensen u weer veel leesplezier!

VAN DE REDACTIE
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Door: Susanne Koenen

Een van de meest opvallende gebouwen in de Maassluise binnenstad 
is het hoekpand aan de Nieuwstraat 2. In de volksmond wordt dit een 
patriciërshuis genoemd. Dit is de benaming van een woonhuis van zeer 
voorname personen. Wie hebben hier gewoond? Waarom is dit huis zo 
groot en indrukwekkend? Waarom staat het op deze plek? Een onderzoek 
geeft antwoord op deze vragen. 

Stedenbouwkundige context
Het huis ligt op een belangrijke 
historische plek, aan de voet van de 
Wateringse Sluis. Mede op deze plek 
is Maassluis ontstaan rond 1334. Bij 
het eind van de Zuidvliet vormde 
zich al gauw een overslagplaats 
voor goederen en op de Markt werd 
handel gedreven. Het is dus niet 
verwonderlijk dat men hier in het hart 
van het dorp wilde wonen.
De bouw van de schans met fortificaties 
in 1570 bepaalde de latere plattegrond. 
Ter bescherming van dit fort werd er 
een gracht gegraven, bestaande uit 
de Gragt (achter de Nieuwstraat), de 
Marktgracht en de Fortegracht. 
De bebouwing concentreerde zich 
langs de loop van de gracht. Op de 
kaart van Floris Balthasars uit 1611 is 
duidelijk te zien dat deze gracht de 
vlieten doorkruiste. Op deze punten 
werden houten bruggen gebouwd, 
zoals de Boelhouwersbrug. Deze 
verbindingsbrug tussen Markt en 
Nieuwstraat vormt een belangrijke 
plek in de stad en is altijd een 
pleisterplaats voor Maassluizers 
gebleven.

PATRICIËRSHUIS NIEUWSTRAAT 2
Over water en wijn

Nieuwstraat 2 gezien vanaf de Zuidvliet in ca. 1900.

1611. De binnendijkse verdedigingsgracht doorkruist de 

vlieten.

1611 D bi dijk d di i ht d k i t d
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In de 18e eeuw was er een enorme 
stedelijke groei in Maassluis en 
werden er veel huizen gebouwd. 
Dit is zichtbaar op de kaart van 
Cruquius uit 1712. Deze kaart geeft 
al een duidelijk stratenpatroon 
met percelen weer. Ter plaatse van 
de Nieuwstraat zijn er percelen 
ingetekend, maar er staan nog geen 
duidelijke contouren van huizen op. 

Kromme Nieuwstraat
Omdat de Marktgracht werd gedempt (in 1716) verloor de Gragt achter de 
Nieuwstraat zijn eigenlijke functie. De percelen aan de Nieuwstraat zijn echter 
de loop van dit water blijven volgen. Het gevolg was dat de Nieuwstraat een 
kromming kreeg en dat de percelen 
vanaf de Zuidvlietzijde langgerekt 
waren en naar de Boogertstraat toe 
steeds korter werden. Het perceel 
van Nieuwstraat 2 is het grootste en 
heeft een schuine projectie. Op de 
kadastrale kaart uit 1821 is goed te 
zien dat dit komt omdat de Gragt zich 
precies achter dit perceel verbreedt. 
Het water van de Gragt liep hier 
schuin richting de Marktgracht.

Om de lange percelen optimaal te benutten werden er voor- en achterhuizen 
met binnenplaatsen gebouwd, zo ook op dit perceel. De tegenwoordige 
bebouwing heeft nog hetzelfde bouwvolume. Alleen de kade die langs de 
Zuidvliet en de Gragt liep, is deels verdwenen of ligt onder het waterniveau.

Bouwgeschiedenis
Gezien de ontstaansgeschiedenis van Maassluis is het zeer waarschijnlijk dat 
het pand aan de Nieuwstraat een voorganger heeft gehad in de 16e of 17e 
eeuw. Mogelijk zijn er nog restanten van een oudere kern aanwezig, maar 
deze zijn door grondige restauraties en verbouwingen niet meer zichtbaar. 
Dat het huidige pand uit begin 18e eeuw stamt lijkt het meest aannemelijk. 

Vanaf 1735 tot 1923 is het pand in bezit geweest van de familie Van der Lely. 
Een ondernemende en vermogende familie in Maassluis. De leden van de 
familie hebben belangrijke functies bekleed in Maassluis en waren onder 
meer de oprichters van de touwfabriek. 
Uit archiefonderzoek blijkt tevens dat de betreffende familie Van der Lely 

1712. Het stratenpatroon van Maassluis.1712 H t t t t M l i

1821. Het perceel van het patriciërshuis.1821 H t l h t t i ië h i
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ook generatie op generatie actief was in de wijnhandel. Deze factoren hebben 
er zeker voor gezorgd dat dit een huis is geworden met een rijke, imposante 
uitstraling. In het interieur vinden we tevens verwijzingen naar deze handel 
in wijn terug.

18e eeuw, Ary van der Lely
De eerste Lely die het pand in eigendom krijgt, is Ary van der Lely. Hij 
koopt het in 1735 via een openbare veiling van Kniertje van der Jagt. Zij 
is de  weduwe van Isaac Canin, die in deze tijd schout van Maassluis was. 
In de koopakte is het pand als volgt omschreven: Huis en erf gelegen aan de  
westzijde van de Nieuwstraat op de noordhoek van dezelve. Belend ten Noorden 
de Zuidvliet, ten Oosten de Heerenstraat, ten Westen de Gragt en ten Zuiden  
Adriaan Patijn met gemene muur en looden goot.

Ary van der Lely (1710-1776) is een man van aanzien, hij wordt omschreven 
als een welgeboren man, gecommitteerde van de visserij, schepen en 
burgemeester, regent van het weeshuis, koopman en wijnhandelaar. In 1731 
trouwt Ary van der Lely met Anna Magdalena van Biezenbroek. In hetzelfde 
jaar krijgen zij een zoon, Jacob van der Lely (1731-1813). Hij is brouwer van 
beroep.
(Saillant detail is dat het jaartal 1731 in 1976 op de lijstgevel van het pand 
geschilderd stond. Later is dit er weer afgehaald.)

Bij een man van aanzien, zoals Ary van der Lely, hoort ook een huis van 
aanzien. Het is goed mogelijk dat hij het pand bij aankoop in 1735 liet 
verbouwen tot dit patriciërshuis. 
De indeling van de plattegrond en de bouwstijl zijn kenmerkend voor een 18e 
eeuws stadshuis. Een langgerekte plattegrond, bestaande uit een voorhuis, 
een binnenplaats en een L-vormig achterhuis. Over de volle diepte van het 
pand loopt een gang. Ondanks de verbouwingen en het bebouwen van de 
binnenplaats is deze structuur is nog steeds herkenbaar.

Een Keulse goot
De architectuur van het pand heeft een aantal laat-classicistische (eind 
17e-eeuwse) kenmerken. In Italië ontstonden nieuwe architectonische 
inzichten die in Nederland resulteerden in het Hollands classicisme. Hierbij 
werden renaissancistische vormen toegepast die terug grepen op de Griekse 
bouwkunst en de ‘tempelarchitectuur’ met zuilenorden. Een eenvoudige 
hoofdvorm, harmonische verhoudingen en symmetrie waren belangrijke 
uitgangspunten van deze bouwkunst.

De classicistische invloeden zijn het meest zichtbaar in de vormgeving van 
het voorhuis en de indeling en ornamentiek van de voorgevel.
Het voorhuis is zeer imposant, omdat het boven de naastgelegen panden 
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uittorent. Opvallend is ook de eenvoudige hoofdvorm van een vierkant.  
Om het pand ook overhoeks een symmetrisch aanzicht te geven, heeft het 
dak omlopende dakschilden. Dit zijn steile dakhellingen die het gebouw 
nog groter lijken te maken. Omdat 
men in deze tijd nog moeite had met 
het waterdicht maken van platte 
daken, ligt er in het midden van de 
dakschilden een ‘Keulse goot’. Dit is 
een interne goot, die het water via de 
kapconstructie naar de buitengoot 
afvoert.
De voorgevel van het voorhuis is 
ooit vervangen. Het is zichtbaar 
aan afwijkende kleur van het 
metselwerk en aan de bouwsporen 
in het metselwerk. De aansluiting 
van de zijgevel op voorgevel is niet 
origineel, er zijn afgehakte stenen 
zichtbaar en het metselwerk is 
zichtbaar hersteld. 

In het Classicisme was een even-
wichtige, symmetrische indeling 

Door de steile dakschilden rondom lijkt het huis nog groter. Op de daklijst staat o.a. 1731.

Bouwsporen op de aansluiting van de voor- en zijgevel.
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van de gevel belangrijk, zowel 
verticaal als horizontaal. Alhoewel 
de zijgevel van het achterhuis ook 
een symmetrische vensterindeling 
heeft, is dit bij de voorgevel veel 
opvallender. De vensters hebben 
dezelfde maatvoering en zijn 
recht boven elkaar geplaatst. Ook 
de tussenliggende, gemetselde 
penanten (muurdammen) hebben 
dezelfde breedte.
De horizontale indeling is bedoeld 
om de functie van de woonlagen aan 
te geven. 
Op de begane grond bevindt zich 
het basement ofwel souterrain. 
Omdat de eigenaar wilde laten 
zien dat het een belangrijk gebouw 
was, werd het basement voorzien 
van een natuurstenen bekleding. 
Hier bevonden zich de ruimtes van 
het personeel, de keuken en hier was waarschijnlijk ook een opslagruimte 

van wijnvaten. De bovenliggende 
verdiepingen zijn voor de familie 
van de heer des huizes. Op de 1e 
verdieping zijn de woonruimtes en 
deze wordt de bel-etage genoemd. 
De slaapvertrekken zijn op de 2e 
verdieping. 

Indrukwekkende kroonlijst
De vormentaal en ornamentiek 
uit de Griekse bouwkunst komen 
vooral tot uitdrukking in de forse 
kroonlijst bovenaan de gevel. Deze 
is uitgevoerd met een getand fries 
(versierde lijst) en verwijst naar het 
fries van een Griekse tempel. 

Twee dakkapellen vormen de 
bekroning op het dak. Net als de 
kapellen op het achterhuis, hebben 
ze 18e-eeuwse spiegelbogen (zeg 
maar de vorm van een {accolade}) 

Kroonlijst met getand fries.

Voorgevel met classicistische indeling: natuurstenen  

basement, meerruitsvensters op de 1e verdieping en  

dakkapellen met spiegelbogen.
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en een rijke profilering. Op een foto uit ca 1900 is echter zichtbaar dat de 
vleugelstukken met een groter krulornament (voluut) zijn uitgevoerd dan nu 
het geval is. De voluutvorm is een classicistisch element en verwijst naar het 
kapiteel van een Ionische zuil. 

Het merendeel van de vensters van zowel voorhuis als achterhuis heeft een 
symmetrische indeling die niet alleen voortkwam uit het classicisme, maar ook 
te maken had met de ontwikkeling van het venster en de verbetering van het 
vensterglas. In navolging van het kruisvenster ontwikkelde zich in de 18e eeuw 
een meerruitsvenster met een vast kalf (raamstijl) in het midden. Eerst met vijf 
ruiten naast elkaar, zoals nog in de achtergevel zichtbaar is. In de 2e helft van 
de 18e eeuw werden er veelal ramen met vier ruiten toegepast, zoals op de  
2e verdieping van het voorhuis en bij de dakkapellen nog steeds het geval is.

19e eeuw, Jacob van der Lely 
In 1784 komt het pand, na zoon Jacob van der Lely, in handen van kleinzoon 
Ary van der Lely (1757-1827). Laatstgenoemde staat evenals zijn opa te boek 
als koopman en wijnhandelaar. In 1821 erft zijn dochter Maria Anna van der 
Lely (1781-1856) het pand. Zij was eveneens slijter in wijnen. 
In deze tijd worden er verschillende aanpassingen gedaan, zowel in het 
exterieur als het interieur. 

Zijgevel met nieuwe vensters.
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Begin 19e eeuw zijn er in de zijgevel van het voorhuis twee vensters 
bijgeplaatst. Dat deze later zijn ingehakt is zichtbaar aan de afgehakte 
bakstenen rond de ramen. Vermoedelijk zijn alle ramen in deze gevel 
vervangen door ramen met grotere ruiten. 

Twee huizen samenvoegen
Na het overlijden van Maria in 1856 komt het pand in bezit van haar broer 
Jacobus Cornelis van der Lely (1820-1871). Hij staat in het archief omschreven 
als notaris en burgemeester. Hij was tevens eigenaar van de firma J.M van 
der Lely, Touwslagerij en Rederij. Samen met Willem Francois Bombled was 
hij ook eigenaar van de firma Bombled en Cie, Grossierderij in Wijnen en 
Gedestilleerd. 
In 1893 gaat de zoon van J.C. van der Lely in het huis wonen. Jacobus Martinus 
van der Lely is directeur van de touwfabriek en trouwt met Wilhelmina 
Christina Louisa Smit. 

In het jaar voordat zij dit huis betrekken, wordt het naastgelegen pand 
(Nieuwstraat 4) herbouwd, waarna zij het in 1893 samenvoegen met 
Nieuwstraat 2. De panden krijgen één perceelnummer. Wat dit voor invloed 
heeft op de beide panden is niet duidelijk.
Eind 19e eeuw zijn de vensters in de voorgevel van de bel-etage vervangen 
door zesruits schuifvensters. Waarschijnlijk om het uitzicht in de 
woonvertrekken te verbeteren. 

De erkerkamer met grote ruiten is rond 1900 toegevoegd.
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De erkerkamer
Ook een belangrijke toevoeging in deze tijd is de karakteristieke erker 
met erkerkamer aan de zijgevel van het achterhuis. Deze erkerkamer was 
bedoeld om indruk te maken. Men kon in deze kamer gasten ontvangen 
en met hen de stad bekijken. De erkerkamer is in Lodewijk XVI-stijl en is 
een ‘gesamtkunstwerk’. Dat betekent dat alle interieurelementen, zoals de 
lambrisering, schouw, erker en stucplafond, op elkaar zijn afgestemd, ze 
vormen een eenheid. Hoewel de originele stoffering van behang en gordijnen 
niet meer aanwezig is, zijn deze zeker onderdeel geweest van dit ensemble. De 
vormgeving en ornamentiek van de erkerkamer zijn weer verwijzingen naar 
de Griekse kunst, zoals halfzuiltjes, pilasters, tandlijsten, vazen, guirlandes 
en lauwerkransen. Het stucplafond 
heeft een voorstelling die bol staat 
van de symboliek, net als het 
deurstuk boven de toegangsdeur van 
de erkerkamer. 
Gestucte of geschilderde panelen 
werden vaak boven een belangrijke 
deur geplaatst. De bewoner wilde 
hiermee laten zien wat zijn interesse of 
beroep was. Het bijzondere aan deze 
voorstelling is, dat het een duidelijke 
verwijzing is naar de wijnhandel.

Interieur erkerkamer in 2018.

Stucplafond in de erkerkamer met plantmotieven. Let op de 

merkwaardige afbeelding van een luchtballon rechtsonder.
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Blote engeltjes en wijn
Er zijn twee putti (blote engeltjes) 
afgebeeld. De putto aan de 
rechterzijde perst een tros druiven 
uit boven een wijnvaatje, waaruit 
vervolgens wijn komt stromen. De 
andere putto heeft een wijnglas 
in zijn hand. Ze zitten in een lijst 
versierd met wijnranken. Een van 
deze putti zou Bacchus kunnen 
voorstellen. Dit was de Romeinse 
god van de wijn, vruchtbaarheid en 
losbandigheid. 
Aan de linker bovenzijde van de 
omlijsting ligt een caduceus. Dit 
voorwerp symboliseert de staf van 
de god Hermes (Griekse god van 
de handel en reizigers). Aan de 
rechterbovenzijde van de lijst is een 
cornucopia, ofwel een hoorn des 
overvloeds. In de Romeinse oudheid 
was dit een attribuut van Fortuna 
(Romeinse godin van het lot, het geluk of het ongeluk) en een symbool van 
onuitputtelijke overvloed. Het wordt vaak weergegeven als een geitenhoorn 
waaruit fruit en andere verfrissingen eindeloos blijven stromen. 

20e eeuw, nog steeds wijnhandel
In 1915 komen de huizen in handen van Wilhelmina Christina Louisa Smit, 
de weduwe van Jacobus Martinus van der Lely. In 1923 worden de twee 
huizen weer gesplitst en verbouwd en krijgen ze een apart perceelnummer. 

Na bijna twee eeuwen in bezit te zijn geweest van de familie Van der Lely, 
gaat het pand Nieuwstraat 2 in 1926 over in eigendom naar de heer Janssen. 
Bijzonder is dat de wijnhandel wel verbonden blijft met dit pand. De 
heer Janssen was wijnhandelaar en heeft tot 1960 een slijterij gehad in het 
souterrain. Hierna heeft de heer Van Linschoten de wijnhandel voortgezet. 
Neoclassicistische stijl was nog te zien in het interieur van de slijterij in 
het souterrain. Ten tijde van slijter Van Linschoten in 1976 was dit winkel-
interieur nog wel aanwezig, zoals de drankkasten met bogen en de zware 
houten toonbank met voluutvormige consoles. 
De kade aan het water van de Wateringse Sluis is nog altijd een restant van 
de oude bevoorradingsroute. 
Vanaf 1926 tot na de Tweede Wereldoorlog zijn de bovenverdiepingen door 
meerdere gezinnen bewoond. 

Deurstuk met verwijzingen naar de wijnhandel van Lely.
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Veel verschillende gebruikers
Eind 20e eeuw vestigt zich Randstad Uitzendbureau op de 1e verdieping. 
In 1986 komt er een definitief einde aan de wijnhandel in dit pand. Het 
souterrain wordt dan onder andere geëxploiteerd door kledingzaak 
Besterfield, een galerie, een makelaar, de Kunstuitleen en heden ten dage is 
Ervaar Maassluis er gevestigd. 

Om het geschikt te maken voor bewoning van meerdere gezinnen, is er 
begin 20e eeuw veel gewijzigd in de indeling van het huis. Er kwam een 
trappenhuis met twee voordeuren in de zijgevel. Om de bovenverdieping 
te kunnen bereiken werd er een extra entree gemaakt tussen dit pand en het 
pand van bakker Holtkamp. 
Om het eind 20e eeuw geschikt te maken als bedrijfsruimte, volgen er 
wederom verbouwingen. Deze functieverandering heeft vooral intern 
gevolgen gehad, maar ook de indeling van het souterrain is hiervoor 
meerdere keren gewijzigd. Uit oude foto’s blijkt dat er deuren in vensters 
zijn veranderd en vice versa. 

Deuren en vensters 
Er is wel een voorstelling te maken van hoe het gevelbeeld in de 18e eeuw 
moet zijn geweest. Om een evenwichtig en symmetrisch gevelbeeld te 
krijgen, zat de voordeur vermoedelijk in het midden en waren er links en 
rechts dubbele deuren. Gezien de plattegrond zou dit ook de meest logische 

Winkelinterieur van slijter Van Linschoten, 1976.
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plek kunnen zijn voor een hoofdingang. Binnen loopt in het midden een 
gang die op alle verdiepingen nog (gedeeltelijk) aanwezig is. 
In 1964 is er overigens nog een deur in het midden, bij een verbouwing rond 
2003 weer vervangen door een venster. 
De dubbele deuren links van de voordeur zijn bij een grote renovatie in 1976 
vervangen door een venster. Deze deuren waren groot genoeg voor een 
paard-en-wagen voor bevoorrading van de wijnhandel. 
De winkeldeuren met glas aan de rechterzijde van de voordeur gaven 
toegang tot de slijterij. Deze deuren zijn eveneens in 1976 vervangen door 
een venster. In 2003 is dit venster weer een dubbele deur geworden.

Conclusie
Helaas heeft het wijzigen van de gevel van het souterrain de constructie 
van de gevel verzwakt, getuige de vele schades in het natuursteen, zoals het 
doorbuigen en scheuren van de lateien. Het zou geweldig zijn als de gevel 
wordt gerestaureerd, zodat deze niet zal bezwijken onder zijn eigen gewicht. 
Dan kunnen we daarna het glas heffen op dit mooie historische pand aan 
het water, dat dankzij de familie Van der Lely zo’n beeldbepalend gebouw 
is geworden.

Nieuwstraat 2 rond 1900.

Het jaartal 1731 heeft op de daklijst gestaan. De reden 

daarvan is onbekend.
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Door: Ineke Vink en Lies Kap-Favié

De Dr. Jan Schoutenlaan in de burgemeesterswijk kennen de meeste 
Maassluizers wel. Maar weinigen kennen de man achter deze naam en het 
belang dat hij had voor de landelijke politiek. Lies Kap-Favié vond het tijd 
worden zijn naam aan de vergetelheid te ontrukken en stelde haar rijke 
verzameling documenten en foto’s beschikbaar. Hieraan is het volgende 
verhaal ontleend.

Jan Schouten noemen we in één adem met Abraham Kuyper. Beiden waren 
belangrijke landelijke politici van de Anti Revolutionaire Partij (ARP) en 
beiden zijn in Maassluis geboren. Van Kuyper was het in zekere zin ‘toeval’ 
dat hij Maassluizer was: zijn vader was hier van 1834 tot 1841 predikant en 
had geen bijzondere binding met de plaats. De ouders van Jan Schouten 
vestigden zich bij hun huwelijk in 1880 in Maassluis en bleven er hun hele 
verdere leven wonen.
Waarom een belangrijke Maassluizer als Jan Schouten toch nauwelijks 
bekend is in zijn geboorteplaats, is wellicht te wijten aan het feit dat hij zeer 
bescheiden was en tot 1950 alle onderscheidingen heeft geweigerd.

Een visserskind
Johannes Schouten werd op 12 augustus 1883 geboren in Maassluis, als 
tweede van elf kinderen van een eenvoudige loggerschipper. Hij overleed in 
Rotterdam op 9 september 1963 als 
een van de bekendste ARP-politici 
van de 20e eeuw.
Zijn vader Dirk Schouten was  
schipper op de MA 26 Onafhan-
kelijkheid, een van de vier loggers 
van rederij Sonneveld. Zijn moeder 
 Johanna Schep kwam uit een aan-
zienlijke Vlaardingse burgerfamilie. 
Dirk was enige jaren minder gelukkig 
in de vangst en de rederij degradeerde 
hem naar een functie op de wal. Zijn 
gezondheid ging achteruit en in 1904 
overleed hij. Johanna bleef achter 
met elf kinderen. Jan was 21 toen zijn 
vader overleed, het jongste kind was 
nog geen twee.

WIE WAS DR. JAN SCHOUTEN?

Jan Schouten tijdens een interview in 1950.
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Naar school tot zijn elfde
Jan Schouten was een gewone 
Maassluise jongen. Hij speelde in 
de smalle straatjes tussen de kleine 
huizen, hij knoeide met water in 
de vlieten en sloten, hij stond aan 
het havenhoofd wanneer zijn vader 
uitvoer of thuiskwam. Hij kreeg een 
degelijke gereformeerde opvoeding, 
want zijn ouders waren aanhangers 
van de doleantie van dr. Abraham 
Kuyper.
Jan ging naar de school van 
monsieur Van Dalen, die in 1860 
voor eigen rekening een Christelijke 
school begon en die behield tot 1892. 
Toen nam de Christelijke Nationale 
Schoolvereniging de school over. 
En zoals alle jongens uit eenvoudige 
gezinnen zat hij tot zijn elfde jaar op 
school en ging daarna werken.

Bloemist bij Nicolaï
Jan maakte één proeftocht mee met 
zijn vader op de Onafhankelijkheid. 
Maar het schip kwam in een zware 
storm. Jan werd voor zijn eigen 
veiligheid opgesloten in het achteronder en terug aan de wal besloot hij na 
deze ervaring geen visser te worden. 
Zijn oom Klaas Nicolaï, getrouwd met een zuster van Johanna Schep, had 
geen kinderen en was erg op zijn neef gesteld. Jan had, drie jaar oud, de 
eerste steen gelegd voor zijn huis dat op de bloemisterij aan de Prinsekade 
was gezet.

Zo ging Jan in de bloemisterij werken. 
Maar waar zijn hart werkelijk naar 
uit ging, was boeken lezen. Elk vrij 
moment gebruikte hij om te lezen 
en te studeren. Als hij er met de 
handwagen op uitging om planten 
te verkopen, ging de lectuur mee. 
Het verhaal gaat dat hij eens aanbelde 
bij de dokter en in afwachting van 
het openen van de deur een boek 

Dr. Kuyperkade 25, de school van monsieur Van Dalen.

Eerste steen in het huis van Nicolaï aan de Prinsekade 39. 
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pakte. Hij was zo verdiept in het lezen, dat hij niet merkte dat de deur 
was opengegaan en weer was gesloten. Er zat niets anders op dan naar de 
volgende klant te gaan.

Op zijn 19e moest hij in militaire dienst en verliet hij de bloemisterij. Toen hij 
twee jaar later in de burgermaatschappij terugkeerde, volgde hij zijn hart en 
ging met boeken werken.

Gereformeerde Jongelingsvereniging
In 1892 waren de twee gereformeerde 
Jongelingsverenigingen van de 
A- en de B-richting (Afscheiding 
en Doleantie) samengegaan tot de 
JV ‘Bidt en Werkt’. Bezield door de 
invloed van dr. Kuyper bezocht Jan 
de vergaderingen toen hij een jaar 
of 14 was. Hij mocht pas op zijn 
16e lid worden. Vanaf dat moment 
deed hij volop mee met debatten en 
spreekbeurten. Hij bestudeerde alle 
boeken die uitkwamen om ‘dieper 
door te dringen in de beginselen van 
de ARP’.
In 1900 werd zijn vriend Johan 
Francken voorzitter van de afdeling 
Zuid-Holland. Deze kende de 
kwaliteiten van Jan Schouten en 
stelde hem aan als secretaris. Samen 
bouwden zij de organisatie op en 
voerden de ‘ring-organisatie’ in. 
Schouten werd voorzitter van de 
ring Maassluis. 

Tussen 1911 en 1918 was hij zelfs 
voorzitter van de afdeling Zuid-
Holland en in 1928 werd hij, samen 
met Colijn, benoemd tot erelid. Deze 
jaren zijn belangrijk omdat ze hem 
hebben gevormd als politicus.

‘Geef hem van katoen’
In de jaren na 1900 werd de landelijke politiek gekenmerkt door afwisselende 
overwinningen voor de ‘rechtsen’, waartoe Schouten behoorde, en de 
‘liberalen’. Het was de tijd van de debatten. Wanneer ergens een spreker 

Het huis Damstraat 9, waar zijn moeder met haar gezin 

woonde.
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optrad, zorgde de tegenpartij altijd dat er enkele van hun mensen in de zaal 
zaten om de spreker aan te vallen.

De liberale kandidaat van het district Den Briel, waartoe Maassluis behoorde, 
kende zijn tegenstander van amper 20 jaar maar al te goed. Jan Schouten 
was een goed ‘debater’. Ook het publiek wist al gauw hoe het zou gaan. Als 
de liberale kandidaat uitgesproken was, in de zaal van Hotel De Moriaan, 
moedigden de zeelui achter in de zaal hem aan: ‘Jan Schouten, geef hem van 
katoen’.

In de Maassluise politiek is Jan Schouten nooit actief geweest. Hij 
was wel kandidaat gesteld door zijn kieskring, in 1911, maar door het 
‘proportionaliteitsbeginsel’ ging zijn zetel naar de liberalen. Maassluis heeft 
Jan Schouten niet aan zich kunnen binden. Hij vertrok naar Rotterdam waar 
hij in 1916 in de gemeenteraad kwam.

Werken in een boekhandel
Toen Jan in 1904 uit militaire dienst 
kwam vond hij werk bij de firma 
Bruininks op de Zuidvliet (nu Dr. 
Kuyperkade). Hij werkte in de 
boekhandel, op de administratie 
en voor de christelijke krant De 
Hollander die tweemaal per week 
verscheen bij Bruininks. 
In 1907 deed Schouten een 
belangrijke stap: hij zegde zijn baan 
op, waar weinig perspectief in zat, en 
ging studeren. Op de zolderkamer in 
het ouderlijk huis aan de Damstraat 
haalde hij de gewone en de 
middelbare akten boekhouden.

Hij ging lesgeven en administraties 
voeren en verhuisde in 1913 naar 
Rotterdam, waar de mogelijkheden 
voor verdere ontplooiing meer 
voorhanden waren dan in Maassluis. 
Het hele gezin van zijn moeder 
verhuisde mee.
Dat was het einde van zijn Maassluise 
jaren.

Firma J.J. Bruininks op de Zuidvliet (nu Dr. Kuyperkade).
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Politieke loopbaan
In een notendop vermelden we 
de verdere levensloop van deze 
staatsman. 
Bijna veertig jaar, van 1918 tot 1956, 
was hij lid van de Tweede Kamer 
voor de ARP en 23 jaar fractie- en 
partijvoorzitter. In die tijd was hij ook 
enige tijd wethouder in Rotterdam 
en lid van de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Daarnaast vervulde 
hij nog veel meer functies.

In 1950 promoveerde hij in de 
rechten aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Bij die gelegenheid 
verleende men hem een eredoctoraat 
en ontving hij van de Koningin een 
eervolle decoratie. Dit zijn de enige 
onderscheidingen die hij tijdens zijn 
loopbaan heeft willen aannemen. 
Vanaf 24 februari 1950 was hij dus  
dr. Jan Schouten.

Na 1956 was hij nog twee jaar lid 
van de Raad van State en na zijn 
‘pensionering’ op 75-jarige leeftijd 
hield hij regelmatig spreekbeurten voor AR-kiesverenigingen. Het was zijn 
lust en zijn leven om contact te hebben en te houden met het ‘gewone volk’, 
waarvoor hij zich inspande. Daarin verschilde hij van Kuyper, die een zekere 
afstand bewaarde tot de gewone mensen (kleine luyden). Men sprak over dr. 
Kuyper en dr. Jan Schouten.

‘Zeg maar dat ik op maandagmorgen kom’
In de Tweede Wereldoorlog is hij tweemaal gearresteerd. De eerste maal zat 
de SD op de voorste rij toen hij betoogde dat de enige wettige regering in 
Londen zat. Het leverde hem een halfjaar op in kamp Amersfoort, in 1942. 
Op en top Schouten: toen hij de oproep kreeg zich de volgende dag te melden 
op het politiebureau, keek hij in zijn agenda en zei dat hij dan verhinderd 
was. Hij zou zich de week daarop op maandagmorgen wel melden.
In april 1943 werd hij opnieuw gearresteerd en naar Scheveningen gebracht. 
Na een jaar gevangenschap kwam hij in vernietigingskamp Mauthausen 
terecht. Daar maakte hij de bevrijding mee, wat een wonder mag heten; het 
kamp was gericht op de vernietiging van de gevangenen. Zijn geest was 

Prof. dr. A.M. Donner overhandigt de doctorsbul aan de heer 

J. Schouten. 
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ongebroken en hij ging al snel weer aan het werk. Voor de verschrikkingen 
in het kamp waren geen woorden te vinden, dus daar sprak hij niet over.

Typering
Uit alle interviews en beschrijvingen 
van Jan Schouten komen dezelfde 
karaktereigenschappen naar 
voren. Hij was trouw aan zijn 
gereformeerde levensovertuiging 
en consequent. Hij was moedig, 
karaktervast en onverzettelijk, altijd 
trouw aan de beginselen van de AR 
en men noemde hem in politieke zin 
conservatief. Zelf zei hij daarover: 
‘De grondbeginselen blijven altijd 
hetzelfde, maar we moeten ze 
toepassen in overeenstemming met 
de veranderende tijd.’ 
Hij overleed in 1963. Hij was zijn 
leven lang vrijgezel gebleven, zijn 
inzet was altijd voor de partijleden, 
de gewone mensen geweest, die hem 
vertrouwden.

Bronnen:
Nederlandsche Gedachten (orgaan van de ARP), Dr Jan Schouten-nummer, 
october 1950
De Spiegel, Dr. Jan Schouten
Diverse krantenartikelen zonder bron en datum
C. Bremmer, ARP, Personen en momenten

Typerend gebaar van dr. Jan Schouten. 
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Door: Ineke Vink

Een schilderij uit de vroege 17e eeuw stelt ons voor een klein raadsel. Het 
laat een veerhuis of herberg zien nabij Maassluis, in de latere Oranjepolder. 
Het had zelfs een naam: De Witte Swaen. 

In het vorige boekje (HS 72) hebben we al een verdwenen veerhuis in 
Maassluis kunnen zien, dat tot 1887 aan het havenhoofd stond. Nu hebben 
we een schilderij dat tot nu toe de enige aanwijzing geeft dat er in de 
Oranjepolder (misschien) een veerhuis heeft gestaan.

Reder uit Den Briel
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam bezit het schilderij van Adam 
Willaerts uit 1633. Het is getiteld ‘Portret van een familie aan de Maasmond 
bij Den Briel’. Het museum zelf zegt hierover: ‘Dit grote doek kan in feite tot 
twee categorieën gerekend worden. In de eerste plaats is het een riviergezicht. 
Afgebeeld is de thuiskomst van een koopvaarder bij de Maaslandsluis. In de 
tweede plaats kan het werk als een groepsportret beschouwd worden. Op 
de voorgrond, iets links van het midden, is een familie afgebeeld. Zij vallen 
vooral op door hun kleurige, kostbare kledij. Gezien de aandacht voor vissen 
en schepen op het schilderij is de man mogelijk een welgestelde visserijreder 
uit Den Briel.’

Wat zien we op het schilderij?
Toch, als we goed kijken naar het schilderij, is er veel meer te zien. Is het wel 
een rijke reder uit Den Briel?

EEN HERBERG IN DE ORANJEPOLDER?

Schilderij van Adam Willaerts, 1633.
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Links staat een hoog gebouw met een uithangbord ‘De Witte Swaen’. Hoog 
tegen het gebouw zijn vogelkorven bevestigd waar duiven omheen vliegen. 
Voor de deur staat de herbergier tevreden een pijp te roken en naar de drukte 
te kijken. In zijn rechterhand bungelt een bierkan. Het gebouw staat dicht op 
de oever van de rivier, het water klotst er tegenaan.

Op de voorgrond staan rijk geklede mensen. Het is een hele familie en ze zijn 
allemaal goed te zien. Een man wijst 
met zijn stok op een grote vis die op 
de grond ligt. De visser die door hem 
wordt aangesproken, nog gekleed 
in lieslaarzen, neemt eerbiedig zijn 
muts af.
Voor de deur van de herberg staat 
een man op een ton. Hij spreekt een 
kleine menigte toe die aandachtig 
naar hem luistert. Aan het gebaar 
van een van de vrouwen is te zien 
dat hij ook weerwoord krijgt.
Op het strand aan de waterlijn speelt zich van alles af. Mensen zijn aan het 
spelen, ruziën, vissen, praten en vrijen. Een gestruikelde man wordt door 
een andere omhoog geholpen, zijn pet is op de grond gevallen.

Daarachter, in de branding, liggen sloepen waarop mensen hard aan het werk 
zijn. Links lopen sjouwers door de branding om de ene sloep te laden en de 
andere te lossen. In het midden is men bezig een sloep reisklaar te maken. 
Rechts ligt een sloep klaar om naar het grote schip te varen. Mensen waden 
door de branding om aan boord te gaan en sommige worden gedragen.  
Een man wuift ze uit. 

Een rijke familie uit Den Briel.

Uithangbord De Witte Swaen.
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De rivier daarachter is bezaaid met schepen. Links zijn kleine vissersschepen 
met hun netten in de weer. Rechts zien we drie grote zeewaardige 
koopvaarders waarvan er één duidelijk in beeld is en voor anker ligt. Er is 
een enorme bedrijvigheid aan dek en in het want. De andere twee schepen 
zijn bezig weg te varen of binnen te varen en vuren saluutschoten af. 
Tenslotte zien we de Brielse oever. Kerktorens, molens en bakens zijn goed te 
onderscheiden. De Sint-Catharijnekerk steekt overal bovenuit.

Wat vertelt het schilderij
In de regel heeft alles wat op 17e-eeuwse schilderijen staat een betekenis. 
Daarom mogen we aannemen dat de man die de vis aanwijst de opdrachtgever 
is voor het schilderij. Hij zal het betaald hebben en hij en zijn familieleden 
moesten dan ook herkenbaar in beeld komen. De schilder heeft ze domweg 
op een stijf rijtje gezet. Jammer dat hij er niet aan gedacht heeft de naam weer 
te geven. Of het uithangbord met de witte zwaan moet een verwijzing naar 
zijn naam zijn?
Is hij viskoopman? Of is hij reder van de vissersschepen? Of is hij eigenaar van 
het koopvaardijschip dat vertrekklaar wordt gemaakt? Hij zal wel uit Brielle 
afkomstig zijn, omdat de stad op de achtergrond zo duidelijk in beeld is. 

En alle aardige tafereeltjes die zich afspelen, op de schepen en tussen de 
mensen op de oever, hebben die een betekenis, zijn ze een verwijzing naar 
iets, staan ze symbool voor iets of zijn ze gewoon ‘stoffering’?

Wat ons werkelijk interesseert is de plaats waar zich dit alles afspeelt. Het 
gezelschap staat op de Maassluise oever, maar niet aan de haven. De plaats 
kunnen we vrij goed bepalen door het profiel van de Brielse kerk. We komen 
ongeveer uit bij de monding van het riviertje de Amer, tegenwoordig bekend 
als Poortershaven.

Er gebeurt veel langs de oever.
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Op de rede van Maassluis
In 1633, de tijd van dit schilderij, 
waren hier uiterwaarden die onder 
konden lopen. De Oranjepolder was 
nog niet bedijkt, dat zou pas in 1643 
gebeuren door stadhouder Frederik 
Hendrik, die er ook de naam aan gaf. 
De drassige oever van de 
Oranjepolder werd wel vaker 
gebruikt om mensen aan land te 
zetten die dat verlangden. Zeker 
wanneer men haast had en niet kon 
wachten tot het schip eindelijk naar 
een haven door kon varen. 
Zo is Jacob van Heemskerk na zijn 
overwintering op Nova Zembla  
in 1597 op deze oever afgezet om zo snel mogelijk in Den Haag verslag te 
kunnen doen. En stadhouder Willem III ging hier in 1691 aan land toen hij 
spoorslags terugkeerde uit Engeland. Op de achtergrond is de kerk van Brielle 
te zien en ook deze plaatsbepaling komt uit bij de monding van de Amer.
Door de ondiepte van de rivier moesten de schepen vrij ver van de wal 
voor anker gaan. Met een sloep konden passagiers vlak bij de oever komen.  

Koopvaardijschip maakt zich gereed voor vertrek.

Stadhouder Willem III komt in 1691 bij de Oranjepolder aan land.
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Het laatste stukje moesten zij door het water waden of gedragen worden. 
Postmeester Quack liet in 1665 de postiljon te paard door het water de sloep 
tegemoet lopen om de scheepsberichten in ontvangst te nemen.

Tot zover is het dus mogelijk dat dit tafereel van het schilderij zich ook 
werkelijk heeft afgespeeld op deze plaats.

Veerhuis of herberg in de uiterwaarden?
Waar we echter mee zitten is dat grote gebouw, herberg De Witte Swaen. 
Stond dat stenen gebouw werkelijk in deze drassige uiterwaarden? Er was 
verder geen bebouwing, de buitendijkse gebieden waren alleen in gebruik 
als landbouwgrond. Het gebouw heeft geen beveiliging tegen hoogwater 
door een dijkje of een terp. De oever is te zacht voor een stenen gebouw. En 
een veerhuis kan het niet zijn, want er is nooit een geregelde veerverbinding 
geweest tussen de Oranjepolder en Brielle.
Er is geen enkele stenen bebouwing van de uiterwaarden bekend. Op oude 
kaarten van de Oranjepolder is niets te vinden.

We concluderen dat herberg De Witte Swaen nooit op die plek gestaan 
kan hebben. De plaats van het gebouw is aan de fantasie van de schilder 
ontsproten. Misschien heeft hij een bestaande herberg van die naam als 
voorbeeld genomen of misschien is het gebouw bedoeld als een symbolische 
verwijzing. We weten het (nog) niet. 

1665. De postiljon te paard neemt de scheepsberichten in ontvangst aan de oever van de Oranjepolder. Links de boerderij die 

tevens als posthuis fungeert, rechts de kerktoren van Maassluis.
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Door: Henk Wigt

Stroomopwaarts is sinds 2015 de naam van het bedrijf voor sociale 
werkvoorziening in Maassluis, dat velen nog kennen als Dukdalf of – nog 
eerder – BGSW. U leest hieronder een beknopte geschiedenis van het bedrijf.
 
In de vergadering van 22 juni 1953  
sprak het College van Burgemeester 
en Wethouders voor het eerst 
over het oprichten van een werk-
voorziening voor mensen met een 
arbeidshandicap. De doelstelling 
was:
Ten eerste werkloze handarbeiders 
die door hun lichamelijke en/of 
geestelijke toestand niet in het vrije 
bedrijf geplaatst kunnen worden, in 
het arbeidsproces te brengen d.m.v. 
plaatsing op voor hen geëigende 
werkobjecten. 
Ten tweede hun arbeidsgeschiktheid 
te vergroten, in stand te houden of te 
herstellen. 

Haringpakhuis 
Op 7 juni 1953 besloot B&W een 
voormalig haringpakhuis van Gebr. 
Roelofs aan de Burg. De Jonghkade 
nr. 19 voor vijf jaar te huren. Door 
een vijftal mensen die voordien 
op buitenobjecten ingevolge de G.S.W.-regeling (Gemeentelijke Sociale 
Werkvoorziening) werkzaam waren, werd in augustus van dit pakhuis een 
redelijk bruikbare fabrieksruimte gemaakt. De benedenruimte had veel te 
lijden gehad van de watersnoodramp in 1953 en de eerste verdieping was 
ingericht geweest als goederendepot van het Rode Kruis. 
Maassluis was daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland die tot 
een werkvoorziening besloot. De officiële opening vond plaats op 18 januari 
1954 door staatssecretaris A.A. van Rijn tezamen met burgemeester P.A. 
Swartz, gemeentesecretaris L.J. Mostert, wethouder H.J. Marcus, wethouder 
P. van der Snoek en directeur J.P. de Jager. 

VAN BGSW VIA DUKDALF NAAR STROOMOPWAARTS

1953, De eerste sociale werkplaats van Maassluis aan de 

Burg. De Jonghkade 19, met de eerste werkmeester, H. Bakker.
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De start als B.G.S.W.
Vanwege de wet Sociale Werkvoorziening voor Armlastigen en Gehan  di- 
capten diende elke gemeente een Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening 
(G.S.W.) in te stellen. Er werd per werknemer gesubsidieerd en de basis-
beloning ontstond omdat de persoon uit de gemeentelijke armenzorg ging. 
Wethouder van sociale zaken, de heer H.J. Marcus, was de gemeente-
bestuurder die de sociale werkplaats heeft gepropageerd en bewerkstelligd, 
mede met zijn ambtenaar de heer J.P. de Jager als initiatiefnemer en directeur.  
Op 2 september 1953 om 8.00 uur gaf Marcus figuurlijk het startschot in dit 
Bedrijf voor Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (B.G.S.W.). 

De N.V. Vereenigde Touwfabrieken verschafte de eerste opdrachten voor de 
eerste twaalf werkers. Andere bedrijven volgden spoedig. 

Troelstraweg
De eerste werkplaats was niet ideaal en er kwam een krediet beschikbaar voor 
een nieuw te bouwen werkplaats in de Kapelpolder. Zo werd 9 juni 1956 aan 
de P.J. Troelstraweg nr. 6 de eerste steen voor een nieuwe werkplaats gelegd. 
Dit gebeurde door de heer Platenburg, vertegenwoordiger van het ministerie 
van Sociale Zaken. De aannemer was 
B. Warnaar.

Deze nieuwe werkplaats werd 
op 20 juni 1957 geopend door de 
commissaris van de koningin in 
Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, in 
aanwezigheid van burgemeester 
Van Dijck en vele genodigden. De 
werkplaats had een vloeroppervlak 
van ruim 1000 m2 en bood ruimte 

De nieuwe hallen aan de Troelstraweg 2-4.

Hoofdgebouw Troelstraweg 6.
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aan minstens 50 personen. Er waren meer aanmeldingen dan werkplekken. 
Voor de inrichting van de werkplaats hadden de werkers grotendeels zelf 
gezorgd. Er werd gewerkt met machines en productiemiddelen die door 
het bedrijfsleven beschikbaar gesteld waren. Belangrijke producten die uit 
de werkplaats rolden, waren buismeubelen in vele uitvoeringen, maar ook 
andere meubelen, textiel en speelgoed. 

Haven 21
Het werk veranderde en ging meer op industriële arbeid lijken. Verder 
kwamen veel loonopdrachten binnen. Een zeer interessante opdracht was 
het vervaardigen van rubberen benzinetanks voor Vredestein ten behoeve 
van het Starfighterproject. 
Om ook in een werkplek voor vrouwen te voorzien, werd tijdelijk het 
pand Haven nr. 21 gehuurd, dat het eigen personeel opknapte en inrichtte. 
Als leidster van deze werkplaats kreeg mevrouw W. Marcus-de Jong een 
aanstelling (echtgenote van wethouder Marcus). Deze werkplaats startte  
op 1 januari 1956 met 10 vrouwelijke medewerkers. 

Uitbreiding hallen
Inmiddels waren er in totaal bijna honderd personen werkzaam en was er een 
groot tekort aan werkruimte zodat uitbreiding noodzakelijk was. Op 3 juni 
1960 besloot de gemeenteraad tot aankoop van een houten noodwerkplaats. 
Toch was nog meer werkruimte gewenst, wat in 1963 resulteerde in het 
doortrekken van de hallen waaruit het complex bestond met ca. 200 m2. 

In 1963 waren er een kleine 200 van deze werkplaatsen in ons land waardoor 
duizenden werknemers het gevoel behielden of herkregen een nuttige taak 
in de samenleving te vervullen. 
Het ministerie van Sociale Zaken 
maakte bezwaar tegen de combinatie 
directeur Sociale Dienst/directeur 
B.G.S.W., functies die de heer De 
Jager vervulde. Hij vertrok in 1972 
naar Rijswijk, als directeur Sociale 
Werkvoorziening. 
Zijn opvolger was de heer  
L. Lucardie die in 1957 bij de 
gemeente was aangenomen als 
adjunct-commies, in 1966 was 
bevorderd tot hoofdcommies/plv. 
directeur en per 1 september 1972 
zijn aanstelling kreeg als directeur. 

Drie directeuren van de Sociale Werkplaats. 

V.l.n.r. P. Schoemaker, J. de Jager, L. Lucardie.
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Industrieweg 106 en Dukdalf
Op 5 oktober 1975 werd de eerste paal geslagen voor een nieuw pand aan 
de Industrieweg nr. 106 met een totale oppervlakte van 12.400 m2 waarvan 
8.000 m2 kantoren en productieruimte. Minister J. Boersma van Sociale Zaken 
opende het pand dat in augustus 1976 in gebruik kwam. 
In de jaren ’80 van de vorige eeuw is de naam BGSW gewijzigd in Dukdalf 
(stabiele aanlegpaal). Inmiddels omvatte de Dukdalf vier sectoren, te weten 
Dukdalf Meubelen, Dukdalf Design, Dukdalf Cultuurtechnische objecten 
(hoveniers) en Dukdalf Administratief Service Bureau (detacheringen).
De heer Lucardie bleef directeur tot 1991 en werd opgevolgd door de heer P.J. 
Schoemakers en later door de heer C. van Beek. 

Grote veranderingen
In 2006 veranderde Dukdalf in een mensontwikkel- en re-integratiebedrijf 
voor uitkeringsgerechtigden binnen de sociale werkvoorziening. In juli 2007 
stelde de gemeente een krediet beschikbaar voor de verbouwing om het re-
integratiebedrijf aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Ook 
de concurrentie uit lagelonenlanden maakte aanpassing van de productie 
nodig.
In 2013 ging de wet ‘werken naar vermogen’ in. Mensen die volgens het 
kabinet met begeleiding bij een reguliere werkgever aan de slag zouden 

Het gebouw van Dukdalf aan de Industrieweg 106.
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kunnen, kregen hierdoor geen plek meer bij een sociale werkvoorziening. 
Het aantal medewerkers bij Dukdalf daalde tot een derde en ook bij de 
ambtenaren die bij Dukdalf werkten, verdwenen vijf voltijdbanen. 
2013 was ook het jaar dat Dukdalf zijn 60-jarig bestaan vierde. Petra van der 
Klei was inmiddels directeur van het bedrijf dat werk bood aan 250 mensen. 
De helft van de medewerkers werkte buiten Dukdalf bij ‘gewone’ bedrijven 
en voor de gemeente in o.a. de reiniging, groenvoorziening, catering en 
schoonmaak. De andere helft werkte binnen Dukdalf aan diverse opdrachten 
van het bedrijfsleven, waaronder de productie van campingmeubels die  
onder de naam Dukdalf een uitstekende reputatie hadden opgebouwd.

Stroomopwaarts 
In 2015 ging Dukdalf op in het participatiebedrijf Stroomopwaarts. Daarin 
werden de sociale diensten en de SW-bedrijven van Maassluis, Vlaardingen 
en Schiedam ondergebracht. Nieuwe wetgeving in combinatie met 
bezuinigingen maakten die samenwerking noodzakelijk. Desirée Curfs werd 
directeur van Stroomopwaarts. De naam Dukdalf verdween van de gevel 
aan de Industrieweg, maar de werkzaamheden gingen gewoon door. 

Voor iedereen was het lastig om aan de nieuwe situatie te wennen. In  
Maassluis kregen de medewerkers door de directie en de betrokken 

Het gebouw van Dukdalf Talent aan de Mozartlaan.
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wethouder diverse malen uitgelegd dat er voor hen in principe niets zou 
veranderen. Maar de administratieve medewerkers moesten wel wennen 
aan nieuwe collega’s en vaak een nieuwe werkplek. Stroomopwaarts kreeg 
geen centraal kantoor, dus moesten de medewerkers in verschillende locaties 
in de drie gemeenten hun werk doen. In totaal telt Stroomopwaarts rond de 
1.500 medewerkers.

De drie gemeenteraden waren akkoord gegaan met Stroomopwaarts op 
basis van een zogenoemde ‘businesscase’ waarin duidelijk was aangegeven 
dat het bedrijf pas na vijf jaar uit de rode cijfers zou komen. Er moest in 
eerste instantie veel worden geïnvesteerd om de nieuwe organisatie van 
de grond te krijgen en tegelijk kwamen er ook de door het Rijk opgelegde 
bezuinigingen. Maar in tegenstelling tot veel andere gemeenten besloten 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hoe dan ook hun bedrijven voor sociale 
werkvoorziening in stand te houden. Wel wil men geleidelijk die bedrijven 
ieder een eigen taak geven. Maassluis behoudt daarbij zijn functie als locatie 
waarin montagewerkzaamheden plaatsvinden. 

Meer dan voorheen krijgen de mensen werk op een andere locatie dan ze 
gewend zijn. Daarnaast blijft de financiële situatie aandacht vragen, want 
inmiddels is duidelijk geworden dat de doelstelling van de oorspronkelijke 
businesscase niet gehaald kan worden. 

Bronnen:
Gedenkboek BGSW, interviews, kranten

Kunstwerk boven de ingang Troelstraweg 6.
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Door: Kees van der Sar 

Een van de appartementengebouwen in de Steendijkpolder draagt de 
naam ’t Leye Lant. Het is een heel oude naam die met de geschiedenis van 
de polder verweven is. Waar komt deze naam (in oude documenten zowel 
met ij als met y gespeld) vandaan en wat betekent hij?

Nog geen 50 jaar geleden werden het sportcomplex van de voetbalvereniging 
MSV ’71 en de naastgelegen atletiekbaan aangelegd. Het was bekend dat op 
die plek ooit de getijdengeul Lee lag. Deze is te zien op de kaart van Floris 
Balthasars van 1611. Dit is nog een van de overgebleven getijdengeulen, 
ontstaan omstreeks de 8e eeuw. 
Nieuw was dat de schelpenput, waar nu de velden van MSV ’71 liggen, deel 
uitmaakte van een grotere schelpenstrook in die getijdengeul. Ook is de 
aanwezigheid van een kleidek vastgesteld. 

Stormvloeden en zeedijken
De stormvloeden van 1134 en 1163 richtten enorme schade aan aan de 
bestaande dijken en kunstwerken. Twee stormvloeden binnen 30 jaar 
brachten het besef dat er een hoge zeedijk moest komen en die kwam 
omstreeks 1260 gereed.

’T LEYE LANT EN OMGEVING

Een stukje oude Maasdijk op de kaart van Floris Balthasars uit 1611. 
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De natuurlijke getijdengeul is op de kaart aangegeven als Lee. Die naam Lee 
komt meer voor, bijvoorbeeld in Westerlee. De naam ’t Leye Lant is afgeleid 
van Lee en land. Er waren toen meerdere getijdengeulen, maar grotendeels 
dichtgeslibd of verzand zoals de voornoemde Lee. De aanslibbingen waren 
zo hoog geworden dat ze bij normale vloed niet meer overspoeld werden. 
Dit hoog opgeslibde kleidek kreeg de naam Westlanddek. Globaal gezien ligt 
dat in de driehoek Monster-Delft-Maassluis. De geul van de Lee kwam met 
eb grotendeels droog te liggen.

Een dijk met een heul
Bij de bedijking vormden de actieve getijdengeulen, die ook dienst deden  
als afvoer van overtollig regenwater, een probleem. De dijk moest daar 
dwars overheen komen. 
De werkwijze was om eerst een heul (stenen overwelving) op vaste grond 
te bouwen (punt 2). Tegenwoordig is 
op dat punt de driesprong Westgaag-
Weverskade-Maasdijk. Vervolgens 
werd een geul vanaf de heul 
gegraven en bij punt 3 aangesloten 
op de Spartelvaart. Daarna werd de 
dijk erover aangelegd, niet te dicht 
bij de rivier en met zo min mogelijk 
bochten. Zodoende kwam een stukje 
Westlanddek, ’t Leye Lant genoemd, 
buitendijks te liggen. 
De stippellijn op de kaarten geeft het 
traject aan waar voor 1260 de Lee geul 
gelegen moet hebben. Punt 1 is waar 
nu de Dr. Albert Schweitzerdreef 
aansluit op de Maasdijk. 

Stenen muur
De huidige Maasdijk heette eerst Hooge Zeedijk. Nadat in de periode 1511-
1535 de zwakke plekken van deze dijk van een stenen muur waren voorzien, 
kreeg dit traject de naam Steenen Zeedijk. Met de inpoldering van de Noord-
Nieuwlandse- en de Steendijkpolder in 1661 werd het een binnendijk. Toen 
in december 1941 deze polders bij Gemeente Maassluis werden gevoegd, 
kregen de betrokken woningen de straatnaam Maasdijk met de nummers  
1 t/m 33. Met de bouw van de Westwijk maakt een stukje Maasdijk vanaf de 
Dr. Jan Schoutenlaan tot de Kwartellaan onderdeel uit van de Westlandseweg.

Op het kaartje uit 1611 staat een boerderij tussen de punten 1, 2 en 3. Dit is de 
Spartelhoeve, op de huidige kaart aangegeven als punt 4.

Hetzelfde stukje Maasdijk bij de huidige Spartelvaart.
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Vraatschade en stuifzand
Na de dijkaanleg vierde de konijnenteelt door de kustbewoners in de duinen 
hoogtij. Mede omdat voedselschaarste eerder regel was dan uitzondering. 
Schadelijk wild zoals vossen en reigers werd fel bestreden, men duldde geen 
mee-eters. Zo kregen alle bewoners tussen Maasland en Petten in 1430 de 
barbaarse opdracht al hun katten ‘te oren’ en hun honden ‘te poten’. Het 
afsnijden van de kattenoren voorkwam dat de katten in de konijnenholen 
kropen. In plaats van het afhakken van één poot mochten de honden 
ook worden ‘geblokt’, waarbij de voorpoten met een kort kettinkje met 
elkaar verbonden waren. Deze verplichtingen kon men afkopen en vele 
kustbewoners deden dat dan ook. 
De gebruikers van omliggende landerijen hadden veel last van vraatschade. 
Om vraatschade door de konijnen te beperken, legden de gebruikers van 
naastliggende landerijen met doornstruiken beplante duindijken aan. 
Maar de konijnenvraat was zo erg dat het de plantengroei, waaronder ook 
de helmbegroeiing, in de duinen sterk belemmerde. Veel duinen waren 
stuifgevoelig geworden. 

De nadelen van de konijnenteelt waren zo groot, dat zelfs de overheid niet 
meer passief kon blijven. En dat betekende veel in die tijd. Er waren namelijk 
vele lieden bij de overheid die zelf verdienden aan de konijnenteelt. Zoals 
eigenaren die de duinen verhuurden.

De Spartelhoeve staat al vermeld op een kaart uit 1570.
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Besloten werd de duinen konijnenvrij te maken. Tot troost voor de plaatselijke 
bevolking lukte dat niet voor de volle 100%. Misschien is dat wel de aanzet 
geweest voor de gewone man om tamme konijnen te gaan houden? 

Ook de helmbeplanting was beter in de hand te houden, maar dat ging door 
onderlinge diefstal niet helemaal naar wens. Het duurde lang voor men het 
verstuiven onder controle had. Maar ondertussen was het ’t Leye Lant van 
een laag stuifzand voorzien. 

In 1962 werden de pas gepote spruitenplantjes in de Steendijkpolder 
gezandstraald. Alle blad was verdwenen, alleen de stammetjes stonden 
er nog. Het was domme pech; op het meest kwetsbare moment stak een 
zandstorm op. Grasland heeft daar, door de aaneengesloten grasmat, geen 
last van. 

Een omgekeerde en daarna een nieuwe waterlozing
De Spartelheul in de Maasdijk was op een gegeven moment onbruikbaar 
geworden, waarschijnlijk mede door stuifzand. De uitwatering van de 
Spartelvaart werd daardoor als het ware omgekeerd richting Maasland. 
De afvoer van het water ging via de Zuidgaag, door Maasland, naar de 
Noordvliet, door de Monstersche Sluis. 

De Nieuwe Kooiwoning in de Steendijkpolder was een gemengd bedrijf: zowel veeteelt als akkerbouw.



34

Vanuit het Westland kwam in 1651 het verzoek om in het vervolg via de 
Spartelvaart te mogen lozen. De zandverstuivingen zullen mede oorzaak 
van het verzoek geweest zijn. Toen was er dus een nieuwe waterafvoer nodig 
aan het eind van de Spartelvaart. Dat heeft in 1654 geresulteerd in het graven 
van een ‘nieuwe waterlozinge’. Deze vliet ging binnendijks naast de Hooge 
Zeedijk (Maasdijk) over de voormalige Leebedding. Vervolgens tussen 
Maasdijk en de Spartelhoeve door en verder langs de dijk. Het Nieuwe 
Water, zoals de vliet ging heten, sloot aan op de bestaande Fortegracht en 
deze mondde bij de Goudsteen uit in de Noordvliet. Ook dit water kon via 
de Monstersche Sluis geloosd worden. De kade vanaf de Spartelvaart tot 
Maassluis langs het Nieuwe Water kreeg de naam Weverskade.

Bergboezem
Het Nieuwe Water is een onderdeel van Delflands boezem. Lozen kon alleen 
met laagtij. Dus met hoger tij lag de lozing stil. Bij overvloedige regenval 
kon het boezemwater te hoog worden en de kades overlopen. Daarom is 
gedeeltelijk op de oude Leebedding een bergboezem gemaakt (ingetekend 
op de huidige kaart op blz. 31). De kade tussen de bergboezem en het 
Nieuwe Water is wat verlaagd. De laatste keer dat de kade overliep was 
in 1985. Tegenwoordig zijn de gemalen zo krachtig, met constant afvoeren 
van overtollig water, dat bergboezems niet meer nodig zijn. Mocht het 
boezemwater toch te hoog worden dan krijgen polders een lozingsverbod. 
De bergboezem is opgevuld met baggerspecie uit de vlieten. 

In de randversieringen van de kaart van Krukius van het Delfland uit 1712 is op de achtergrond de konijnenjacht in de duinen 

afgebeeld.
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Door: M.A. Sluizer

...
Veel is er wat bouwvallig is
In onze binnenstad,
Misschien is het wel meer waar men
Tot nu toe erg in had.
...
Zo is het hek al jaren lang
In een zeer slechte staat,
Waar U op de Wip aan rechterzij
Langs naar beneden gaat.
...
Nu is het hek geen verf meer waard,
Want dit komt nu te laat,
Eén middel is er, en dat is
Dat het verdwijnen gaat.
Vernieuwing in moderner stijl,
’t Verbetert het aspect,
Als men verbreding van de bocht
Gelijk hierin betrekt.
Mocht nog geen interesse zijn
Voor ’t hekwerk op de Wip,
Dan geef ik het Hoogheemraadschap
Hier graag toch nog een tip.
Geef ’t gammel hek, dat wankel is
Nog op z’n oude dag
Een bord met opschrift dat men er
Niet tegen leunen mag.
Neem in bescherming ’t oud stuk roest,
Houdt hoog haar ouderdom,
Al valt misschien nog onverwacht
Het zelf van moeheid om.

HET HEK OP DE WIP – GEDICHT 
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Door: Adri P. van Vliet

In 1943 werd de Noorderkerk verwoest. Het bouwen van een nieuwe kerk 
had heel wat voeten in de aarde. Adri van Vliet beschrijft de vele plannen 
die aan de bouw van de Immanuelkerk voorafgingen.

Op donderdagmiddag 18 maart 
1943 verschenen onverwachts twaalf 
Lockheed Venturabommenwerpers 
van de Royal Australian Air Force 
(RAAF) boven Maassluis. Het 
doelwit was de Olieraffinaderij De 
Witol N.V. aan de Heldringstraat. Van 
zo’n 3.000 meter hoogte lieten zij om 
15.35 uur een bommentapijt vallen. 
De olieraffinaderij werd echter 
grotendeels gemist, maar dit gold 
niet voor het meer oostelijk gelegen 
Schanseiland en het oude centrum 
van Maassluis. In drie minuten tijd 
vielen er dertig brisantbommen van 
250 kilo, vijftig à zestig fosforbommen 
en een groot aantal brandbommen 
op het nietsvermoedende Maassluis. 
De oorzaak van deze ‘misser’ blijft 
nog steeds in nevelen gehuld. 
Branden braken uit en de chaos was 
enorm. Huizen en winkels gingen 
in vlammen op. De hulpverlening 
kwam snel op gang. Bewoners, 
opruimingsploegen en de Maassluise 
brandweer, geassisteerd door 
omliggende korpsen, deden er alles 
aan om de schade enigszins beperkt te houden. De Duitse Ortskommandant 
liet zelfs twee bluswagens van de Ordnungspolizei uit Rotterdam komen. 
’s Avonds arriveerde ook nog een Sprengkommando om alle blindgangers 
onschadelijk te maken.
Aan het einde van de dag kon de trieste balans worden opgemaakt. Achttien 
Maassluizers hadden het leven verloren, er waren vier zwaargewonden en 
een vijftigtal lichtgewonden. De materiële schade was enorm.

EEN KERK DIE NOOIT GEBOUWD WERD

De uitgebrande Noorderkerk. 
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Overzicht materiële schade
Uitgebrande of ingestorte huizen   59
Zwaar beschadigde huizen  27
Middelmatig beschadigde huizen   26
Licht beschadigde huizen 228
Gereformeerde Noorderkerk  verwoest
Groote Kerk  zwaar beschadigd
Vereenigde Touwfabrieken  geraakt
N.V. Van Raalt’s Machinefabriek  geraakt
Graanmalerij A.L. Verhagen geraakt
Wallramit Hardstaalmaatschappij geraakt
Olieraffinaderij De Witol N.V. geraakt

J.J. van Noort herinnerde zich nog dat op 18 maart 1943 overal mensen naar de 
Lange Boonestraat renden, dat zag ik wel, maar mijn vader en moeder zag ik nergens. 
In de Lange Boonestraat aangekomen zag ik in de verte, nabij de Nieuwe Kerkstraat, 
dat daar alles brandde. Van de familie Van der Knaap (de petroleumboer) hoorde ik 
dat mijn ouders verderop in de straat waren. Daar aangekomen trof ik ze gelukkig 
bij de familie Kloppenburg aan. Ook mijn zussen waren daar. ‘Je moet eens boven op 
zolder gaan kijken’, riep men mij toe. Ik klom de trap op en aan de achterzijde door het 
raam kijkend zag ik wat er werkelijk aan 
de hand was. Het gehele oude gedeelte 
rondom de Gereformeerde Noorderkerk 
(Mareldwarsstraat, Wagenstraat, Korte 
Boonestaat, enz.) stond in lichtelaaie. 
Van de Noorderkerk was het dak reeds 
ingestort; het was een grote vuurzee. 

Noorderkerk
De Noorderkerk was op 14 februari 
1892 officieel in gebruik genomen. 
Het was een statig gebouw met 
ongeveer 1300 zitplaatsen. Volgens 
de Maassluise schoolmeester S. Blom 
zag de kerk van binnen er keurig, doch 
eenvoudig uit, zowel in het schip der 
kerk, als op de galerij, vond men banken. 
Aan de muur achter de preekstoel hingen 
twee borden: op het ene las men de Wet 
des Heeren en op het andere de Twaalf 
Artikelen des Geloofs. Beide borden 
waren een geschenk van een gemeentelid. 
Verder had de kerk een prachtig Van 
Dam-orgel en was zij voorzien van Noorderkerk.
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centrale verwarming. Een nieuwigheid in die tijd. Een veertig meter hoge 
toren gaf duidelijk de plaats van de kerk aan en probeerde te wedijveren met 
de toren van de Groote Kerk. 
Dit mooie gebouw (de Noorderkerk) ging op 18 maart 1943 volledig 
verloren. Slechts de kanselbijbel kon uit de vlammenzee worden gered door 
het heldhaftig optreden van de heer Baatenburg de Jong. (Zie HS 68, blz 47)

Wat te doen?
Bijna een week later, toen iedereen een beetje van de schrik was bekomen, 
kwamen de Brede Kerkenraad en de Commissie van Administratie van de 
Gereformeerde Gemeente op woensdag 24 maart 1943 onder leiding van ds. 
J.H. Rietberg bijeen. Kort memoreerde 
Rietberg de verschrikkelijke ramp en 
stond hij stil bij de gemeenteleden 
die het leven lieten of die alles 
kwijtraakten. ‘Ook het kerkelijk leven 
is [door het bombardement] zwaar 
getroffen, de prachtige Noorderkerk 
is door een bom getroffen en in 
vlammen opgegaan, zoodat enkele 
brokstukken van de muren nog maar 
zijn overgebleven en het andere totaal 
is verbrand’. 
De kerkenraad stond voor de 
uitdaging om geschikte ruimten 
te vinden waar de komende tijd 
de kerkdiensten konden worden 
gehouden. In eerste instantie dacht 
hij aan het gymnastieklokaal van 
de Groen van Prinstererschool. 
Maar juist twee dagen eerder was 
deze school beschadigd door een 
tweede bombardement. Deze optie 
verviel dan ook. Gelukkig boden de 
broeders van de Gereformeerde Kerk 
te Maasland hun kerkgebouw aan. 
De afstand Maassluis-Maasland stuitte wel op bezwaren. Voorlopig koos de 
kerkenraad voor zes diensten in de Zuiderkerk en twee in Maasland. Oudere 
gemeenteleden, lichamelijk zwakken en ouders met kleine kinderen ‘mochten’ 
naar de Zuiderkerk. Anderen werd verzocht naar Maasland te gaan. Eveneens 
gingen de 46 aanwezigen akkoord met het instellen van een tweetal commissies 
die gesprekken moesten starten met het hoofd van het Bouwbureau, de heer  
G. de Roos en met de Deputaten voor Oorlogsschade. Met De Roos diende 
direct het plan besproken te worden om de restanten van de Noorderkerk 

Krantenbericht van 21-3-1943 met de regeling van zes 

diensten op een zondag in de Zuiderkerk.

K t b i ht 21 3 1943 t d li
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van een vloer en een dak te voorzien en de bovenste delen van de muren te 
slopen. Op deze manier wilde de kerkenraad de beschikking over de grond 
veiligstellen. Bovendien zou in kranten een oproep worden geplaatst met de 
vraag naar een verplaatsbaar (nood)gebouw. 

Noodkerk in de koninklijke stallen
Vijf dagen later rapporteerden de commissies al hun eerste resultaten. De 
Deputaten voor Oorlogsschade zegden 10.000 gulden toe om een noodkerk 
te realiseren. De herbouw van de Noorderkerk zou volgens deskundigen 
geen haalbare zaak zijn. Het hoofd van het Bouwbureau beloofde alle steun. 
Een van de kerkenraadsleden, architect A. Warnaar, zou verder met hem 
onderzoeken of van de restanten van de Noorderkerk een noodkerk viel te 
maken. 
Warnaar had inmiddels in Den Haag met de gemachtigde van de Commissie 
voor de Wederopbouw gesproken. Deze had de plannen om van de 
restanten van de Noorderkerk een noodkerk te maken naar de prullenbak 
verwezen. Hij beschouwde dit als ‘te royaal’. Een eenvoudigere optie was 
wel haalbaar, maar kostte toch nog veertig- à vijftigduizend gulden en dan 
nog exclusief het meubilair. Een niet nader aangeduid gebouw in Maassluis 
zou als noodkerk dienst kunnen doen, maar deze optie verviel omdat de 
Duitse Wehrmacht hier haar oog op had laten vallen. Intussen bewaakte 
de politie de restanten van de Noorderkerk, want tijdens een storm waren 
al muurgedeelten omgewaaid en die hadden schade veroorzaakt aan een 
belendend pand. Haast was geboden.

Rehobothkerk, de noodkerk aan de Noordvliet. 
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Inmiddels bleken twee noodkerken uit Hilversum en Rijnsburg niet 
bruikbaar. Ook andere voorstellen gingen over tafel; zoals de aankoop van 
twee koninklijke stallen bij Huis ten Bosch, waarvoor de Duitsers opdracht 
hadden gegeven die af te breken, en de aankoop van een pakhuis aan de 
Zure Vissteeg of aan de Noordvliet. Ook werd duidelijk dat de ombouw van 
de restanten van de Noorderkerk tot noodkerk geen haalbare optie was. Het 
zou te lang gaan duren. Uiteindelijk koos de kerkenraad voor de aankoop 
van het graanpakhuis ‘Mercurius’ aan de Noordvliet.
Architect Warnaar werkte de verbouwingsplannen voor het pakhuis verder 
uit. De nieuwe kerkzaal zou 536 zitplaatsen op de begane grond krijgen en 96 
zitplaatsen op een gaanderij. Het orgel kwam ook op een gaanderij te staan. 
Met de aankoop en verbouwing was een bedrag van 40.000 gulden gemoeid. 
En dat in oorlogstijd. 
Op zondag 12 december 1943 werd de noodkerk, die de naam Rehobothkerk 
kreeg, officieel in gebruik genomen. 

‘Een goed zingende gemeente’
Orgelbouwer Fa. Pels te Alkmaar leverde voor vijfduizend gulden een orgel. 
Hoewel het orgel niet helemaal aan de gestelde eisen voldeed, stelde Pels 
zich garant ‘dat bij een goed zingende gemeente dit orgel wel zal voldoen’. 
Pas op woensdag 9 augustus 1944 werd het orgel in gebruik genomen met 
medewerking van Evangelisatie Zangkoor en het Kerkkoor. 

Een maand na de ingebruikname van de Rehobothkerk discussieerden de 
kerkenraadsleden over de aanschaf van twee orgels in Delft en Voorburg om 
er later een nieuwe van te maken voor de te herbouwen nieuwe Noorderkerk. 
Een buitenkansje ’daar er zeker een tijd zal aanbreken dat er bij gebrek aan 
materialen een dergelijk instrument niet te koop zal zijn’. Het bedrag van 
22.000 gulden stuitte wel op bezwaren. Een beslissing stelde men nog even 
uit en pas op 9 februari 1944 volgde het groene licht.
Inmiddels waren de laatste restanten van de Noorderkerk gesloopt en het 
terrein gevlakt. Slechts het ketelhuis, dat nog volledig intact was, bleef staan. 
Het puin ging naar het Bouwbureau. Wel stelde men de gedenksteen veilig. 
In afwachting van betere tijden was het terrein met een hekwerk afgesloten. 
En het zou lang gaan duren. Nog in 1949 vroeg B. Warnaar toestemming om 
op het terrein een kippenschuur te mogen plaatsen.

Nieuwe kerk aan de Fenacoliuslaan
Nu de noodkerk was gerealiseerd, kon gewerkt gaan worden aan plannen 
voor de bouw van een nieuwe kerk. Al op 14 december 1943 had de 
Maaslandse architect A. Warnaar zijn eerste schetsontwerpen gereed en 
ingediend bij de Commissie van Administratie. Hij werkte twee plannen uit. 
Het eerste betrof het terrein aan de Nieuwe Kerkstraat met een uitbreiding 
aan de Korte Boonestraat waar de voormalige Noorderkerk had gestaan,  
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het tweede lag aan de Fenacoliuslaan en het Fenacoliusplein. Dit perceel 
had de Gereformeerde Kerk in de jaren twintig van de twintigste eeuw 
aangekocht. Beide terreinen lagen voor de kerkgangers op loopafstand. 

Veel aandacht besteedde de architect aan de ligging van de nieuwe kerk in 
het stadsbeeld. Dat het nieuwe kerkgebouw op verschillende plaatsen het 
stadsbeeld zou gaan domineren was op beide bouwpercelen uitgesloten. De 
nieuwe kerk zou het altijd van de oude Groote Kerk verliezen. Het terrein 
aan de Fenacoliuslaan had als voordeel dat er meer ruimte in de omgeving 
was, zodat het nieuwe kerkgebouw meer tot zijn recht kon komen. Een groot 
nadeel was de mogelijke overlast van de muziektent op het Fenacoliusplein. 
De buurt rond de Nieuwe Kerkstraat was daarentegen wel meer bebouwd, 
maar veel rustiger.

Kerkplannen en wederopbouwplannen
Voor beide percelen schetste hij drie identieke ontwerpen. Een kerkvorm met 
een rechthoekige grondvorm, zoals die in de vroegere basiliekbouw van de 
Oud-Christelijke kerk was toegepast, een kruiskerk en een waaiervormige 
kerk, waarbij de vormen de karakteristieken van de Gereformeerde 
kerkdiensten uitstekend zouden ondersteunen: alle gemeenteleden zittend 
in bankenblokken die gericht zijn op de predikant.
Architect Warnaar had zelf een lichte voorkeur voor nieuwbouw aan de 
Fenacoliuslaan. Daar was namelijk meer ruimte voor het bijbouwen van 

De nieuwe kerk zou kunnen komen op de hoek Fenacoliuslaan/Fenacoliusplein. 
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een pastorie en/of jeugdgebouw. 
Ook de verwerking van het 
aantal kerkgangers kon aan de 
Fenacoliuslaan beter verlopen. 

Warnaars plannen bleven voorlopig 
in de lade liggen. Pas in maart 1944 
informeerde de Commissie van 
Administratie de kerkenraad dat 
zij gesprekken had gevoerd met het 
Bouwbureau. Twee bouwkundigen, 
de architecten B.T. Boeyenga uit 
Amsterdam en de al eerdergenoemde 
Warnaar uit Maasland, zouden 
de kerkenraad adviseren over het 
terrein waar een nieuwe kerk het 
beste gebouwd kon worden. Dat er 
al tekeningen lagen werd (nog) niet 

verteld. In de laatste oorlogsmaanden 
lag de plannenmakerij volledig stil. 
Ruim een jaar later informeerde 
Warnaar de kerkenraad weer over de 
mogelijke nieuwbouwplannen. Veel 
ideeën waren door Commissie voor 
Wederopbouw afgekeurd omdat ze 
niet pasten in de herbouwplannen 
van de gemeente Maassluis. 
Warnaars plannen werden niet 
onverdeeld gunstig ontvangen. Een 
toren los staand van kerk was geen 
gezicht, geen pastorie gepland, een 
te plat dak, geen mooie voorgevel, 
geen jeugdgebouw, dat waren de 
voornaamste kritiekpunten. 

Plan voor een kerk met waaiervormig grondplan aan de 

Fenacoliuslaan. (foto Henk van Oosten)

Pl k k t i i d l d

Plan voor een kerk met waaiervormig grondplan aan de 

Korte Boonestraat. (foto Henk van Oosten)

Pl k k t i i d l d
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Een besluit over hoe verder werd opgeschort. Op de volgende vergadering 
kwam weer soortgelijke kritiek. Desondanks kreeg Warnaar opdracht de 
tekeningen en het bestek verder uit te werken en uit te gaan van een budget 
van rond de 300.000 gulden tegen een honorarium van maximaal 8.000 
gulden. De doorlooptijd schatte de architect in op zeven à acht maanden. 
Veel zou echter afhangen van het overleg met de Wederopbouwcommissie, 
omdat die instantie uiteindelijk besliste wat wel of niet mocht gebeuren met 
betrekking tot de nieuwbouw. 

Niet geschikt voor kerkbouw
Binnen de kerkenraad nam de  
on vrede over het langdurige 
planningsproces toe. Op 2 juli 1947 
kwam het bijna tot een uitbarsting 
toen de voorzitter weigerde de kerk-
bouwplannen ver der te bepreken 
omdat het al 22.00 uur was, het tijd- 
stip waarop de kerkenraadsvergade-
ringen gewoonlijk eindigden. Een 
maand later werd nogmaals de 
voorkeur voor de optie nieuwbouw 
op het perceel aan de Fenacoliuslaan/ 
-plein uitgesproken. 
Inmiddels zorgden de voortdurende 
onduidelijkheden rond de weder-
opbouwplannen in de Sluispolder, 
Taanschuurpolder en rond de 
voormalige Noorderkerk voor de  
nodige vertragingen. Op het ‘kerk-
perceel’ aan de Fenacoliuslaan en 
het Fenacoliusplein waren inmiddels 
huizen gepland. De grond naast de 
Minister De Visserschool was volgens 
de gemeenteraad niet geschikt voor 
kerkbouw. Ook de schaarste aan 
bouwmaterialen, vooral betonijzer, 
maakte definitieve planvorming onmogelijk. Alles stond op losse schroeven 
en iedereen wachtte op elkaar. Voorgesteld werd de architect te bedanken voor 
zijn inspanningen. Ds. Dercksen zou hem dit vertellen. Warnaars plannen 
gingen voorgoed de (archief)kast in. 

Eindelijk duidelijkheid
Op 5 november 1947 werd een nieuwe bouwcommissie ingesteld, bestaande 
uit drie leden van de kerkenraad en vier leden van de Commissie van 

Schets van kerk met rechthoekig grondplan aan de  

Fenaco liuslaan. (foto Henk van Oosten)

S h t k k t hth ki d l d
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Administratie, maar deze commissie slaagde er niet in een en ander 
te bespoedigen. De correspondentie met allerlei instanties die de 
schadeafhandeling voor door oorlogsgeweld getroffen kerken regelden, gaf 
weinig hoop. 
Daarna volgde het teleurstellende bericht dat het bouwvolume voor 1948 
en 1949 reeds was vergeven en dat Maassluis pas in 1950 aan de beurt kon 
komen mits er een onderbouwd en uitgewerkt plan lag. De bouwcommissie 
werd gesommeerd met de meeste spoed met plannen te komen en met 
het gemeentebestuur opnieuw in overleg te treden over de locatie voor de 
nieuwe kerk. 

In maart 1949 vond er overleg plaats tussen het College van B&W, de 
Commissie voor Wederopbouw en het Instituut Stad en Landschap van Zuid-
Holland. Duidelijk bleek toen dat het bouwplan aan het Fenacoliusplein niet 
haalbaar was omdat in de uitbreidingsplannen van de Sluispolder al een kerk 
was gesitueerd. Nieuwbouw op de oude plaats van de Noorderkerk was 
weer een reële optie. Wel vonden de kerkenraadsleden dat de reeds gemaakte 
architectenkosten à 7.500 gulden door de Commissie voor Wederopbouw 
vergoed moesten worden. Verder waren er geen bezwaren. Bouwen op de 
oude plaats stelden ook de gemeenteleden op prijs.

In de volgende maanden werden eindelijk grote stappen gezet. Het 
gemeentebestuur van Maassluis ging akkoord met de schetstekening waarop 

De achtkantige Immanuelkerk.  
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de plaats aangegeven stond waar een nieuwe kerk gebouwd mocht worden. 
De perceelbegrenzing was de Nieuwe Kerkstraat, Lange Boonestraat, 
Korte Boonestraat en Marelstraat, ongeveer waar de Noorderkerk had 
gestaan. Er zou nog wel een kleine grondruil moeten plaatsvinden, maar 
de kosten hiervoor zou de burgerlijke gemeente dragen. Unaniem stemden 
de kerkenraadsleden voor dit plan. Toch zou het nog enkele jaren duren 
voordat er een nieuwe kerk op dit terrein verrees. Onduidelijkheden en 
besluiteloosheid van de kant van de gemeente waren hier debet aan.
 
Opnieuw was het architect A. Warnaar, bijgestaan door B.T. Boeyenga uit 
Amsterdam, die een bouwplan voor een kerk van 1.200 zitplaatsen tekende. 
Dit bouwplan keurde de kerkenraad goed. De kosten zouden 645.000 gulden 
bedragen. Het betrof een achtzijdige kerk in betonskelet met baksteen, met 
uiteindelijk 786 plaatsen beneden en 284 boven. 
Op 10 juni 1953 kon ds. Dercksen de eerste steen leggen en ging de firma 
A. Brandwijk en Zonen uit Sliedrecht aan de slag. Ruim een jaar, later op 
1 september 1954, werd de Immanuelkerk in gebruik genomen. Een totaal 
andere kerk dan degene die in 1943 op de tekentafel stond van architect 
Warnaar.

Ter herinnering aan haar voorganger werd een gedenksteen geplaatst met de 
volgende tekst:
De Noorderkerk werd in gebruik genomen 14 februari 1892, door oorlogsgeweld 
verwoest 18 maart 1943 en herbouwd als Immanuëlkerk, in gebruik genomen  
1 september 1954.

Bronnen
Een uitgebreid notenapparaat met bronnenlijst konden we wegens 
plaatsgebrek niet afdrukken. Dit is bij de redactie verkrijgbaar: redactie@
histvermaassluis.nl
Tekeningen: PG Maassluis, Gereformeerde Kerken, voorlopig inv.nr. 119 
(Rapport met bijlagen betreffende de plaatsing van een nieuw kerkgebouw, 
1943). Gefotografeerd door Henk van Oosten.

Noot van de redactie:
Volgens een ander verhaal (HS 68, blz 47) zou de kanselbijbel van de 
 Noorderkerk wel verbrand zijn en werd later een nieuwe geschonken.



46

Door: Jacob Boog

Elk jaar rond 7 april is er een herdenking bij het maritiem monument 
naast het Douanehuisje op het Schanshoofd. Elke Maassluise zeeman die 
ooit tijdens of door zijn werk is omgekomen, krijgt hierdoor een plaatsje 
in het collectief geheugen. Voor Jacob Boog heeft deze herdenking ook een 
gezicht. Hij zette zijn familiegeschiedenis voor ons op papier.

Mijn grootvader was Jan Boog. Hij werd geboren in 1868 in Vlaardingen. Hij 
was de zoon van Cornelis Philippus Boog en Adriana Borsboom. Het gezin 
telde nog drie zonen en drie dochters. Jan was hun tweede zoon. Het gezin 
verhuisde waarschijnlijk in 1877 naar Maassluis, ze woonden Ankerstraat 20. 
Dat is het linkerdeel van wat nu de Kuiperij heet. In 1879 verhuisden ze naar 
een ander huis.

Logger vergaan
In 1877 werd Cornelis Philippus schipper op de logger L17 ‘Den Elshout’ van 
rederij M. Dirkzwager Gzn. Het schip was al voorzien van een donkey, een 
soort winch, die op stoom liep, waarmee de netten binnen werden getrokken. 
Op 25 oktober 1880 vertrok het schip uit Maassluis op haringvisserij. 
Ook aan boord was zijn toen 
veertienjarige oudste zoon Leendert. 
Tijdens de herfststormen is de logger 
vermoedelijk vergaan. Niemand 
is teruggekomen. In de ‘Courant 
voor Maassluis, het Westland en 
Rozenburg’ van 15 december 1880 
staat: De herinnering aan – zoowel als 
de vermelding van – zeerampen wekt 
ook in ons midden sombere gedachten 
op omtrent het lot van den logger den 
Elshout, schipper C.P. Boog.

Loterij
Sociale voorzieningen waren er 
niet. Wel was het toen gebruikelijk 
een loterij ten behoeve van 
de nabestaanden te houden, 
waarvoor mensen in verschillende 
vissersplaatsen werden benaderd. 

FAMILIE BOOG, MARITIEME RAMPEN

Johannes (Jan) Boog.
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Ook werd wel een liefdadigheidsconcert georganiseerd. In eerder vermelde 
krant van 12 januari 1881 staat: Met genoegen vernemen wij, dat de commissie, 
die zich belast heeft met het inzamelen van gelden ten behoeve van de nagelaten 
betrekkingen van de equipage van de verongelukte loggerschepen ‘Johanna Christina’ 
en ‘den Elshout’, haar pogingen met gunstige uitslag bekroond ziet. Reeds is meer 
dan 500 gulden bijeengebracht. Wegens de ruime inteekening voor het concert, door 
de hier bestaande Zangvereenigingen te geven, besloot men tot twee uitvoeringen en 
wel op Woensdagen 19 en 26 Januari.

De weduwe kreeg werk op de schuur van de rederij, waar het vistuig werd 
beheerd en gerepareerd. Jan Boog was toen 12 jaar oud. Hij was nu de oudste 
zoon en zou het volgende visseizoen naar zee zijn gegaan, om het gezin te 
ondersteunen. In 1893 trad hij in het huwelijk met Adriana van Gelderen. In 
het gezin werden twee zonen en vijf dochters geboren. In 1912 is het jongste 
meisje Hilda verdronken in het water van de Zuidvliet bij het blindemannetje 
spelen aan de Groen van Prinstererkade. Het gezin was ontroostbaar.

‘Hij gaf een enorme schop’
In 1919 was er weer een geval van voortijdig overlijden. Na het einde van 
de Grote Oorlog in 1918 ging zoon Cor in januari 1919 weer varen met de 
MA14 Willem Barendsz. Van het schip is nooit meer iets vernomen. Later is 
de beschadigde sloep nog aangespoeld. ‘Vermoedelijk op een mijn gelopen’ 
oordeelde de Raad voor de Scheepvaart. 

MA14 Willem Barendsz.
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Met Cor was de oudste zoon uit het gezin weggevallen. Cor was een zeeman 
pur sang. Hij heeft op vissersschepen en op koopvaardijschepen gevaren. 
Tot zijn afschuw moest hij in 1914 zijn militaire dienstplicht gaan vervullen 
bij de Nationale Militie. Als hij thuiskwam met verlof moest hij natuurlijk 
wachten tot de trein naar Hoek van Holland was doorgereden. Staande 
voor de gesloten spoorbomen gaf hij zijn kepie een enorme schop en na het 
passeren van de trein raapte hij zijn pet op de Stationsweg weer op. 
Hij was dan ook heel blij weer te kunnen gaan vissen na de oorlog. 

Er is een gerucht dat hij op de Willem Barendsz moest invallen voor een ziek 
geworden matroos Van der Meer. Op de monsterrol van 11 januari 1919 komt 
die naam echter niet voor. Schipper was Leendert Spaans, grootvader van 
mijn in 2016 overleden vriend Arie Spaans. Cors vrienden treurden om zijn 
dood met een advertentie in de krant. De familie treurde tot het laatste toe.

Bombardement
De volgende zware gebeurtenis 
was het plotselinge overlijden van 
Jan Boog op donderdag 18 maart 
1943. Het was een mooie zonnige 
dag. Daarom besloot hij ’s middags 
naar de kapper, kapper Smoor in 
de Wagenstraat, te gaan, mede met 
het oog op de vijftigjarige bruiloft 
in april. Hij was altijd erg bezorgd 
om kou te vatten, nu kon hij het wel 
wagen. De kapsalon kreeg bij het 
bombardement op Maassluis een 
voltreffer. Jan Boog kwam levend, 
maar zwaargewond en met veel 
pijn, onder het puin vandaan. Via 
een gebouw van de Touwfabriek, 
waar zijn vrouw en twee dochters 
hem nog levend hebben gezien, is hij 
naar het ziekenhuis in Vlaardingen 
gebracht. Daar is hij nog diezelfde 
avond overleden. 

Maatschappelijk had Jan Boog een mooie carrière gemaakt. Voor de 
haringvisserij in 1893 staat hij als Stuurmansmaat op de monsterrol van het 
loggerschip ‘Hollands Roem’, reder A. Poortman & Co, schipper Dirk van 
Gelderen, zijn schoonvader. In 1898 werd Jan Boog tot schipper benoemd op 
de logger L10 ‘Arbeid Adelt’ van de reder C. Uitdenbogaardt & Co. In 1910 
voer hij daarop voor het laatst. 

Cor Boog in het uniform van de Nationale Militie.
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In 1911 kreeg hij het verzoek om als 
instructeur mee te werken op het 
Noorse visserijonderzoeksvaartuig 
Michael Sars. Het was een verbouwde 
Engelse stoomtrawler. 
Na deze reis kwam op enig 
moment een dienstverband met 
N.V. Reederijkantoor voorheen M. 
Dirkzwager Gzn tot stand. Jan Boog 
werd schipper van de motorlogger 
MA2 Burgemeester van der Lely. 
In 1913 promoveerde hij door zijn 
aanstelling als schipper op de 
stoomlogger MA1 Burgemeester 
Ripping. 
Korte tijd later kreeg Jan Boog een 
benoeming tot walbaas van de rederij, een functie die hij tot zijn dood toe, 
dus bijna 30 jaar, uitoefende. 

De godvrezende zeeman
In 1931 beëindigde Dirkzwager ‘de affaires’ (de zaken) in Maassluis, 
maar Jan Boog bleef op zijn post op de schuur om de lopende zaken af 
te wikkelen. Jan Boog was een rechtschapen, gelovig mens met een groot 
rechtvaardigheidsgevoel. Hij was recht door zee en stak zijn mening niet 
onder stoelen of banken. In de vriendelijke condoleancebrief van de heer M. 
Dirkzwager uit Koog aan de Zaan komt dit beeld goed naar voren. Kennelijk 
stond hij bekend om zijn vakkennis. Hij was ook nuchter, een van zijn 
lijfspreuken was: Nèt mis is óok mis!

Hij heeft verschillende bijbanen gehad. Jarenlang was hij arbiter voor het 
beslissen van geschillen tussen leden van de Redersvereniging, ontstaan 
door aanvaringen en beschadiging van netten op zee. Ook was hij betrokken 
bij de Raad voor de Scheepvaart en de districts-arbeidsbeurs in Schiedam. 
Hij was tevens ouderling in de gereformeerde kerk. Op loggers was het 
gebruikelijk dat op zondagmorgen de schipper een preek las uit een speciale 
bundel preken met de naam ‘de godvrezende zeeman’. Ook werden enkele 
psalmen gezongen. Een lievelingspsalm van Jan Boog was psalm 66:3: God 
baande door de woeste baren en breede stromen ons een pad.

Jan Boog was een matig mens. Hij rookte wel graag een pijp of een 
sigaar. De rantsoenering van tabak in de oorlog was een plaag voor hem. 
Alcoholhoudende dranken boezemden hem echter afkeer in. Zoon Dirk 
bracht wel eens wijn mee naar huis, en met veel moeite liet hij zich overhalen 
een slokje te proeven. Hij had dan maar één commentaar: ‘Prachtig!’  
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De afkeer was ingegeven door wat hij in de jaren rond de eeuwwisseling aan 
drankmisbruik gezien had, mede door de ellendige omstandigheden waarin 
de gewone mensen toen moesten leven.

Zoon Dirk, mijn vader, voer in WO II in geallieerde dienst en hoorde na 
enkele dagen reeds van het bombardement van Maassluis in 1943. Dat zijn 
vader daarbij was omgekomen, hoorde hij pas maanden later.
Dirk overleefde vier schipbreuken, maar dat is een ander verhaal.

Stoomlogger MA1 Burgemeester Ripping in de Havenkom met op de achtergrond de Stadhuiskade. Het uiterlijk van het schip is 

enkele jaren na de bouw al veranderd: één schoorsteen werd verwijderd.
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Door: Rien Braber en Henk van den Hoek

Duitsland heeft zijn braadworsten, Italie zijn pizza’s, Amerika zijn 
hamburgers, maar wij hebben de snackbar met ons patatje. Cafetaria Spek 
is zo’n snackbar en al jaren een begrip in Maassluis en omgeving. Veel 
Maassluizers hebben ooit wel eens een patatje of kroketje gehaald op de 
Zuidvliet. 

Henk herinnert zich: ‘In de volksmond werd cafetaria Spek vaak liefkozend 
‘Spekkie’ genoemd. Een mooie karakterisering. Want bij mij vroeger thuis 
werd vaak de uitdrukking gebruikt: ‘Dat is spekkie voor zijn bekkie’. 
Mijn vader sprak deze zin uit wanneer ik enorm genoot van een maaltijd. 
De woorden ‘spekkie’ en ‘lekker’ zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het kan best zijn dat de naam Spek onbewust van invloed is 
geweest op het succes van de snackbar Spek.’

Het begon bij de bakker
Voor Marinus Spek, geboren op  
18-7-1926 in Maassluis, was het al 
in zijn jeugd een uitgemaakte zaak, 
dat hij iets met eten of in de horeca 
wilde gaan doen. Het was dan ook 
niet vreemd dat zijn eerste baantje 
bakkersjongen was bij bakker 
Jonkman aan de Dr. Kuyperkade. 
Hierna ging hij aan de slag als 
bakker bij bakkerij Verhoeks in Hoek 
van Holland waar hij ’s nachts en  
’s morgens aan het werk was. 
In de jaren ’50 trouwde Rinus met Christina Maria (Stien) de Munck, een 
Westlandse. Bij beiden begon al snel het idee te ontstaan om iets in de 
horeca te beginnen. Die gelegenheid deed zich in 1954 voor toen het pand 
op de Zuidvliet nr.10, waar de familie Van der Does een automatiek runde, 
beschikbaar kwam. (In dit pand is nu het Drankenkabinet gevestigd.) De 
familie Van der Does had het plan opgevat om naar Australië te emigreren.
 
Cafetaria Zuidvliet 10 
Dat Marinus Spek ’s nachts en ’s morgens werkte kwam goed uit, want Rinus 
had nu in de middag tijd om in de cafetaria te werken. Omdat Rinus ook nog 
een baan naast de cafetaria had kwam, zeker in de beginperiode, veel neer 

CAFETARIA SPEK, EEN BEGRIP

Advertentie 1958.Ad t ti 1958
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op zijn vrouw. Zonder haar was het 
niet gelukt. 
In 1958 raakte Stien in verwachting 
van haar tweede kind John en was er 
hulp in de zaak nodig. Jopie Vlasblom 
– later getrouwd met Aad Rietdijk – 
vroegen zij om in de zaak te komen 
werken. Stien en Jopie zijn in de 
beginperiode de drijvende krachten 
geweest achter cafetaria Spek. Jopie 
Rietdijk was voor de kinderen van 
Rinus en Stien al vlug een vertrouwd 
persoon. In het interview met zoon 
Bert sprak hij nog steeds liefdevol 
over ‘tante Jopie’. 

Vanaf het begin was het hard 
werken. Zes dagen in de week was 
de cafetaria open, alleen op maandag 
was de zaak gesloten. Tijdens de 
druivenfeesten in Naaldwijk en 
bij feesten in de Put in Maassluis 
verdienden ze er nog wat bij met 
oberen. Al dat harde werken heeft 
wel zijn vruchten afgeworpen, want Spek was al snel een begrip in Maassluis. 
Oudere Maassluizers kunnen het zich ongetwijfeld herinneren: wanneer je 
de cafetaria op de Zuidvliet 10 binnenstapte, moest je eerst een treetje omlaag 
voordat je bij de automatiek en de snackbar kwam. Wanneer je het huidige 
Drankenkabinet binnengaat moet je nog steeds op het afstapje letten. 

Geld voor de kerkcollecte
Een automatiek was handig, zowel voor de zaak als de klant. Als klant 
hoefde je niet in de rij te staan voor een kroketje of nasibal. Muntje in de 
gleuf, klepje open en smullen maar. De automatiek, die behalve de voor 
de hand liggende artikelen als kroketten en nasiballen ook faamdrop en 
pepermuntballen bevatte, was ook een grote verleidster. Een collega-schrijver 
van de Historische Schetsen, laten we hem Jan noemen, hij wilde niet met 
zijn achternaam in dit stukje, kwam, toen hij hoorde dat we een stukje 
wilden schrijven over Spekkie, direct met een bekentenis. ‘Voordat we op 
zondagmiddag naar de Immanuelkerk gingen, legde mijn moeder altijd het 
geld voor de collectes klaar. De route naar de kerk liep langs de automatiek. 
Het is vaak voorgekomen dat het geld voor de collectes in de automatiek 
verdween.’ Wanneer Jan mij dat vertelt, merk ik dat zijn schuldgevoel 
hierover nog niet helemaal verdwenen is.

Cafetaria van M. Spek aan de Zuidvliet 10.
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Het gezin Spek kreeg drie kinderen, 
drie zoons. In 1954 werd Peter 
geboren, in 1959 John en in 1964 Bert. 
Alle zoons hebben, ook al met het 
oog op de zaak, een horecaopleiding 
gevolgd. De cafetaria is altijd een 
familiebedrijf geweest. Van jongs 
af aan hielpen de zoons met het 
sorteren van de flessen en het onder 
water zetten van de aardappelen 
voor de patat. Wat later volgde 
het echte werk. Alle drie de zoons 
hebben zo hun steentje bijgedragen 
en het horecavak tot in de puntjes 
geleerd. 

Een aantal jaren woonde het gezin 
Spek met twee zoons boven het pand 
op nummer 10. Het was een kleine 
ruimte met slechts één slaapkamer 
en een wastafel. Het was allemaal 
wat krap en het gezin kocht een 

woning in de Van Alphenstraat. Dat huis had vier slaapkamers. In de Van 
Alphenstraat is ook de jongste zoon Bert geboren. 

Een bitterbal voor een dubbeltje
De cafetaria heeft altijd goed gelopen. 
In de weekends werkten er soms 
wel zeven mensen om de klanten te 
bedienen. Spek bezorgde ook. Voor 
huwelijksfeesten en jubilea werd hij 
vaak ingeschakeld. We kregen een 
oude nota uit de jaren ’60 onder ogen 
waarop een bestelling stond van 150 
bitterballen voor het huwelijksfeest 
van Arie Kap. 

Goede klanten waren de bewoners 
van seniorencomplex ‘De Vliet’, dat 
op een steenworp afstand stond van 
de cafetaria. Ook Kleis van der Stelt, 
de koster van de Maranathakerk, was 
een goede klant. In het zalencentrum 
‘De Sluis’ van de kerk werd nogal 

Een oude foto van de automatiek van de voorganger van 

Rinus Spek, Van der Does.

150 bitterballen, in de jaren ’60 nog een dubbeltje per stuk.150 bitt b ll i d j ’60 d bb ltj t k
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eens een (familie)feestje georganiseerd. Ook verzorgde Spek maaltijden voor 
bedrijven. Lely was een goede klant van Spek.
Spek was de eerste zaak in Maassluis waar men oliebollen kon kopen rond 
de jaarwisseling. Oliebollen bakken was een leuke, maar zware klus. De hele 
nacht bakken en overdag gewoon weer in de zaak aan het werk. Het is goed 
om te vermelden dat Spek zelf alle producten maakte die in de cafetaria 
werden verkocht.

Zuidvliet 3
De cafetaria Zuidvliet 10 werd te klein. In 1968 kocht Rinus Spek het 
pand aan de Zuidvliet 3. Dit pand had jarenlang dienstgedaan gedaan als 
schoenenwinkel van de BATA. Rinus en Stien vonden dit pand aantrekkelijker 
omdat het groter was. Er was meer ruimte voor de tafeltjes en stoelen. Ook 
kon het gezin nu boven de zaak gaan wonen, het was er ruim genoeg. De 
jongste zoon Bert, die we mochten interviewen voor dit stukje, vertelt trots 
dat hij de zaak heeft geopend, zittend op de arm van zijn vader. 

Het pand aan de Zuidvliet 3 is diverse malen verbouwd. Na een verbouwing 
in de jaren ’80 moest de opening worden uitgesteld. Door een kapotte 
wasmachine was de avond voor de opening de hele zaak onder water 
gelopen.

In dezelfde periode nam de oudste zoon Peter het bedrijf over. Hij was er 
oud genoeg voor. De overname bleek ook noodzakelijk: de gezondheid 

Cafetaria Spek, Zuidvliet 3.
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van Rinus ging achteruit omdat er bij hem leukemie was geconstateerd. 
Aan die ziekte is hij op 31 maart 1984 overleden, nog maar 57 jaar oud. Na 
het overlijden van hun vader hebben de drie zoons de exploitatie van de 
cafetaria overgenomen. 

Frietje gezond
De gebroeders Spek zijn moderne ondernemers. Ze staan open voor nieuwe 
ontwikkelingen. In 1996 experimenteerden ze, zo lazen we in een artikel in 
de Schakel, al met een nieuwe methode van patat bakken. De frieten werden 
niet meer gebakken in de olie, maar in een heteluchtoven. Dit type oven doet 
denken aan onze airfryer. 

Het was een druk leven, op een gegeven moment wilden de broers wel eens 
wat anders. John was de eerste die uit het bedrijf stapte. Hij ging aan het werk 
in het sportcafé van de Olympiahal. Peter en Bert besloten op 1 september 
1997 te stoppen met de cafetaria. Vanaf die datum is het Chinese echtpaar 
Chan eigenaar van de cafetaria geworden. Was dit het einde van het tijdperk 
Spek in Maassluis? Achteraf blijkt van niet. 

Herinneringen
Waaraan moet je denken, wanneer je terugdenkt aan cafetaria Spek? Henk 
van den Hoek zegt, dat hij zich verbaasde over het feit, dat de broers Spek 
alles uit het hoofd deden. Ze schreven de bestelling niet op, maar maakten 
ook nooit fouten.

Zoon Bert vertelt ons dat hij wel 10 bestellingen tegelijk aan kon. ‘Had je 
er een trucje voor?’ vroegen we hem. ‘Nee, niet echt. Het was vooral een 
kwestie van oefening.’ 

Alleenrecht op vetvrije friet in 1996. (De Schakel)
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Nieuw personeel mocht ook de bestellingen niet opschrijven en moest leren 
alles uit het hoofd te doen. ‘Papiertjes kun je alleen maar kwijtraken’, zei 
Bert. 

De cafetaria had in het weekend ook wel eens last van jeugd uit het Westland. 
Op zoek geweest naar leuke meisjes in Maassluis streken ze vaak aan het 
einde van de avond neer aan de Zuidvliet. Het was algemeen bekend dat 
Rinus zijn mannetje stond en dergelijke akkefietjes wel aan kon. Zijn tactiek 
bestond eruit om de overlastveroorzakers eerst de zaak uit te loodsen, 
waarna het probleem dan buiten werd beslecht. 

Spek had ook markante klanten. Wie herinnert zich niet de gebroeders Mil, 
Map Rijpsma of Jan Kwatta. Jan Kwatta was een wat gezette man, die zijn 
bijnaam te danken had aan het feit dat hij altijd chocoladerepen van het merk 
Kwatta at. 

Zoon Bert vertelt verder, dat Rinus er niet van hield om te rijden als de wegen 
glad waren. Moesten er met gladheid bestellingen worden weggebracht naar 
Maasland, dan reed hij niet zelf. Hij schakelde zijn oudste zoon Peter in. Die 
had weliswaar geen rijbewijs, maar dat was geen bezwaar. Het is altijd goed 
gegaan. 

Bert vertelt verder, dat hij ook van vaste klanten vaak de namen niet kende. 

Peter Spek en Luciënne, de vrouw van Bert met de nieuwe eigenaars.
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In de zaak duidden zij zo iemand dan aan als ‘Twee kroketten en een nasibal’. 
Wanneer ’s avonds de Schakel werd gelezen en één van de gezinsleden 
bijvoorbeeld opmerkte dat meneer Pietersen, een goede klant, was overleden, 
kon niet elk gezinslid de goede man voor de geest kan halen. Wat wel werkte 
was de aanduiding: ‘Je kent hem wel van de zaterdag: tweemaal nasibal en 
een frikandel’. Oh, die.

Spaans avontuur
De broers Peter en Bert hebben altijd de wens gehad te vertrekken naar 
Spanje en daar hun leven in de horeca voort te zetten. Op Mallorca stonden 
er eind jaren negentig veel restaurantjes te koop. De broers zijn met behulp 
van een makelaar op zoek gegaan en uiteindelijk hadden ze een leuk pandje 
gevonden. Er moest nog behoorlijk wat aan vertimmerd worden, maar dat 
was geen probleem. In september 1997, nadat het pand aan de Zuidvliet 3 
was verkocht, zijn de gezinnen van Peter en Bert dan ook geëmigreerd naar 
Spanje. 

Het avontuur duurde niet lang. Heimwee naar Nederland was er de oorzaak 
van dat de gezinnen eind 1999 terugkeerden naar Nederland, een illusie 
armer en een ervaring rijker. Peter en Bert begonnen een broodjeszaak aan 
de Oude Binnenweg in Rotterdam. Maassluizers die een dagje Rotterdam 
deden herkenden hen meteen. 

Cafetaria Spek in 1986.
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In 2013 stapte Bert stapte uit de zaak. Broer Peter zette de lunchroom ‘Figaro’ 
aan de Oude Binnenweg in Rotterdam voort. Bert begon een cateringbedrijf 
‘Boerenlunch’. Hij levert kratten aan bedrijven, gevuld met broodjes, kaas, 
worst en salades. Alle producten komen uit de streek en verdienen het 
predicaat vers, biologisch en ambachtelijk.

Spek is back
Eigenlijk was Bert na al die jaren Maassluis wat aan het vergeten. Als men 
aan hem vroeg: ‘Kom je ooit nog eens terug in Maassluis?’ dan antwoordde 
hij altijd: ‘De enige reden waarom ik naar Maassluis terugga, is wanneer ik 
‘Monsieur Paul’ kan overnemen.’ In 2014 deed die mogelijkheid zich voor, 
Paul Degenkamp van Lunchroom Monsieur Paul zette zijn zaak te koop. Hij 
werd 65 jaar en wilde stoppen. Bert toonde direct belangstelling. De koop 
was snel gesloten en in juli 2014 werd Bert de trotse eigenaar van lunchroom 
Monsieur Paul. Zijn vroegere bedrijf Boerenlunch zet hij nu, samen met zijn 
vrouw en zijn medewerkers, in een andere vorm voort in Monsieur Paul. 

Vanaf 2014 is er weer een Spek in de Maassluise horeca actief. Of, zoals Bert 
het kernachtige samenvat: ‘Spek is back’.

Bronnen:
HVM, Bert Spek, Jopie Rietdijk, Arie Kap en Lies Kap-Favié
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Door: Piet van der Voort

In de ‘Oud Rotterdammer’ lazen wij een aardig stukje uit de jaren zestig 
over de Maassluise haven. Een dappere koe verkoos het ruime sop boven 
het slachthuis en zwom de rivier op. Met toestemming namen wij het arti-
kel van Piet van der Voort over, over de redding van de koe. Piet doet zelf 
verslag en gebruikt de naam Nieuwe Waterweg waar wij tegenwoordig 
over Het Scheur spreken.

Maassluis was in de jaren zestig en 
zeventig de grootste West-Europese 
import- en doorvoerhaven van levend 
vee uit het Verenigd Koninkrijk van 
West-Europa. De welbekende Geest- 
en Westlandcoasters die voeren 
vanuit Maassluis met Westlandse 
groenten, namen als retourvracht 
koeien mee. Ook Vroon uit Breskens, 
met 150 zeeschepen nu een van de 
grootste rederijen van Nederland en 
Europa, is ooit begonnen met koeien 
te varen voor Frans Buitelaar naar 
Maassluis. 
Dit alles begon in het jaar 1957, na 
enkele proefzendingen koeien per 
vrachtvliegtuig vanuit Engeland 
naar vliegveld Zestienhoven bij 
Rotterdam. In de navolgende jaren 
voeren er 28 schepen naar Maassluis 
en later Vlaardingen-Oost, omdat 
het haventje van Maassluis wegens grote drukte te klein was geworden voor 
de grotere veeschepen. 

De koe zwom met een mooie slag
In Maassluis was in 1962 een koe in de haven gesprongen. Zij zwom vanuit 
de haven de Nieuwe Waterweg op en is gered door twee doortastende 
medewerkers van de firma Buitelaar. Toen de koe in de haven sprong en na 
ongeveer vijf minuten boven water kwam, zagen wij, Aad Buitelaar en Piet 
van der Voort, de koe de haven uitzwemmen de Nieuwe Waterweg op. We 
‘vlogen’ naar de overkant, pikten bij het sleepbootje Maassluis een roeibootje 

KOE TE WATER

Piet van der Voort en Henk Moerkerk (chauffeur). 

De Eems die hier voor de kant ligt had net 300 Engelse koeien 

gelost. 



60

en roeiden de Nieuwe Waterweg op, naar de koe toe, die inmiddels midden 
in de rivier zwom. 
Na ongeveer twintig minuten met gevaar voor eigen leven in de stroming 
van de Waterweg kwamen we naast de koe te roeien. Ik stond daar met een 
touw klaar. De koe zwom met een mooie slag met haar voorpoten naar voren 
en met haar kop net boven water of zij nooit anders gedaan had. Aad stuurde 
de roeiboot naast de koe in een perfecte slag alsof hij in zijn auto zat. Nadat 
we naast de koe kwamen gooide ik het touw rond haar nek, dat onder de nek 
door moest om haar niet te laten verzuipen, voordat ze kramp in haar nek 
kreeg. Ik maakte haar vast aan de boot, maar wel zo dat ik haar snel los kon 
maken als zij naar de diepte zou gaan, zodat we niet samen gingen. De koe 
moest wel blijven zwemmen, want anders zou het bootje omslaan. De koe 
woog rond de zeshonderd kg. 
De koe had door dat we haar vast hadden en liet zich gelukkig niet zakken, 
ze bleef doorzwemmen. Althans, haar voor- en achterpoten onder haar lijf 
bleven constant in beweging om zich drijvende te houden. De boot hing 
steeds meer naar bakboord, we moesten alle twee aan stuurboord gaan zitten 
op de rand van het bootje om niet te kapseizen. Aad moest het bootje draaien 
met zijn roeispanen om weer terug naar de kant te gaan. 

Groot schip
Dit alles gebeurde een goede duizend meter vanaf het Douanehuisje, midden 
op de rivier. Nadat Aad de boot had gedraaid, kwam er een groot schip aan. 

Veetransportauto’s laden koeien uit de koeienloods van Waling Van Geest en Zonen N.V. aan de Burg. De Jonghkade.
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Hoe groot is een schip van dichtbij! De mensen op dat schip wisten niet wat 
ze zagen, twee jongens in een roeiboot met een koe zwemmend ernaast. 
Gelukkig hield de koe zich rustig want je weet toch niet wat zij doet, naast 
het bootje in de deining en stroming van zo’n groot schip. Dit kan je niet 
oefenen, dit is de praktijk. 
Toen we de waterkant naderden nabij Dirkzwager en het Douanehuisje 
moesten we de koe op de kant zien te krijgen, wat wonderwel lukte. Na een 
paar tikken en een paar schreeuwen, sprong zij zo de kant op. Ik was bang 
dat ze met haar poten klem kwam te zitten tussen de basaltblokken, maar 
ze sprong zo de kant op! Ze schudde zich uit als een jonge hond, het water 
spatte alle kanten op en ze ging lekker gras staan eten naast het Douanehuisje. 
Ze stond daar te eten of er niets gebeurd was, het was ongelooflijk na een 
zwemtocht van meer dan een half uur. 

Nadat ik op de kant was gesprongen en Aad de boot terug had gebracht, 
hebben we de koe opgeladen in de veewagen en naar de koeienloods 
teruggebracht waar ze een baal hooi kreeg. Nog natrillend van de emotie 
hebben wij een biertje genomen in café het Veerhuis bij Toon Udo. 

Hoe lang kan een koe zwemmen?
Daar ontspon zich de discussie over de vraag: hoe lang kan een koe 
zwemmen?
Een koe kan net zolang zwemmen totdat zij kramp krijgt in haar nek. Met 
andere woorden als ze moe wordt 
en haar kop laat zakken zodat ze 
verzuipt. Dat wisten we omdat we dit 
weleens meer hadden meegemaakt. 
Toen kwam de koe op het nippertje 
bij scheepswerf Vlaardingen-Oost 
op de sleephelling terecht, na 
een zwemtocht van ongeveer 40 
minuten. 
Een koe kan altijd zwemmen, ook als 
zij nog nooit water heeft gezien! Als 
zij in het water valt of springt, wat 
in Maassluis gebeurde, dan zie je 
minuten lang niets meer, de koe valt 
in het water en zakt tot op de bodem. 
Daar herstelt zij zich, loopt over de 
bodem en begint te zwemmen alsof 
zij nog nooit anders gedaan heeft.
Na verloop van tijd komt zij boven, 
dit kan minutenlang duren, in ons 
geval dus ook. De koe sprong bij de 

Koeien, aangevoerd per coaster uit Engeland, worden 

uitgeladen aan de Burg. De Jonghkade.
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koeienloods in het water en kwam pas een kilometer verder aan het begin 
van de haven naar boven, zwemmende de Nieuwe Waterweg op. Het is een 
prachtig gezicht als je een koe ziet zwemmen met die voorpoten naar voren, 
met krachtige slagen. We moesten snel zijn, ze was al een eind weg. 

De koe bleef rustig, wij ook
Daarnaast wisten we niet wat dat beest ging doen als zij vast lag aan het 
bootje. Maar ze gaf zich volledig aan ons over, ze keek ons aan met die grote 
ogen en ze zwom zachtjes mee met ons naar de kant. Ze bleef zwemmen en 
herstelde zich instinctief met het draaien van de boot. Ze deed het geweldig. 
Wat we achteraf wel dachten is dat we veel geluk hebben gehad met die 
sterke stroming van de rivier. Met een roeibootje op de Nieuwe Waterweg, 
wie verzint dat! Bovendien konden we alle twee niet zwemmen. Ik had later 
wel spijt dat ik haar niet meer opgezocht heb in de stal, we hadden geen tijd, 
het was keihard werken. 

Ik heb jaren later hier nog veel aan teruggedacht, het was een ongelooflijke 
tijd die nooit meer terugkomt. En ik denk vele Maassluizers met mij; de 
havenwerkers, de koeienploeg, de coasterkapiteins en hun bemanningen, de 
jeugd van toen, de middenstanders en de caféhouders van het Hoofd. 

Om nooit te vergeten! Maassluis in de jaren zestig.

Enkele coasters van Van Geest, waaronder de Geestdyk, langs de Burg. De Jonghkade in de Buitenhaven. Links de koeienloods.
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Door: Ad van der Zee

Op 7 april 2018 vierde de Historische Vereniging Maassluis haar 35-jarig 
jubileum in de Groote Kerk met een bijeenkomst voor genodigden.  
Ad van der Zee, onder andere verbonden aan het Erfgoedhuis Zuid-
Holland, hield een toespraak over ‘nut en noodzaak van historische 
verenigingen’. Het was een leuk en boeiend verhaal waarin 
zijn banden met Maassluis naar voren kwamen. U leest hieronder de 
verkorte versie.

Op 5 mei 1859 werd in Rotterdam het dode lichaam van een man uit het 
water gevist. Hij werd geïdentificeerd als Eliza Hagers uit Maassluis. Hij 
was daar geboren in 1814, hij woonde daar ook en vermoedelijk is hij tijdens 
inkomend tij te water geraakt en verdronken, of hij was al in Rotterdam en 
is daar in het water gevallen; ik weet niet of het kan dat een lichaam zo ver 
stroomopwaarts kan drijven. En wat de omstandigheden betreft: misschien 
had hij een borrel te veel op en was er ergens een gladde loopplank.  
We weten het niet. 

Trouwen met de zus
Wat we wel over hem weten bevindt 
zich in de gemeentelijke archieven 
van Maassluis: Eliza Hagers was 
sjouwer van beroep, havenarbeider. 
Hij is drie keer getrouwd geweest, 
de eerste keer met Jannetje Blom met 
wie hij in 1839 een dochter Elizabeth 
had gekregen. Na Jannetjes dood in 
1845 hertrouwde Eliza met Neeltje 
Nolte en na haar dood (dat was in 
1847) trouwde hij voor de 3e keer met 
Japie Nolte, de zuster van Neeltje. 
Er werd speciale toestemming 
voor dit huwelijk gevraagd, maar 
dat een weduwnaar of weduwe 
hertrouwde met broer of zus van de 
overledene kwam vaker voor, zeker 
op het platteland, maar dus ook in 
Maassluis. 

ELIZA HAGERS

Gildehuis van de zakkendragers of sjouwers, aan de Zuiddijk. 
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Het gezin woonde in de jaren 1840-’50 aan de Zuiddijk in Maassluis, vlak 
bij de molen. Eliza’s dochter Elizabeth Hagers werd vanaf haar zesde jaar 
opgevoed door twee opeenvolgende stiefmoeders en ik vraag me af of dat 
wel zo leuk voor haar moet zijn geweest. Toen haar vader in 1859 verdronk 
was Elizabeth 20 en kort daarop vertrok zij uit Maassluis. Misschien had ze 
al een vrijer, het werd in elk geval de zaagmolenaarsknecht Christoffel Bout 
uit Delft met wie zij trouwde en kinderen kreeg. En door dit huwelijk werd 
Elizabeth Hagers de moeder van mijn overgrootmoeder. Via haar en haar 
jammerlijk in de Maas verdronken vader ben ik verbonden met Maassluis.

Ik vertel u deze anekdote om mijn eigen relatie met deze stad aan te geven en 
tevens als opmaat voor mijn stelling dat historische verenigingen belangrijk 
zijn voor een gemeenschap. Dat belang kan in mijn ogen niet genoeg worden 
onderstreept. 

Vergaderen in het Zeemanshuis
Dat geschiedenis belangrijk is wordt in Maassluis al veel langer onderkend, 
al meer dan 30 jaar vóór de oprichting van uw vereniging. Dat komt zo.
In 1947 was de Historische Vereniging Zuid-Holland ‘Deo Vigilate 
Confidentes’ opgericht, een toen wat chique club waar aanvankelijk veel 
hoogwaardigheidsbekleders lid van waren. In 1972 is deze gefuseerd tot de 
Historische Vereniging Holland. Tegenwoordig is dat de Stichting Holland 
Historisch Tijdschrift. Ik ben nauw bij dat blad betrokken en sinds kort hebben 
wij alle afleveringen van ons tijdschrift raadpleegbaar op onze website staan 
en ook van de voorgangers, zoals ‘Vigilate’. Dit even als achtergrond.

Waar het om gaat: de najaarsvergadering van de provinciale vereniging Vigilate, 
gehouden op 3 november 1951, was, jawel, in Maassluis, in het Zeemanshuis 
op de Wip, dat toen een café-restaurant met zaal was. In aanwezigheid 
van burgemeester P.A. Schwartz, de wethouder, de gemeentesecretaris én 
de gemeentearchivaris werd er vergaderd. Zelfs de Hoofdingenieur van 
hoogheemraadschap Delfland was 
erbij. 

Rondleiding door meester Blom
Geschiedenis, monumenten, lokale 
identiteit en erfgoedtoerisme van 
Maassluis kwamen aan bod. Het 
heette toen nog niet zo, maar het had 
wel de aandacht.
Na de vergadering volgde een 
wandeling door de stad onder leiding 
van de heer S. Blom, schoolmeester, 
historicus en kenner van de lokale Familie Hagers woonde vlak bij de molen op de Zuiddijk.
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geschiedenis. Een enthousiaste stadsgids, zouden we tegenwoordig zeggen.

Kennis van lokale geschiedenis verzamelen en documenteren, daar draait 
het allemaal om. Wat daarbij van belang is, is dat de lokaal verzamelde 
kennis ook wordt ontsloten en voor derden toegankelijk wordt gemaakt 
om onderzoek te kunnen doen en erover te vertellen. Kennis die alleen in 
iemands hoofd zit is mooi, maar dat is niet genoeg, het moet ook gedeeld 
worden met anderen. Bijvoorbeeld door zo iemand als de heer Blom.
Informatie vastleggen begon in 1983 
met info op kaartjes te schrijven  
en in kaartenbakken te bewaren. 
In de jaren ’90 is de eerste 
digitaliseringsstap gezet op los van 
elkaar staande computers. Internet 
was nog onbekend. Intussen is de 
derde stap in dit proces gezet. Foto’s 
en informatie zijn op uniforme wijze 
vastgelegd en via internet aan elkaar 
gekoppeld.

Kennis delen leidt tot groei, wie zijn 
gegevens angstvallig afschermt voor 
anderen doet zichzelf te kort.

In het Zeemanshuis kon men in de jaren vijftig behalve overnachten ook vergaderingen houden.

1938, de trotse meester Blom voor een gerestaureerde 

Wippersmolen.
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Lokale geschiedenis en genealogie
Genealogie is de wens om te weten wie je bent en waar je vandaan komt. Voor 
veel mensen is dat vaak een eerste kennismaking met lokale geschiedenis. 
Kijkt u maar eens naar de populariteit van tv-programma’s als Verborgen 
Verleden. Historici haalden in het verleden wel eens hun neus op voor 
genealogen, maar die tijd is echt voorbij. Gelukkig.

En daarmee komen we weer terug bij het begin, bij mijn voorvader Eliza 
Hagers. Het was vanuit genealogische belangstelling dat ik terecht kwam bij 
Eliza Hagers in Maassluis en mijn wortels alhier. Vanuit nieuwsgierigheid 
naar wie hij was en waar hij leefde ga je je als vanzelf verdiepen in lokale 
geschiedenis. Je leert iets over lokale netwerken en relaties en dan gaat het 
steeds meer leven. Dat schept een band.
Om te weten wat hij ooit zag heb ik meer dan eens de Zuiddijk op en neer 
gelopen, ben ik over de Wip naar de Sluis wezen kijken, heb ik me een 
voorstelling geprobeerd te maken hoe het er hier in 1850 uitzag. Ik ben er 
zelfs de boeken van Maarten ’t Hart voor gaan lezen. 

Voorvader Hagers heeft het niet geschopt tot de Canon van Maassluis. Dat is 
natuurlijk ook helemaal niet erg. Hij was een van de vele bijna-onbekenden 
die de geschiedenis heeft voortgebracht, maar die ervoor hebben gezorgd 
dat wij hier nu staan. Je verdiepen in lokale geschiedenis, al dan niet in 
verenigingsverband, is ook gewoon heel erg leuk. Al biedt het lidmaatschap 
van een vereniging natuurlijk wel voordelen. Ik hoop van harte dat de 
Historische Vereniging Maassluis nog een lang leven beschoren zal zijn. 

Tekening van de Groote Kerk in de 19e eeuw. (onbekende kunstenaar)
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Door: Ineke Vink

In maart 2018 waren de werkzaamheden aan de kade van de Wip zover 
gevorderd dat de fundamenten van het oude politiebureau zichtbaar  
werden. Een attente gemeenteambtenaar wees ons erop. Binnen een paar 
uur zouden de fundamenten geruimd zijn.

Rond 1900 stonden er op de Wip, 
aan de kant van de Wateringse Sluis,  
gebouwen waarin het politiebureau 
en het telegraafkantoor gevestigd 
waren. Oude ansichtkaarten laten 
zien hoe de situatie toen was. 
Tussen het politiebureau en het 
Zeemanshuis was slechts een smal 
steegje waardoor men op de dijk 
kon komen. Het was ook een heel 
steil steegje, want de helling begon 
pas ter hoogte van het Zeemanshuis. 
Dat betekent dat de vloer van de 
gebouwtjes veel lager lag dan het 
huidige straatniveau van de Wip. 
En die vloeren, van baksteen, kwa-
men tevoorschijn bij het uitgraven 
van de kade. Fascinerend om te  
bedenken dat daar, door de ingang 

aan de Marktkant, meer dan een 
eeuw geleden mensen naar binnen 
zijn gegaan. Op die vloer hebben 
lang geleden mensen gelopen in al 
lang verdwenen gebouwen. Maar de 
vloer zien we nog. Heel even.
In loop van de weken dat de 
afgraving van die vloer en de 
verdere fundamenten duurde, zijn 
er allerlei vondsten gedaan, onder 
ander van geglazuurde tegeltjes met 

TEGELTJES VAN DE WIP

Vloer van de verdwenen gebouwen aan de Wip.

Wip rond 1900.
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voorstellingen. Deze zijn niet allemaal bewaard door archeologen, omdat het 
brokstukken zijn van op zich niet bijzondere tegeltjes. Elk huis kon ermee 
betegeld zijn van binnen, het was massaproductie. Mogelijk zijn de vloeren 
van deze gebouwen een keer opgehoogd en zijn de gebroken tegeltjes als 
opvulling gebruikt.

Verenigingslid Wim Duijvestijn 
verzamelde regelmatig deze brok-
stukken, wanneer hij in de opgraving 
toegelaten werd. De toch nog 
prachtige plaatjes die te zien zijn 
laten we zonder verder commentaar 
hier zien. Er is weinig over te zeggen, 
behalve over één waarvan we de 
voorstelling niet thuis konden 
brengen. Het blijken twee jongens te 
zijn die over elkaar heen duikelen in 
een kinderspel. Het spel is onbekend 
en ook in het Tegeltjesmuseum 
kenden ze de voorstelling niet.  
De ouderdom van het tegeltje schat 
men op 1640-1670.
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Door: Bouke Jan van der Veen

Maassluis heeft een archeologische verwachtings- en beleidskaart 
gepubliceerd onder de titel ‘Archeologie in Maassluis staat op de kaart’. 
Bouke van der Veen, ‘materiaalspecialist archeologie’, heeft echter zelf 
meermaals archeologische voorwerpen gered die afgevoerd dreigden te 
worden.

In 1960 werd de Joodse synagoge aan de Groen van Prinstererkade in 
Maassluis volledig afgebroken. De synagoge werd in 1858 gebouwd en het 
complex bestond, naast de synagoge zelf, uit een badhuis, een pakhuis en 
een erf. In de periode 1892-1930 liep het aantal joden in Maassluis terug 
van 92 naar acht. Na WO II, toen de joodse families uit Maassluis waren 
weggevoerd en omgebracht, raakte de synagoge in verval. In 1949 werd 
het complex aangekocht door de gemeente die het in 1960 liet slopen (alles 
wat oud was, werd rond de jaren ’60 
gesloopt…). 
Wat rest van het Joodse leven in 
Maassluis is goed onderzocht 
en is nog steeds onderwerp van 
onderzoek. Belangrijke objecten uit 
de inventaris van de in 1947 definitief 
gesloten synagoge zijn nu in de 
collectie van het Museum Maassluis 
opgenomen. Deze voorwerpen 
waren in 1933, na de sluiting van de 
synagoge, aan die van Rotterdam 
overgedragen. Na de oorlog werden 
ze aan het museum van Maassluis 
geschonken alwaar zij nu tot de 
topstukken behoren. 
Documentatie over het uiterlijk van de synagoge is vooral bekend door een 
serie ansichtkaarten en foto’s van het oude Maassluis, met name die van 
gezichten op de Groen van Prinstererkade. 

Graven in het riooltracé
Het ‘gat’ dat de synagoge achterliet in de stad ken ik niet anders dan een lege 
plek met parkeerterrein en elektriciteitshuisje. Wat ‘daaronder zat’ is mijn hele 

ARCHEOLOGIE VAN DE SYNAGOGE
Het mosterdpotje van Vincent van Gogh

Sloop van de synagoge in 1960.
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jeugd een raadsel gebleven, maar het moest, volgens mijn ‘archeologische 
denkwijze’ van een 12-jarige, een enorme hoop pijpenkoppen en koperen 
munten zijn. 
Een kans om dat te kunnen bekijken deed zich twee jaar geleden onverwachts 
voor toen een aanvang werd gemaakt met de rioolvervanging en herinrichting 
van de binnenstad. Een archeologisch vooronderzoek naar oude bebouwing 
in het gehele te vervangen riooltracé moest wegens geldgebrek enkele 
honderden meters voor deze ‘put’ worden gestopt. 

In de kleine sleuven voor het aanleggen van leidingen en rioleringen werden 
in de diepte muurresten van gele handgevormde bakstenen op kleine paaltjes 
zichtbaar, geplaatst op en in een enorme hoeveelheid stadsafval uit de late 
17e tot en met de 18e eeuw. De 12-jarige kwam weer boven, dus rapen maar. 
Uit deze ondergrond kwam, onder andere, een behoorlijke hoeveelheid 
tabakspijpen, scherven aardewerk, porselein en puntgave glazen flesjes uit 
de 17e, 18e en 19e eeuw. Boven dit pakket met vondsten zat weer een dik 
weerbarstig pakket puin, met nog net 
enkele lagen moderner 19e-eeuws 
metselwerk. Was dat metselwerk van 
de Synagoge? Uit dit weerbarstige 
pakket kwam, naast nog een aantal 
gave apothekersflesjes, een puntgaaf 
mosterdpotje dat precies eender 
voorkomt op een schilderij van 
Vincent van Gogh.

Mosterdpot
Op het potje, gemaakt van grijs steengoed, staan in blauw onderglazuur een 
anker en de initialen ‘ABB’. Het is vervaardigd in een Keuls atelier in de 
19e eeuw. Het blauwe anker met de initialen zijn van de eveneens Keulse 

mosterdfabrikant Adam Bernhard 
Bergrath die zijn bedrijf heeft 
opgericht in 1727. Sindsdien siert tot 
op de dag van vandaag het anker 
met de initialen de verpakking van 
deze Düsseldorfer Urtyp Mostert.

Hoewel de vondsten zijn 
gedaan in een gebied dat op de 
Maassluise archeologische beleids- 
en verwachtingskaart als ‘hoge 
verwachting’ wordt gepresenteerd 
(het oude centrum), blijft gedegen 
professioneel onderzoek in het 

Het 19e-eeuwse mosterdpotje uit Maassluis. 

Schilderij van Vincent van Gogh. In het midden het mosterd-

potje van Adam Bernhard Bergrath uit Keulen.

(Van Gogh Museum) 
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centrum te vaak uit. De uitspraak van een projectleider van de 
werkzaamheden in de krant: ‘De archeologen willen in dit gebied het liefst 
elk steentje afstoffen’, was de enige reactie. Verder dan kleine, vluchtige 
proefonderzoeken komt het niet en dat is jammer.

Stenen afstoffen
Alle ‘af te stoffen stenen’ van het (vermoedelijke) synagoge-terrein zijn 
weggebroken en afgevoerd, zonder onderzoek. Ook heb ik van het in de 
krant uitgesproken voornemen om verder onderzoek naar de (eventuele) 
resten van de synagoge te verrichten nooit meer wat vernomen. Mocht dit 
toch gebeurd zijn, dan zouden de rapporten beschikbaar moeten zijn. ‘Mooi 
hoe de bodem zo de sporen van de geschiedenis weer toont’, reageerde de 
politiek in de krant. Maar zijn die sporen van de synagoge ook veiliggesteld 
of liggen ze op de puinstort?
Het recente onderzoek aan de Wip is een positieve stap in de goede richting. 

Een uitgebreidere versie van dit verhaal is gepubliceerd in tijdschrift ARCH 
archeologisch magazine 2018 nr. 6.

Een oude vondst thuisgebracht
Door het lezen over de Maassluise Synagoge en het Joodse leven in 
Maassluis was het voor mij na meer dan 30 jaar mogelijk een vreemde 
munt met een ingekraste letter thuis te brengen. Het doorboorde zilveren 
muntje was gevonden op het Schanseiland aan de havenkant. Daar was het 
iedere woensdagmiddag goed pijpenkoppen rapen. En met wat geluk had je 
koperen duiten uit 17e en 18e eeuw en kleingeld uit de 19e en begin 20e eeuw. 
Het vreemde muntje met een ingekraste letter blijkt een Italiaanse munt van 
20 centesimi uit 1894 te zijn. Het 
muntje, gemaakt van koper-nikkel, 
is geslagen onder koning Umberto 
I (1878-1900). De keerzijde, waar de 
waarde-aanduiding heeft gestaan, 
is afgevijld en gegraveerd met de 
Hebreeuwse letter ‘Hey’. Dit is een 
van de vier letters die de naam voor 
God vormen ‘Yod-Hey-Vav-Hey’.
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Onbekende op ss Tara bekend
Op blz. 55 van HS 72 staat een foto met drie stokers op ss Tara, waarvan de 
middelste onbekend was. De heer Le Fevre liet ons weten dat de middelste 
stoker zijn vader was, J.F. le Fevre. Overigens kon hij nog meer aardige 
informatie met ons delen. Het schip was eigendom van de Maatschappij 
Vrachtvaart. Alle schepen hadden een naam van vier letters, afgeleid van 
een spreuk. Zo is de naam van het schip Tara afkomstig van de beginletters 
van ‘True And Reliable Always’ (altijd waar en betrouwbaar). Kapitein ten 
tijde van het verhaal was Teunis de Graaff. Toen deze in 1962 zijn laatste reis 
maakte was hij 84 jaar en daarmee de oudst varende kapitein in Nederland.

Blankenburg
In het boek De Canon van Maassluis staan kleine onvolkomenheden. Blz. 28. 
De pont Hoofd-ingenieur van Elzelingen werd in 1965 uit de vaart genomen 
en vervangen door De Hoorn en Blankenburg (voorheen Gedeputeerde 
Schilthuis). De Staeldiep kwam pas in 1970 en toen is De Hoorn verkocht. 
Op blz. 132 is het zeesleepboot Blankenburg en niet Blankenberg die we zien.

De kerkgang van Maarten ’t Hart
Een ander foutje in de Canon merkten 
enkele mensen op. Op blz. 207 staat 
bij de foto dat Maarten altijd met zijn 
vader meeging naar de Noorderkerk. 
Dat is niet juist. Hij bezocht met zijn 
vader de Zuiderkerk. Zijn moeder 
ging altijd naar de Rehobothkerk, de 
vervanger van de gebombardeerde 
Noorderkerk.

Waar we tabak van hebben
In het vorige boekje stonden her-
inneringen van Geert de Vries aan de 
vele tabakszaken in Maassluis. We 
kregen verschillende aanvullingen. 
Het filiaal van Speijer werd betrokken 
door een orthodontist, maar deze is 
inmiddels verhuisd. 
De opa van de partner van Piet 
Damsteeg, Andries Broekhuizen, 
had in 1915 een sigarenfabriekje in de 

REACTIES VAN LEZERS

Het echtpaar Andries en Maaike Klaasje Broekhuizen-Lodder.



73

Lange Boonestraat 149 (F151). Later werd dit voortgezet in de Sandelijnstraat 
(helaas geen huisnummer en jaartal bekend) onder de naam Sigarenfabriek 
Cuba. Broekhuizen had geen personeel in dienst, maar voor en na schooltijd 
en in de vakanties moesten de kinderen wel verplicht meehelpen. Dit komt 
dus overeen met hetgeen Geert de Vries schrijft.

De laatste smid
In HS 71 staat een artikel over Jan Vermin. Clementine Kuiken-Bol, partner 
van Gerard Vermin, merkt het volgende op. ‘Op blz. 66 staat onder  
Conclusie: ‘Jan Vermin vertelt dat zijn zoon Jan nog een aantal jaren de 
smederij van hem heeft overgenomen. Dus formeel is de thans overleden 
Jan niet de laatste smid geweest, noch in zijn familie, noch in Maassluis. Zijn 
zoon Jan was de zevende generatie smid op rij.’ Hier zit de fout. Zoon Jan 
heeft niet de smederij overgenomen, maar zoon Gerard Vermin. Gerard was 
dus de zevende generatie smid in de familie Vermin.’ 

Illegale drankstokerij?
Naar aanleiding van het artikel over wijnhandel Steur in HS 71 kregen we 
van Jan Berkhout een leuk verhaal.
‘Onlangs kreeg ik een doos vol met uw uitgaves van Historische Schetsen 
van Maassluis. Maar eens aan het lezen geslagen en in uitgave 71 werd 
melding gemaakt van een wijnhandel aan de Noordvliet 139. Als postbode 
kom ik in alle gaten en hoekjes van ons mooie Maassluis. Het zal ongeveer 
10 weken geleden zijn geweest toen ik een container aan de Lijnbaan zag 
staan. Mijn interesse was gewekt. Werklui liepen af en aan met kruiwagens 
vol rommel en plots werd er ook iets van een distillatieketel afgevoerd. Maar 
eens gekeken wat er nog meer in de container lag. Tussen de blubber en 
stenen lagen kapotte groene flessen. Nou, dacht ik, dat zal wel een illegale 
drankstokerij zijn geweest. Maar dankzij het verhaal in nummer 71 van de 
Historische Schetsen is dit mysterie ook weer opgelost.’

Zalmvisserij in Maassluis
Hein Sommer is op zoek naar de 
geschiedenis van de zalmvisserij 
in Maassluis en de notulen van de 
zalmvissersmaatschappij ‘Arbeid 
Adelt’. Deze maatschappij, die 
het merendeel van de zalmsteken 
pachtte, zetelde in Maassluis. In Den 
Briel woonden de vissers die het 
werk uitvoerden. Zijn voorouders 
uit Drimmelen (bij de Biesbosch), 
traditioneel zalmvissers, verlegden 
al vanaf de 18e eeuw hun activiteiten Bezoek aan Maassluis van de enig overgebleven steekhengst.
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naar het westen. Hein Sommer komt hun namen tegen in Den Briel en in 
Maassluis. Ook hun traditionele scheepjes, de steekhengsten, komt hij tegen 
in De Biesbosch, Den Briel en Maassluis. Al met al is de zalmvisserij met 
behulp van zalmsteken een boeiend stukje visserijgeschiedenis. Het voordeel 
is dat het onderwerp overzichtelijk lijkt te zijn. Met het nadeel dat het moeite 
kost om informatie bijeen te schrapen. 
Een ander onderzoeksgebiedje is het gebruikte scheepstype, de steekhengst. 
Deze lijken in de nadagen (na 1860) vooral in Maassluis te zijn gebouwd. 
Dit soort hengsten was ook in gebruik als overzetveer en, als enige plaats in 
Nederland, in Maassluis ook als politievaartuig. 
Wie helpt Sommer bij zijn onderzoek? 

Vensterglasfabriek
Naar aanleiding van het artikel over de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek 
in HS 72 ontvingen we van Jan Nusteleijn een aantal scans uit een oud boekje, 
uitgegeven door de fabriek zelf (datering jaren 20 vorige eeuw). De scans 
laten 16 foto’s zien van de werkzaamheden in de fabriek tijdens het proces 
van de glasfabricage.

Vliegtuigcrash
Wim Oussoren schrijft het volgende. ‘In het stuk over een vliegtuigcrash 
in het Scheur, in HS 72, over de poging de centrale bij Velsen aan te vallen 
staat een foutje. ‘De verdwaalde bommenwerpers dachten de gasfabriek van 
Haarlem gebombardeerd te hebben, maar raakten de Zuidergasfabriek in 
Amsterdam-West.’ De Zuidergasfabriek stond echter in Amsterdam-Zuid. 
Het is denk ik logischer dat ze de Westergasfabriek in Amsterdam-West 
getroffen hebben. De gebouwen van deze voormalige fabriek zijn nu een 
evenementencomplex.

Tenor of bariton
In het stukje over KNA in HS 72 wordt Marco Bakker een tenor genoemd.  
Hij is echter een bariton.
Binnenkort verschijnt een digitaal boek met de volledige geschiedenis van 
KNA.
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Weet u het nog, die omgevallen radiomast van Koninklijke Scheepsagentuur 
Dirkzwager B.V., in juni 1957?
 
Het duurde lang, maar uiteindelijk kregen we een antwoord, via Rob 
Ouwenbroek, van onze oudste vrijwilliger Jan Zon. Beiden zijn gepen-
sioneerd politieman.
Jan kon zich een en ander nog goed 
herinneren. 

Uiteraard werd het incident met de 
mast ook gemeld bij de toenmalige 
Gemeentepolitie Maassluis. Jan Zon 
ging als dienstdoend rechercheur 
ter plaatse. Al snel bleek hem 
dat er geen sprake was van een 
gepleegd strafbaar feit, maar van 
een bedrijfsongeval. Reden om de 
Arbeidsinspectie in te schakelen om 
verder onderzoek te doen.
De conclusie was dat een van de 
tuien niet op de juiste wijze was 
aangebracht. Door het gewicht van 
de man boven in de mast was deze 
uit balans geraakt en omgevallen.

Echter, het ging niet om de radiomast 
die te zien is op de foto’s, maar om een 
nieuwe mast die aan de noordzijde 
van het nieuwe kantoorgebouw van 
Dirkzwager was geplaatst. Helaas 
hebben we daarvan geen foto’s.

SPEURNEUZEN GEVONDEN 
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Sinds de Groote Kerk in de zomermaanden vaker open is en er veel 
vrijwilligers van de HVM-gidsen meewerken aan de rondleidingen daar, 
duiken er af en toe bijzondere vragen op.
Zo vond de koster van de Groote Kerk een loden gewicht van ongeveer  
3 kg en 30 cm lang. Het lijkt op een gewicht van een klok? Wij weten het niet. 
Weet u het?
Reacties mogen naar de redactie: redactie@histvermaassluis.nl, tel 010 592 97 94.

         

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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Door: Jan Oprel

Jaargang 1958 van de Maassluise Courant De Schakel is weer de grootste 
bron van informatie voor de rubriek ‘Maassluis zestig jaar geleden’.  
Ook spelen de persoonlijke herinneringen van de schrijver hier en daar 
een rol.

Ebro vergaan
Al vroeg in het jaar werd Maassluis opgeschrikt met het bericht dat de Ebro was 
vergaan. De Schakel van 17 januari: ‘Zaterdagavond is de sleepboot Ebro voor 
de kust van Schouwen op de beruchte Banjaard (een zandbank voor de Zeeuwse 
kust) vergaan. Alle opvarenden konden, nadat zij enkele bange uren hadden 
doorgemaakt, door de reddingboot van Veere, de Maria Carolina Blankenheijn, 
slechts met moeite worden gered.
De Ebro was van Vlissingen uitgevaren om assistentie te verlenen aan de 
Lindekerk, een stoomschip van de VNS, een zgn. Liberty schip van plm. 10.000 
ton. De Ebro was op weg met een sleep naar Cardiff en had beschutting gezocht 
voor de zware storm op de rede van Vlissingen. Nadat kapitein J. Bruins de 
noodsignalen opving, besloot hij de tros los te gooien en er op af te gaan. De 
sleper kwam in zware grondzeeën terecht en binnen weinige ogenblikken was 
het schip overspoeld en wrak geslagen. De 19 opvarenden vluchtten naar de brug, 
waar zij bijna twee uur onder de meest ongunstige omstandigheden moesten 
verblijven alvorens de reddingboot 
hen kon afhalen. Bij het overspringen 
werden enkele bemanningsleden licht 
gekwetst.’

De Ebro, die in 1931 gebouwd was, 
had een vermogen van 800 pk en was 
onder de vloot van L. Smit & Co. de 
laatste stoomsleepboot.
Voor de 15-jarige koksmaat Van Ewijck 
uit Loosduinen was het zijn eerste reis 
en hij was voor de tweede dag op zee. 
Voor de 16-jarige matroos-onder-de-
gage Van Roon uit Maassluis was zijn 
jeugdige leeftijd geen bezwaar om 
hem voor de tweede maal schipbreuk 
te doen lijden. Ook voor de kok Slijp 
was het de tweede maal dat hij een 

MAASSLUIS 60 JAAR GELEDEN - 1958

De stoomsleepboten Maas en Ebro in de Buitenhaven. 

De Ebro werd in 1931 gebouwd. In 1958 strandde de 

 sleepboot voor de Zeeuwse kust en ging uiteindelijk verloren. 

De foto dateert van vóór 1940. 
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verloren schip moest verlaten. In 1952 behoorde hij tot de bemanning van de 
Ganges, die op de Maasvlakte strandde.

Ebro was voorbestemd als Furie
Het lag in de bedoeling dat de Ebro betrokken zou worden bij de filmopnamen 
van de filmproducer J. Arthur Rank, voor de zeesleepfilm ‘Seafury’. De sleepboot 
zou voor die gelegenheid tijdelijk worden herdoopt tot ‘Fury’. De ramp heeft 
ook de film gehandicapt. Het artikel vermeldde niet of de betreffende film ooit 
geproduceerd is. (De film is in 1958 uitgebracht, red.)

S. Blom overleden
Op 5 februari overleed onverwacht op 87-jarige leeftijd de heer S. Blom, oud-
hoofd van de openbare school te Maassluis. Met hem is een zeer geziene en 
beminde persoonlijkheid heengegaan. In het kerkelijk en maatschappelijk 
leven te Maassluis nam hij een zeer vooraanstaande plaats in. Hij schreef onder  
andere het boek ‘Geschiedenis van Maassluis’. Hij was voorts Ridder in de  
Orde van Oranje-Nassau.

Bejaardensocëteit
De heer C. Witvliet maakte zich zorgen in De Schakel van 7 maart over de ouden 
van dagen alhier en schreef:
‘In de Zondagsbode trof ik tot mijn groot genoegen een stukje aan over de 
opening van een bejaardensociëteit op het eiland Rozenburg. Wat is het dan 
teleurstellend dat de ouden van dagen in Maassluis met 12.000 inwoners nog 
steeds verstoken zijn daarvan. Zij toch hebben veel moeten ontberen. Voor de 
60- en 70-jarigen en ouderen was er in hun jeugd geen ontspanning. Velen van 
hen gingen met hun 10e of 11e de fabriek in of moesten op de logger mee als 
afhouwer of reepschieter.
De mensen van de Touwfabriek en 
de sleepbootmannen zouden elkaar 
dagelijks op kunnen zoeken voor 
een gezellig praatje of een spelletje. 
Ik hoop dat dit een aansporing 
mag zijn om ook in Maassluis een 
bejaardensociëteit te realiseren.’

Toon en Marie
De Vishandel A. van den Berg is 
op 28 maart heropend. Van den 
Berg zegt veel mensen niet zoveel, 
maar ‘Toon en Marie’, dat was een 
begrip in Maassluis. Samen met zijn 
vrouw runde Toon vele jaren de 
patatkraam op de hoek Stationsweg-



79

Fenacoliuslaan. En met de benaming patatkraam doe je ze echt tekort, dat is 
te zien aan de advertentie. Je ging er ook voor je plezier heen, alleen al voor 
de manier waarop je geholpen werd. Toon maakte een praatje of hij stond te 
neuriën en z’n oogjes gingen heen en weer, er ontging hem niets. Je kreeg de 
indruk dat hij bang was dat je een bitterbal in je zak stak.
Later zijn zij verhuisd naar de Industrieweg, waar nu Cafetaria Van Ruiven 
gevestigd is.

Eerste zelfbedieningszaak
Groenewegen Zelfbediening, aardig 
om eens wat prijzen te vergelijken met 
die van tegenwoordig.
Huib Groenewegen begon de eerste 
zelfbedieningszaak in Maassluis. Zijn 
vader had een kruidenierszaak op 
de Markt vlak naast concurrent De 
Gruyter (snoepje van de week).
Huib kocht de meubelzaak van 
Kouwenhoven op de Noordvliet en 
begon daar voor zichzelf. Groenewegen 
was hervormd. Maar omdat zijn 
producten 1 of 2 cent goedkoper waren 
waagden ook gereformeerden het om 
bij hem te kopen.

Sanering binnenstad
‘In Maassluis is een zaak aan de orde welke de aandacht verdient van de 
gehele gemeente. Het gemeentebestuur heeft nu praktisch alle eigenaren van 
panden, gelegen in het saneringsgebied tussen de Zuidvliet en de Sluispolder 
tot en met de Jokweg en de Van der Horststraat, per brief gevraagd hun bezit te 
willen verkopen en er gelijk bij geschreven dat anders voor 30 november 1958 
de onteigening aanhangig wordt gemaakt. Met dit laatste wordt schijnbaar 
vooruitgelopen op een nog te nemen raadsbesluit.’
Dit bericht wekte grote onrust. De manier waarop de gemeente dit in het 
openbaar bracht werd haar niet in dank afgenomen. 
Er is nog heel veel en lang vergaderd eer men tot een (lang niet voor iedereen) 
aanvaardbare oplossing kwam. En zo verdween een deel van de binnenstad.

Koolaspad
In De Schakel van 22 augustus maakt een oude Maassluizer zich zorgen over de 
plannen van B en W over het koolaspad.
‘B en W zijn van plan om het koolaspad – wat een denigrerende naam voor 
onze oude Wipperskade – af te sluiten. Deze laatste wandelweg, waar men 
nu nog, zonder gevaar door een auto aangereden te worden, een weinig in de 
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vrije natuur kan wandelen. Nu is dit 
tevens de weg waar de bewoners van 
de Bilderdijk- en Reviuslaan enz. zich 
langs de kortste weg naar kerk, post 
en leveranciers kunnen begeven en de 
zakenlieden daar hun klanten kunnen 
bereiken. Daar B en W faalden om 
deze weg in een bruikbare toestand te 
brengen is dit wel een, voor hen, zeer 
gemakkelijke oplossing.
Het is te hopen dat de raadsleden, 
welke toch ook van de gedupeerden 
hun stem kregen, hiermede niet zullen 
instemmen.

Elbe te water
‘De twintigste zeesleper van L. Smit & Co., de Elbe, is op 14 october bij J. en K. 
Smit’s Scheepswerven te Kinderdijk naar het natte element gestuurd. Mevrouw 
D.G. Lels-Ebeling heeft de doopplechtigheid verricht. Zij wenste het schip 
goede vaart toe. Het zal voor stationsdiensten worden bestemd, maar het zal 
zeker opdrachten krijgen voor sleepreizen waarheen ook ter wereld.
De bemanning zal zich op dit schip goed thuis kunnen voelen: op vijf dekken 
zijn de verblijven met warm en koud stromend water aangebracht. Behalve 
de bemanning kunnen nog veertien runners of mensen van bergingsploegen 
worden opgenomen.’
De Elbe is dit jaar dus 60 geworden!

Van Roon 100 jaar
Een honderdjarige blijft bijzonder, maar het komt tegenwoordig toch meer voor 
dan 60 jaar terug. Toen was het echt een zeldzaamheid.
Dus toen de heer Van Roon honderd jaar werd op zaterdag 24 oktober 1958, moest 
dat wel gevierd worden. Hij was bewoner van het Rusthuis der Hervormde 
Diaconie aan de Veerstraat, waar de bewoners de vlag uitgestoken hadden. Het 
was de gehele dag een komen en gaan, honderden kwamen de jarige de hand 
schudden.
Burgemeester Van Dijck hield een (in verband met de leeftijd) korte speech, 
waarin hij opmerkte dat de heer Van Roon nog zeer scherp van geest was.
Van de medebewoners ontving hij een grote taart met honderd kaarsjes. Hij zal 
ze waarschijnlijk niet in één keer uitgeblazen hebben. ’s Avonds bracht Kunst na 
Arbeid samen met de drumband hem een serenade. 

Dit was een greep uit de zaken die ons in 1958 bezighielden. Mochten er 
wetenswaardigheden zijn die u kunt toevoegen, of heeft u op- of aanmerkingen, 
meld het aan de redactie van HVM of aan jan.oprel@caiway.nl.

In 1958 werd de Wipperskade ook wel het ‘koolaspad’ 

genoemd.
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