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Extra uitgaven
Onze ijverige en zeer gewaardeerde bezorgers hebben dit keer twee boekjes 
in uw brievenbus gedaan. Naast nummer 74 van de Historische Schetsen 
krijgen alle leden van de HVM een boekje waarin de geschiedenis staat 
beschreven van het bijzondere pand aan de kop van de Govert van Wijnkade, 
waarin nu Hotel Maassluis is gevestigd. 
Op de website van de HVM (histvermaassluis.nl) vindt u nog een andere 
bijzonder uitgave: ‘Honderd jaar muziekvereniging Kunst na Arbeid’. Dit 
digitale boekje kunt u lezen door op de site van de HVM te klikken op HVM 
Collectiebank, op de balk in de volgende pagina op ‘Collecties’ en op de 
pagina die u dan ziet op ‘digitale publicaties’. Met een paar muisklikken 
heeft u weer een stukje interessante Maassluise geschiedschrijving op uw 
scherm.

Scholen en onderwijs
In deze papieren Historische Schetsen 74 veel aandacht voor het onderwijs. 
De geschiedenis van de school onder de voormalige Kleine Kerk aan de 
Hoogstraat wordt uitgebreid beschreven en daarnaast krijgt u in een ander 
artikel een interessant beeld over hoe het er in de zeventiende eeuw op scholen 
aan toe ging. Een derde bijdrage gaat in op de inhoud van schoolreglementen, 
toen en nu. Onderwijs in Maassluis is een thema waarover nog veel te 
onderzoeken valt en dit zal de komende tijd onze aandacht hebben.

Berging en redding
Ook dit keer weer een verhaal met een maritieme inslag. Daarin leest u hoe 
Maassluise sleepbootbemanningen in 1933 een hoofdrol speelden bij de 
berging van een uitgebrand Frans passagiersschip. Verder aandacht voor de 
rol van dijken in dit gebied, vliegtuigongelukken en een oud krantenartikel 
over een redder en een geredde die elkaar na 53 jaar terugzagen. 
Een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek door de Commissie Historie 
leidde tot een artikel over Cornelis van Waenen die aan het einde van de 
achttiende eeuw predikant was in Maassluis. Aan het eind van dat stukje 
leest u wat dat dan weer te maken had met onze huidige burgemeester. 
En in de categorie meer actuele geschiedschrijving hebben we een interview 
met oud-hovenier Hans Nicolaï en een artikel over het Dienstencentrum  
‘De Vliet’ dat binnen afzienbare tijd wordt afgebroken. En natuurlijk de vaste 
rubrieken.
Wij wensen u weer veel leesplezier!

VAN DE REDACTIE
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Door: Annette de Wit

Over het dagelijks leven in het Maassluis in de 17e eeuw schreef Annette 
de Wit in 2008 een dik boek. Zij heeft onderzocht hoe het eraan toeging 
in de zeevarende gemeenschappen Schiedam, Ter Heijde en Maassluis. 
Verschillende aspecten over wonen, werken en geloven komen aan bod. 
Onderstaand artikel over de geschiedenis van de Maassluise scholen 
namen wij met toestemming over uit haar boek. Het voegt een puzzelstukje 
toe aan onze kennis van de totale geschiedenis van de Maassluise scholen.

Schoolmeesters in de 17e eeuw waren nauw verbonden met de predikanten 
en de kerk. Zij fungeerden als rechterhand van de predikant. In de kerk 
waren zij voorzanger, voorlezer en koster. Ze hadden een belangrijke functie 
binnen de gereformeerde gemeenschap: zij bereidden de kinderen voor 
op het kerklidmaatschap. Zoals 
de predikant de leraar was van 
de volwassenen in de kerkelijke 
gemeente, was de schoolmeester dat 
van de kinderen van de gemeente. 
Zijn ambt werd daarom als een 
kerkelijk ambt beschouwd, hoewel 
het dat niet was. 

Kerkdienst tot het einde bijwonen
De schoolmeester moest erop toezien 
dat de kinderen de kerk bezochten, 
zich fatsoenlijk gedroegen, de preek 
aandachtig beluisterden en de dienst 
tot het einde toe bijwoonden. De 
weeskinderen van Maassluis vielen 
in de kerk overigens onder het gezag 
van de binnenvader. Hem werd 
meermalen verzocht de kinderen na 
afloop van de dienst in de bank te 
houden, totdat de regeerders van het 
dorp de kerk verlaten hadden. 

Veel schoolmeesters hadden de 
ambitie om predikant te worden. 
Zij moesten daartoe allereerst een 

MAASSLUISE SCHOLEN IN DE 17E EEUW

Onder het orgel, aan weerskanten op een galerij, waren 

vroeger de banken voor de weeskinderen, jongens en meisjes 

gescheiden.



3

pre-examen afleggen. Daarna volgde gewoonlijk een oefenperiode, waarbij 
de kandidaat voor de lokale kerkenraad moest preken. Tenslotte vonden 
de ‘openbare proposities’ voor de classis plaats, waarna het eigenlijke 
predikantsexamen, ook wel aangeduid als ‘peremptoir examen’ volgde. 

Foutje in de tien geboden
De binding tussen het ambt 
van schoolmeester en de kerk-
gemeenschap zorgde ervoor dat de 
kerk zich in hoge mate bemoeide 
met het functioneren van de 
schoolmeester. 
In 1606 werd de schoolmeester van 
Maassluis, Jan Pietersz., op het matje 
geroepen omdat hij geheel op eigen 
initiatief een bord met de tien geboden 
had vervaardigd en dit in de kerk 
onder de preekstoel had geïnstalleerd, 
zonder daarvoor toestemming te 
hebben gevraagd aan de predikant of 
de kerkenraad. Dit zou niet tot veel 
problemen hoeven te leiden, ware 
het niet dat de classicale visitatoren 
(van de classis, de kerkelijke 
vergadering, red.) die kort daarop 
Maassluis bezochten, vaststelden dat 
de tekst op het bord niet juist was. De 
schoolmeester had de woorden ‘nae 
sijn eigen hooft’ (uit het hoofd, red.) opgeschreven en bijbelteksten gebruikt 
die apocrief waren. Voorts had hij de spreuken, uit andere boeken, zonder 
ordening opgeschreven en ook de woorden uit Johannes 3 (‘so lief heeft Godt 
die waerlt gehadt, et cetera’) verkeerd weergegeven. 
De meester werd dringend verzocht de teksten aan te passen. Een half jaar 
later troffen de visitatoren het gewraakte bord opnieuw aan in de kerk en 
eisten dat het onmiddellijk werd weggehaald. Meester Jan ontstak in woede 
en beschuldigde de predikant ervan de visitatoren op zijn dak te hebben 
gestuurd. Pas na bemiddeling van dezelfde visitatoren was hij bereid zijn 
wrok tegen de predikant te laten varen. 

Zonder toestemming afwezig
Het gebeurde vaker dat deze schoolmeester in conflict geraakte over leer-
stellige kwesties. Nauwelijks een maand later werd in de kerkenraadsnotulen 
opgetekend dat er klachten waren gekomen, omdat Jan een ‘seker geschrift’ in 
de kerk had willen voorlezen. 

Klankbord in de Groote Kerk met de 10 geboden. Dit is niet 

het bord dat de schoolmeester in 1606 fabriceerde. Dat moet 

in de Kleine Kerk hebben gestaan. (foto Henk van Oosten)
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Ongeveer een jaar later kwam het opnieuw tot een conflict, nu werd Jan 
gekapitteld omdat hij zonder de kerkenraad in te lichten naar Leiden was 
vertrokken om zijn zieke vader te bezoeken. De school zou hierdoor acht 
dagen hebben stilgelegen, wat opnieuw tot veel klachten geleid had. Jan 
diende hierop zijn ontslag in, maar beloofde tot na de winter te blijven, zodat 
er voldoende tijd was om naar een opvolger om te zien. 

Ook de relatie met de opvolger van meester Jan verliep niet vlekkeloos. Op 
5 januari 1620 werd de schoolmeester aangesproken op het feit dat hij op 
zondag klokken had geluid ter gelegenheid van een sterfgeval. Hierdoor 
zou het volk in verwarring gebracht worden, het luiden mocht voortaan pas 
plaatsvinden na ‘den tweeden predicatie’ op zondag. 

Apocriefe verhalen als onderwijsmateriaal
Het onderwijsmateriaal dat op de door de gereformeerde kerk goedgekeurde 
scholen werd gebruikt, moest stichtelijk van aard zijn. De meeste scholen 
gaven onderwijs aan de hand van de Heidelberger catechismus, of, als die 
voor de kinderen te lang was en niet onthouden kon worden, aan de hand 
van een beknopter werkje in dezelfde trant. 
De inventaris van de boekhandel van Lijsbet de Bije geeft enig inzicht in 
het onderwijsmateriaal dat verder nog in Maassluis voorhanden was. De 
goedkope uitgave van het bijbelverhaal van David werd hoogstwaarschijnlijk 
op veel scholen gebruikt, evenals 
een vergelijkbare, maar bij de 
kerkenraad waarschijnlijk minder 
populaire, uitgave van het apocriefe 
verhaal van Tobias. Daarnaast waren 
er enkele exemplaren van het in 1674 
verschenen schoolboekje Nieuwe 
Spiegel der Jeugd of Franse Tirrany en 
acht kleine vragenboekjes, waarmee 
waarschijnlijk Eenige korte vragen voor 
Kleijne Kinderen van de predikant 
Jacobus Borstius zijn bedoeld. 
Ook voor onderricht aan vol-
wassenen had Lijsbet de Bije 
materiaal in huis, zoals de vier 
exemplaren van Den Engelschen en 
Neérduitschen onderrigter en enkele 
uitleggingen op de catechismus, 
onder meer van Petrus de Witte en 
van Anthonius van Oostrum. Verder 
waren er boeken van de Rotterdamse 
predikant Franciscus Ridderus, zoals 

Klankbord in de Groote Kerk, rechts van de ingang tussen de 

pilaar en de muur, met het gebed Onze Vader. 

(foto Henk van Oosten)
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Dagelijkcxsche Huys-Catechisatie (1652) met daarin opgenomen Huysgesangen 
voor kinderen en Historisch A, B, C tot een besige Ledigheijt (1664). Het laatste 
was een bijzonder werk, waarin op encyclopedische wijze vijfhonderd 
verschillende voorwerpen werden behandeld. Het boek kon gebruikt 
worden als gezelschapsspel. Bij elk voorwerp moest men elkaar vragen 
welke bijbelse geschiedenis eraan verbonden was en waar het toe diende.

Volwassenenonderwijs
Het kerkelijke volwassenenonderricht behoorde niet tot het takenpakket 
van de schoolmeester, maar was in principe het terrein van de predikant. In 
sommige dorpen gaven predikanten wekelijks catechisatieles, bijvoorbeeld 
op zondagavond. Ook vrouwen en ziekentroosters traden met toestemming 
van de kerk op als catechisatiemeesters. Potentiële nieuwe lidmaten werden, 
na een onderzoek naar hun levenswandel aan een geloofsonderzoek 
onderworpen. Over het algemeen werden er niet al te hoge eisen gesteld. 

Bron
Annette de Wit, Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen; 
Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw, pag. 280-281.

De predikant onderwijst de volwassenen in de Noorderkerk. Foto vermoedelijk in verband met het overlijden van Abraham 

Kuyper genomen op 8 november 1920, gezien het portret voor de preekstoel.
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Door: Wim Duijvestijn

Er is weinig bekend over het schooltje in de Kleine Kerk. Er zijn geen 
interieurfoto’s bekend en er leven geen mensen meer die herinneringen 
hebben aan het schooltje in het Schoolslop. Rond 1900 waren de school-
lokalen verhuurd als pakhuis aan wijnhandel Steur. In 1966 is de kerk met 
school afgebroken. In onderstaand artikel doet Wim Duijvestijn verslag 
van de gegevens die over de school bekend zijn en van een verbouwing in 
1861, zodat we toch een beetje weten hoe hij eruitzag.

In het laatste kwart van de 16e eeuw was er in Maassluis geen kerk voor 
de protestanten die met de reformatie mee waren gegaan. Zij bezochten in 
Maasland een gelegenheid die bekend staat als ‘die nye leere’ (de nieuwe 
leer). Op 1 mei 1596 kwam er vergunning om een kerk te bouwen op het 
belangrijkste punt in Maassluis. Op de hoek van de Hoogstraat en de 
Noorddijk, hoog en droog op de oude zeewering, verrees een kerkje dat in 
1598 in gebruik werd genomen door de protestantse gemeenschap, met een 
eigen dominee. Het kwam in de plaats van de rooms-katholieke kapel op 
vrijwel dezelfde plaats die in 1573 verwoest was door de geuzen.

Bouw van de Kleine Kerk
De kerk stond op een hoge dijk en om de kerkvloer gelijk met de dijk te 
krijgen werd er een benedenruimte gebouwd, tegen de dijk aan, zo groot 
als de kerk. Het blijkt dat er geen dijklichaam onder de kerk was, maximaal 
ruimteaanbod dus. Maar omdat het dijklichaam ter plaatse smal was – voor 
de bouw van de kerk was een deel afgegraven – waren extra maatregelen 
nodig. In de benedenruimte kwam 
een middenmuur om de kerkvloer 
te dragen. Er was ook een kademuur 
met steunbogen nodig om de dijk 
te steunen. Op de kerkvloer lag een 
stevige laag kalk en zand, bedekt 
met grijze gebakken vloertegels. 
Voorbeelden van dergelijke tegel-
vloeren op hout zijn te vinden in het 
Prinsenhof in Delft. 

In 1614, bij de afsplitsing van 
Maasland, was onder andere 
onderhoud van het huis van de 

SCHOOL IN DE KLEINE KERK

Steunbogen in de dijk onder de Kleine Kerk kwamen 

tevoorschijn bij de afbraak in 1966.
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schoolmeester een punt van onderhandeling. Het dorpsbestuur was dus 
verantwoordelijk voor de schoolmeester, hoewel het onderwijs van de kerk 
uitging. 

Een breuk in het bekkeneel
In 1639 kwam de Groote Kerk in gebruik en werd de Kleine Kerk gesloten 
voor de eredienst. Langzaam groeide het plan om de deze als school te gaan 
gebruiken. In 1664 werd, na een grote opknapbeurt, de Kleine Kerk toch 
weer in gebruik genomen, omdat zelfs de Groote Kerk te klein was voor de 
groeiende gemeente. De toenmalige predikant dichtte er over:
Daar staat nog d’óude kerk,
ruim genoeg voorheenen, 
maar namaals veel te kleene,
Nu tot een school bereit, 
daar nu de jeugd ter deugd, 
en kennis word geleit.

In 1664 weten we dus zeker dat er een school in de Kleine Kerk zat, in de 
kelderruimte onder de kerkvloer, 
samen met een woning. Deze school 
en woning hadden hun eigen ingang 
aan de onderzijde van de dijk en de 
naam Schoolslop voor dat steegje kan 
van die tijd zijn. Onderwijs was een 
kerkenzaak, schoolmeesters kregen 
hun betaling uit de kerkenkas, en 
hun benoeming geschiedde door de 
kerkenraad, na goedkeuring van de 
ambachtsheer. 

Een instructie van schoolmeester 
Gillis Heijnsz uit 1702 vertelt ons 
iets over de dagindeling van de 
scholieren. ’s Morgens begon de 
school met ‘overluid’ bidden van het 
gewone morgengebed, wat de beste 
leerling van de klas mocht doen. 
De ochtend eindigde met het gebed 
voor het eten en de namiddag begon 
met het gebed na het eten. Aan het 
eind van de dag was er het gewone 
avondgebed. Op elk gebed volgde 
het zingen van een gedeelte van een 
psalm. Het uit het hoofd leren van 

Het Schoolslop met rechts de gevel van de school, 

begin 1900.
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het ‘Onze Vader’ en de tien geboden was een essentieel onderdeel van het 
lesprogramma.

De kerk-scholen waren meestal armenscholen die onder de diaconie vielen. 
Het ging er niet altijd zachtzinnig aan toe, want in 1730 constateert een 
chirurgijn (geneesheer) dat een Maassluise schoolmeester een jongen een 
breuk van het ‘bekkeneel’ heeft geslagen.
Voor de kleuters waren er zogenoemde breischolen waar ‘schoolvrouwen 
of schoolmaitressen’ de leiding hadden. Een privéschool openen was ook 
mogelijk, maar daar moest voor het onderwijs dik betaald worden. 

Doorhangende kerkvloerbalken
In het archief van de Groote Kerk is een verbouwingsplan van de school met 
de woning uit 1861 gevonden. Dit geeft ons een kijkje in de school en het 
huis, want er is geen enkele afbeelding bekend van het schoolinterieur.
Het kerkbestuur deed op donderdag 18 april 1861, ’s avonds om 9 uur in de 

kerkenraadkamer, de aanbesteding 
voor het verbouwingsplan aan de 
goedkoopste inschrijver. Het betreft 
het vergroten van het schoollokaal 
onder de Kleine Kerk en de reparatie 
aan het woonhuis aldaar, adres 
C91. Aannemer van het werk was 
K. Poortman en de betrokken kerk-
bestuurder was H. Kapteyn.

Men wilde de middenmuur met 
lichtkozijnen in de benedenruimte 
wegbreken en vervangen door 
een moerbalk op ronde houten 
kolommen in Toscaanse stijl. Het 
schoollokaal, gelegen tussen de 
middenmuur en de Schoolstraat, 
kon zo uitgebreid worden met de 
achterste helft van de benedenruimte, 
toen nog opslagruimte voor 
schoolbenodigdheden. 

De werkzaamheden staan uitgebreid 
en tot in detail beschreven:
De kerkvloer moest eerst voldoende 
geschoord worden met stutwerk 
op een goede ondergrond. De 
afkomende en schoongemaakte Voorbeeld van een zuil volgens de Toscaanse orde.
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stenen en het sloophout kon men hergebruiken. Onder de kerkvloer kwam 
een moerbalk van glad dennenhout, ‘naast het hart gezaagd’. In de moerbalk 
waren kepen gemaakt voor de laagst doorhangende kerkvloerbalken. 

Bedstede
Er was ook geld voor enige verfraaiing. Er kwam een architraaflijst (sierlijst) 
op de moerbalk en als steun daaronder drie kolommen van grenenhout 
‘met besloten hart’. Ze stonden op hardstenen basementen en waren geheel 
volgens de Toscaanse orde gedecoreerd met zelfs de juiste voorgeschreven 
maatverdeling.

In het bestaande schoollokaal was een gaanderij. Dat waren twee zuilen- of 
palenrijen met een verdiepinggang daarop, waarop een bedstede en kasten 
stonden. Misschien was er de mogelijkheid voor kinderen om te logeren in 
de bedsteden, bij wijze van kostschool? Er zijn meer schoolhuizen bekend 
met bedsteden. Deze gaanderij stond de vergroting van het schoollokaal 
in de weg en moest worden afgebroken. Daarna kon men het metselwerk 
herstellen, zoals de ‘endelmuur’ aan de zuidoostzijde van de school.

Hergebruik van sloophout
Verschillende bergruimten, ook voor schoolbehoeften, verkreeg men door 
beschotten van het sloophout te maken. Ook de kade die de dijk moest 
tegenhouden en de kerkgevel droeg, kreeg een beslag van sloophout. De 
beschotten waren ook bedoeld om het vocht tegen te gaan waar men altijd 
last van had in het benedendijkse deel van de kerk. Verder maakte men twee 
openslaande deuren van het oude hout en ook verschillende lichtkozijnen 
waren herbruikbaar, zowel voor binnen als voor buiten. Er kwamen drie 
ramen voor wat extra licht. Een oude stenen kolom aan de binnenzijde 
van de Schoolstraat werd weggebroken, samen met een stenen vloer in het 
achterportaal. 
De schoorsteenpijp van de open haard in de school werd weggebroken en 
vervangen door een ‘geschikte’ stookplaats in de vorm van een kachel, zodat 
er geen roet-doorslag op het stucwerk plaats kon vinden. De school kreeg 
dus een eigen kolenkachel, waarschijnlijk was de verwarming voor die tijd 
minimaal en ongezond doordat er rook in het klaslokaal hing van het open 
vuur in de stookplaats.
De achtergevel van de kerk was ook schoolgevel en kreeg het bovenlicht van 
de oude schoolingang en een nieuwe latei (draagbalk) voor de opstaande 
kerkgevel, alles netjes afgetimmerd. De vijf bestaande kozijnen in de 
Schoolstraat kregen nieuwe blinden met houten sluitbomen. De kozijnen 
waren afgewerkt met kraallatten en de ramen kon men uitnemen. 
De westgevel, aan de kant van de Monstersche Sluis, kreeg een lichtkozijn 
met steekraam en een zinken dakje met een schuifraamkozijn daarboven. 
Beneden brak de metselaar een deurkozijn uit en zorgde hij voor bijleveren 



10

van alle aanwezige steensoorten. Dat betekende mooie en vorstbestendige 
stenen voor de buitenzijde en mindere kwaliteit voor de binnenmuren. 
In de fundering werden de oude schoorsteenstenen verwerkt, samen met 
alle overige ongeregelde steensoorten. 

Het schoollokaal en de reparaties werden opnieuw gestuukt en gewit. De 
kleur van de verf in de school was lichtgrijs en de kasten van binnen grauw. 
Het achterportaal was lichtpaars. De kozijnen buiten kregen de rode kleur 
van Bentheimer zandsteen en de schooldeur was donkergroen. De kolommen 
van de voormalige middenmuur kregen een ‘in het werk bepaalde’ kleur.

Belasting op ramen
Van het woonhuis vernemen we ook iets. Het was waarschijnlijk de 
kosterswoning, later een winkel-woonhuis, en het is ook een schoollokaal 
geweest. Er waren blijkbaar verschillende kamers en een keuken en het 
bestond uit twee verdiepingen. Bij de verbouwing zijn in de benedenkamer 
de achterramen in de zuidoostgevel dichtgespijkerd, bespannen en beplakt 
met grondpapier voor behang. Zo kreeg de woning waarschijnlijk zijn 
pakhuisachtig karakter, dat menigeen zich nog herinnert. Wellicht is de 
belasting op ramen hiervan de oorzaak. De belasting was ingesteld door 
Napoleon in 1812 en is pas opgeheven in 1896.

Dwarsdoorsnede van de Kleine Kerk. In de ruimte onder de kerkvloer was plaats voor twee verdiepingen. 

(tekening Wim Duijvestijn)

D d d d Kl i K k I d i t d d k k l l t t di i
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In de keuken werd de vloer 
uitgebroken en vervangen door 
nieuwe blauwe tegels, afwaterend 
gelegd, ook in de kasten. De keuken 
had een pompbak met waterpomp 
bij wijze van waterleiding.
Een voormalige bedstede werd een 
kast. De boven-voorkamer kreeg een 
papieren behangetje van 40 cents de 
rol. De boven-achterkamer moest het 
doen met ‘de beste ordinaire taaie 
verf in lichtgroen’. De trappen en 
de portalen werden bruin geverfd. 
De vensterluiken in de Schoolstraat 
waren net zoals de deur van de 
schoolingang, donkergroen.

Bronnen
- Archief van de hervormde gemeente Maassluis, kerkvoogdij map 175
- De Groote Kerk van Maassluis 1639-1989

De gerestaureerde gevel van kerk en school aan het 

Schoolslop. (tekening Wim Duijvestijn)

D d l k k h l h
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Door: Kees van der Sar

Kees van der Sar was boer op de Nieuwe Kooiwoning in de Steendijk-
polder. In 1988 werd zijn boerderij gesloopt om plaats te maken voor de 
Molenwijk. Sindsdien heeft hij zich verdiept in het ontstaan en de vroegste 
geschiedenis van de polder en de Steenendijk aan de hand van oude aktes 
(vanaf 1684). Hij weet als geen ander hoe de polder bedijkt is en aan het 
water is onttrokken.

Toen in 1260 de Hooge Zeedijk of Maasdijk gereed was, was het land 
beschermd tegen invloeden uit zee. Maar het onderhoud en in stand houden 
van de zeewering baarde vanaf het begin af aan veel zorgen. 
Het punt waar tegenwoordig de Dr. Albert Schweitzerdreef op de dijk 
(Westlandseweg) uitkomt is een punt van twee uitersten. Vanaf daar richting 
het Westland heeft de dijk nooit problemen gekend. Dat kwam dankzij 
natuurlijk voorland. Wat nu de Oranjepolder is, was een groot gebied 
bestaande uit zand en aangeslibd land. Dat bood een natuurlijke bescherming 
tegen de invloed van water en wind op de dijk.

Maar richting Maassluis was de dijk 
een zorgenkindje. Aanslibbingen en 
natuurlijk voorland ontbraken daar. 
Waarschijnlijk was de stroming aan 
de voet van de dijk te sterk waardoor 
aanslibbingen geen standhielden.  

Wegspoelen voorkomen
Met aanleg van de Steenendijk 
werd de weerstand van de zeedijk 
beter. Maar het talud en vooral 
de voet van de dijk bleef veel 
aandacht vragen, want deze lag 
gewoon gefundeerd op maaiveld. 
Ook voor de Steenendijk gold dat 
ze goed beschermd moest zijn en 
de zorg was te voorkomen dat de 
Steenendijk ondermijnd zou worden 
en af zou schuiven. Het aanbrengen 
van strekdammen haaks op de 
buitenzijde van de dijk en het poten 
van zogenoemde hanebollen als 

DIJKZORG EN WATERHUISHOUDING

Kaart uit circa 1916. Tussen de Steenendijk en de spoordijk 

loopt de Buitendijk. Deze was gebouwd op een oude 

zandrug.

K t it i 1916 T d St dijk d dijk
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slibvangers bevorderde de aanwas. 
Het water werd afgeremd. Zo kreeg 
de Steenendijk ook voorland tot de 
hoogte van boezemland was bereikt. 
Boezemland loopt met zomervloed 
net niet onder water. 

In dat voorland blijkt al heel vroeg 
een zandrug gelegen te hebben die 
parallel aan de Steenendijk liep. In 
de 17e eeuw is deze zandrug benut 
om boerderijen op te bouwen en er 
een nieuwe dijk op aan te leggen. Dit 
was de Buitendijk. De vraag is: was 

de zandrug vanaf de Loggerwoning tot de Grote Kooiwoning al aanwezig 
of in wording toen het voorland van de Steenendijk ontstond? In ieder geval 
was er een slenk tussen de stenen zeedijk en die zandrug. 
De slenk moest op boezemhoogte gebracht worden voordat het zin had om 
deze definitief in te dijken. 

Buitendijk en Achterdijk
Toen het voorland op gewenste hoogte was, werden eerst twee eikenhouten 
duikersluizen met een doorgang van 60 bij 70 cm aangebracht. Eén in de Rel 
en de ander 800 meter oostwaarts dwars door de zandrug. Vervolgens sloot 
de Steendijkwatering hierop aan. Dat moeizaam gecreëerde land is wat nu 
de Steendijkpolder is. 
De buitendijk deed van 1661 tot 1890 dienst als zeedijk zonder noemens-
waardige moeilijkheden. Met de aanleg van de spoordijk in 1890 werd 
deze buitendijk een binnendijk. De Buitendijk sloot aan de westzijde op de 
bestaande Schenkeldijk van de Oranjepolder aan en aan de oostzijde op de 
gezamenlijke Schenkeldijk van de Noord Nieuwlandse polder. De zeedijk 
van de Noord Nieuwlandse polder heette eerst ook Buitendijk, maar kreeg 
later de naam Achterdijk. Deze laatste heeft altijd dienstgedaan als zeedijk.

Voortschrijdend inzicht was de reden om de buitenzijde van de zeedijk een 
flauwere helling te geven, om aanrollende golven geleidelijk af te remmen. 
Aan de polderzijde zorgde een flauwere helling dat het overstromende water 
beter naar vlakliggend niveau werd geleid. Zo kon de binnenzijde onderaan de 
dijk minder gauw wegspoelen en de dijk het begeven, want dit was de meest 
voorkomende oorzaak van de dijkdoorbraken. Dat hebben we in 1953 ervaren. 
Het wegspoelen werd met allerlei hulpmiddelen getracht te voorkomen. 
Zo kon je palen aan de rivierzijde plaatsen met matten van wilgentenen, 
verzwaard met stenen. Uiteindelijk gaf steenbekleding met basaltblokken 
het beste resultaat. Basaltblokken, een vulkaanproduct uit Ierland, waren 

Dijkverbetering. De flauwere hellingen aan weerskanten 

voorkomen onder andere wegspoelen en ondermijning.

Dijk b t i D fl h lli k t
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heel geschikt om het talud aan de rivierzijde tot normale vloedhoogte te 
bekleden. Het leggen van deze natuursteen was een vak apart en vergde 
veel inzicht en ervaring. Later werden door ir. Kant uit Maassluis voor 
het Hoogheemraadschap basaltbetonblokken ontwikkeld. Deze passen als 
puzzelstukken in elkaar en kunnen met een apparaat aan een kraan geplaatst 
worden om zo het zware werk van het bekleden te verlichten. 
Na de watersnood van 1953 werd het talud van de rivier- en zeedijken aan 
waterzijde tot kruinhoogte voorzien van basaltbetonblokken. Zo ook hier 
aan de oever van Het Scheur. Wie over het fiets-/wandelpad van de Koning 
Willem Alexanderboulevard gaat, ziet aan de waterzijde de basaltbekleding 
tot aan het fietspad reiken.

Tegenwoordig is er veel aandacht voor het beter beschermen van onze 
kwetsbare kust. Er zijn voor de kust extra zandsuppleties aangebracht die 
te vergelijken zijn met voorland. 
Totaal is zo’n 11 miljoen m3 zand 
opgebracht. Er wordt gemonitord 
hoe het zich gedraagt en er vindt 
aanvulling plaats als het nodig is. 
De Zandmotor bij Ter Heijde is er 
een onderdeel van. De stromingen 
worden zo meer zeewaarts verplaatst 
en de kracht van het water wordt 
getemd. En het kost veel minder dan 
een dijkdoorbraak en schade aan 
het achterliggende land. Die kosten 
zouden alleen al in Zuid-Holland 
gigantisch zijn.

Klepduikers, sluisjes en gemalen
Zodra een verhoging is aangebracht van welke hoogte dan ook, moet daarin 
een afvoer komen om overtollig water te kunnen lozen en als het nodig 
is water in te laten. De oudste constructies hiervoor bestonden uit holle 
boomstammen. Aan de buitenzijde van de dijk waren die voorzien van een 
verticale klep om terugstromen bij een hoger buitenwater tegen te gaan. De 
klep ging vanzelf open als er vanuit de binnenzijde water tegenaan drukte.

Daarna kwamen de duikersluisjes, zoals onder de Buitendijk in de 
Steendijkpolder. Deze waren volledig van eikenhout met een doorlaat van 
70 cm hoog en 60 cm breed. Aan de uitlaatzijde waren ze voorzien van een 
deur die de uitlaatopening volledig af kon sluiten en aan landzijde hadden 
ze tot halve hoogte een zomerdeur. Deze deur zorgde ervoor dat de sloot niet 
droogliep en er voldoende drinkwater voor het vee bleef. In de winter werd 
deze deur blijvend opengezet.

Natuurlijke basaltblokken leggen is zwaar werk en vraagt 

veel vakmanschap. Het is een kunst om de ongelijke blokken 

strak tegen elkaar te passen voor de stevigheid van de dijk.
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De Noord Nieuwlandse polder en 
Steendijkpolder hebben drie eeuwen 
lang van getijlozing gebruik kunnen 
maken. Doordat er geen aanslibbing 
meer was en het maaiveld zodoende 
op dezelfde hoogte bleef en de 
zeespiegel steeds verder steeg, werd 
de tijd dat er geloosd kon worden 
steeds korter. 
In 1954 werd een klein dieselgemaal 
door Chardon van de Loggerwoning 
bij de spuisluis van de Noord 
Nieuwlandse polder geplaatst, gelegen aan de Achterdijk. Dit is waar nu 
station Maassluis West ligt. Deze werd gestart als er niet voldoende gespuid 
was. Als het polderwater laag genoeg was, stopte de dieselmotor door 
middel van een vlotter. 
Bij het opspuiten van de polder is deze locatie opgeheven. 

Akkerbouw en waterhuishouding
Na WO II is in de Steendijkpolder een zogenoemd Bosmanmolentje 
geplaatst voor onderbemaling. Onderbemaling wil zeggen het verlagen 
van het slootwaterpeil van een stuk land met behulp van in dit geval een 
windmolentje. Het bouwland of akkerland waarvoor dit bedoeld was, 
bestond uit drie naast elkaar gelegen percelen langs de Maasdijk, ongeveer 
zeven hectare groot. Akkerbouw stelt 
hogere eisen aan waterbeheersing. 
Als grasland een paar dagen onder 
water staat is dat niet zo erg. Maar 
akkerbouw verdraagt zoiets niet, de 
gewassen leggen dan het loodje. 
Het Bosmanmolentje loosde in de 
sloten ernaast van het grasland. Het 
polderwaterniveau steeg dan met 
als gevolg dat de spuisluis eerder 
openging. Het molentje voldeed 
maar matig, want als het hard nodig 
was, was er niet altijd wind. 

Ophogen van de polder voor de 
Drevenbuurt
In 1961 was de opspuiting van de 
latere Drevenbuurt begonnen en 
werd er door gemeente Rotterdam 
een elektrisch gemaal geplaatst.  

Tekening van een klepduiker.T k i kl d ik

Een Bosmanmolen. Van die in de Steendijkpolder zijn geen 

foto’s gemaakt.
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Dit gemaal kwam ruim honderd 
meter voor de spuisluis onder de 
spoordijk bij de overgang naar 
Poortershaven de staan. Het was 
bedoeld om het overtollige water 
van de opspuiting van wat nu de 
Drevenwijk is af te voeren. 
Er was met het polderbestuur 
afgesproken dat zij de spuisluis 
ook mochten gebruiken mits zij het 
overtollige water uit de rest van de 
polder zouden afvoeren. Getijlozing 
was niet meer mogelijk. 

Het opspuiten gebeurde tussen 1961 en 1964. Van 1964 tot 1974 was het 
enkel nog regenwater dat het gemaal moest afvoeren. Het maaiveld van het 
opgespoten terrein werd als het ware door het regenwater schoongespoeld 
en door bewerking en inklinking steviger met gevolg dat het maaiveld 
zakte. Het gemaal is in 1974 verwijderd en de spuisluis werd buiten werking 
gesteld en gedempt. Dit laatste in verband met de aanleg van de Deltadijk. 
Kennelijk voldeed het afvoerwater aan de toen geldende milieu-eisen. De 
afvoer ging daarna via de Oranjepolder naar het gemaal Westland. De 
Oranjepolder had al via een duiker onder de Schenkeldijk een verbinding 
met de Steendijkpolder. Die verbinding liep naar de Oranjepolder-
duikersluis bij de spoorwegovergang naar Poortershaven. Deze sluis is in de 
jaren vijftig gesloten en de sloot had al via een duikersluisje verbinding met 
Steendijkpoldersloten. 
Toen eenmaal de nieuwe woonwijken zoals de Drevenbuurt (jaren zeventig) 
en de Molenwijk (jaren tachtig/negentig) waren gebouwd, was er bijna niets 
meer te zien van de oude polderstructuur.

Gemaal Noordnieuwland. 
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Door: Rien Koene

De HVM-fotoredactie ontving een foto van de uitreiking van een 
onderscheiding door burgemeester Dommisse (1908-1933). Een paar 
mannen in hun beste goed zitten klaar en een van hen staat voor de tafel 
waarachter de burgemeester staat met de medaille in handen. Het gaat om 
drie mannen van de sleepboot Lauwerzee die de brandende l’Atlantique 
vastmaakten. Wat was het verhaal van de ramp en de berging van dit schip? 
Rien Koene ging op zoek en stuitte in www.delpher.nl op zo’n honderd 
krantenberichten. Hieruit destilleerde hij het volgende verhaal.

Het is november 1933, in het droogdok van de Marine te Cherbourg ligt al geruime 
tijd het wrak van de machtige oceaanstomer, verbogen, verroest, en zwartgeblakerd. 
Niemand schijnt zich erom te bekommeren dat de huur van het dok per dag zo’n 
10.000 francs kost. Men ziet nog vaag de letters ‘l’Atlantique’ op de steven staan. 

Het schip, 40.000 liter wijn
Frankrijks trots, een passagiersschip van de Compagnie de Navigation Sud-
Atlantique dat als cruiseschip een dienst onderhield tussen Marseille en 
Zuid-Amerika, maakte zijn eerste reis op 29 september 1931. De bouw van 
het schip kostte 400 miljoen francs. 
Het schip biedt ruimte aan 1.238 passagiers en heeft 663 bemanningsleden 
aan boord. Het schip is 226 meter lang en 30 meter breed, meet 42.512 ton,  

BERGING VAN DE L’ATLANTIQUE

ss l’Atlantique. (foto Wikipedia)



18

het vertoont grote luxe, is betimmerd met de beste houtsoorten, de 1e klasse is 
versierd met Chinees gelakt hout en diverse schilderijen van bekende Franse 
kunstenaars. Door het midden van het schip loopt een gang van 5 meter 
breed en 140 meter lang met aan weerszijden etalages en vitrines. Het lijkt op 
een winkelstraat met bekende Parijse firma’s. De hutten zijn fraai uitgevoerd. 
Het schip heeft een zwembad, meerdere tennisbanen, een wapenzaal en 
schietbanen, een garage voor het vervoeren van auto’s en een drukkerij 
voor de scheepskrant. Het glazen trappenhuis en de vijf liften verbinden de 
dekken met elkaar. De Telegraaf schrijft: ‘Om deze drijvende stad te voeden 
neemt de l’Atlantique op elke reis o.a. mee 60.000 kilo gevogelte, 600 koeien, 
50.000 eieren en 40.000 liter wijn.’
Het keukenpersoneel bij de elektrische fornuizen bestaat uit 70 koks en 
14 banketbakkers die 12.000 koekjes per dag bakken. Verder is het schip 
uitgerust met een voor die tijd hypermoderne veiligheidsinrichting. Behalve 
13 zogenaamde ijzeren schotten, 
bevinden zich aan boord installaties 
voor waterdamp en schuim. Verder 
bestaat het reddingmateriaal 
uit 22 reddingsboten en twee 
motorsloepen. 
Het schip bevat 16 ketels en 12 
stoomturbines die vier schroeven 
voortbewegen en wordt met olie 
gestookt. Niet minder dan 20.000 
lampen verlichten het schip.

Ontmoeting op volle zee
Er zijn in de jaren dertig al grote spanningen in Europa en men is dan ook 
onder de indruk van de toenaderingspoging door het concurrerende Duitse 
schip Cap Arcona dat een telegram stuurt aan de l’Atlantique: ‘Meer dan ooit 
hangt het welzijn van de wereld af van een Fransch-Duitsche samenwerking. 
Op ons schip bevinden zich passagiers van alle beschaafde naties, welke 
vurig wenschen, dat er een universeel vertrouwen zal ontstaan, noodzakelijk 
voor een internationale intellectueele en commercieele ontwikkeling. Wij 
hopen dat onze eerste ontmoeting daarvoor een goed voorteeken zal zijn!’
Dit sympathieke telegram is door l’Atlantique beantwoord met een 
volledige instemming met de wens tot Frans-Duitse samenwerking, vrede en 
vertrouwen. Tevens werd de verzekering van de meest vriendschappelijke 
gevoelens voor de afzenders van het telegram te kennen gegeven.

De brand, witheet
In de nacht van 4 januari 1933 ’s morgens rond een uur of drie is het schip, 
dat op weg was van Bordeaux naar Havre, door onbekende oorzaak in 
brand geraakt. Men dacht aanvankelijk dat de brand was uitgebroken in 

Eerste klas salon. (foto Wikipedia)
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de eerste klasse hut nummer 232, 
waar 30 matrassen opgestapeld 
waren, mogelijk door het achteloos 
weggooien van een sigaret. Later 
verklaarde een van de officieren 
dat de brand waarschijnlijk door 
kortsluiting is ontstaan, bij hevig 
slingeren van het schip was al eerder 
een elektriciteitskabel gebroken. 
Gelukkig was het schip niet volledig 
bemand omdat het voor onderhoud 
naar een Engels dok onderweg was, 
anders kon het weleens catastrofaal 
zijn afgelopen. Er waren zo’n 200 
leden van de bemanning aan boord. 
Aanvankelijk dacht men dat de 
l’Atlantique geen noodsignaal had 
gegeven, echter in een later stadium 
bleek dat er slechts éénmaal een 
S.O.S. was gezonden. De hut waar 
de marconist zijn werk deed, was te heet geworden waardoor hij met seinen 
was gestopt. 
Om half 8 ’s morgens stond het schip in lichterlaaie. Bij het schommelen van 
het grote schip bleekt het schip witheet te zijn, telkens wanneer de huid van 
het schip uit het water kwam, stoomden de huidplaten witte wolken uit.

De berging onder Nederlands commando
Door het Duitse schip Ruhr, dat van Nederlands-Indië terugkeerde, werd 
gemeld dat het schip op 39.30 graden noorderbreedte en 3.17 westerlengte 
in het westelijk gedeelte van het Kanaal lag. Zij sloeg alarm door noodseinen 
te zenden. Inmiddels had de Ruhr 86 leden van de bemanning, waaronder 
enige ingenieurs, van het brandende schip aan boord. De Ruhr had al haar 
reddingsboten uitgezet en kreeg assistentie van de Ford Castle. Uit Cherbourg 
zijn de Franse sleepboten Pollux en Abeillle ter assistentie vertrokken. 

Maassluis in actie, verbrande handen
Nadat noodsignalen zijn opgevangen in Hoek van Holland is hier vandaan 
vertrokken de sleepboot Witte Zee (kapitein J.H. van der Hoeven), een 
van de sleepboten van L. Smit en Co’s Internationale Sleepdienst. Het 
zusterschip de Roode Zee (kapitein Jacob Klinge) vanuit Falmouth, waar ze 
aan het bunkeren was, kwam ’s middags om drie uur aan bij het brandende 
schip en kon een vaste verbinding maken met het brandende schip. Drie 
leden van de bemanning van de inmiddels ook gearriveerde Lauwerzee 
(kapitein Hein van Dijk), de matroos P.M. de Baar, de tremmer A. Wijgerse 

Het brandende schip. (foto Wikipedia)
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en de lichtmatroos M. van Teylingen, 
zijn erin geslaagd aan boord van de 
l’Atlantique te komen. Dat gebeurde 
door langs touwen omhoog te 
klimmen waarbij een van de mannen 
zijn handen verbrandde. Overigens 
nadat een lid van de bemanning van 
een Franse sleepboot aan boord was 
gekomen en het vervolgens weer 
moest verlaten door de grote hitte. 
Volgens een bericht hadden 
de navolgende sleepboten de 
l’Atlantique op sleeptouw: Roode 
Zee, kapt. Jacob Klinge; Witte Zee, 
kapt. J.H. v.d. Hoeven; Lauwerzee 

kapt. Hein van Dijk; de Duitse sleepboot Simson, de Franse sleepboten 
Abeille 21, Abeille 22 en de Monitoure. Alle stonden onder commando van 
Jacob Klinge, de kapitein van de Roode Zee. Het schip was toen nog steeds 
bemand met de drie zeelui van de Lauwerzee. De brand was wel veel minder 
en woedde nog slechts onder in het schip.
Op 8 januari heeft gezagvoerder Schoofs, van de l’Atlantique verklaard dat 
het schip niet is verlaten, doch tijdelijk werd ontruimd in afwachting van het 
opnieuw in bezit nemen. Hierdoor hadden de Franse bergers geen recht op 
een deel van de wrakwaarde. Schoofs verklaarde verder dat de Nederlandse 
en Duitse sleepboten recht hebben op een schadeloosstelling.

Wie namen deel aan de redding
Ruhr, Achilles (NL), Ford Castle, Erato, Falmouth, Sierra Ventura. Daarnaast 
de sleepboten Roode Zee (NL), Witte Zee (NL), Lauwerzee (NL), Iroise, 
Minotani, Mastodont, Pollux, Simson, Barfleur, Nassus, Ramier, Abeille XXII. 
De Erato redde 84 man, de Achilles 26, de Ford Castle 6. 
Op 5 januari 1933 waren er 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen en  
19 mensen als vermist opgegeven.

Een heldhaftige kapitein en kajuitsjongen
Enige officieren en andere leden van de bemanning konden geen woorden 
genoeg vinden om hun bewondering te uiten over de moed en het 
uithoudingsvermogen van kapitein Schoofs. ‘Driemaal dachten wij dat hij 
dood was, maar opeens kwam hij weer tevoorschijn met brandende kleren, 
gevolgd door zijn kajuitsjongen die hem met een emmer water volgde. Toen 
hij het bevel gaf het schip te verlaten stond hij bij de railing en keek naar de 
mannen die in de boten stapten en weg roeiden. Eerst toen de laatste boot 
het schip verlaten had, sprong hij, vergezeld van nog twee andere officieren, 
te water en zwom totdat hij een sloep had bereikt, welke hem oppikte. Zijn 

Het uitgebrande schip. (foto Past to Present)
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kajuitsjongen,’ zo vertelde de eerste officier, ‘redde de kapitein zijn leven 
tweemaal door hem half bewusteloos uit de brandende gangen te dragen 
nadat hij getracht had de vuurhaard te bereiken.’ Toen de kajuitjongen in 
Cherbourg aan wal kwam, waren zijn haren verschroeid en zijn kleren half 
verbrand. Onder zijn arm droeg hij, in een doornatte zak gewikkeld, een 
pakje papieren en het geld van de kapitein, dat hij op het laatste ogenblik nog 
uit de hut van de kapitein heeft gehaald. 

De kapitein van de l’Atlantique en de eerste officier, tien officieren en 
ondergeschikten zijn aan boord van een Franse sleepboot naar de l’Atlantique 
teruggevaren om aanwezig te zijn bij het verslepen van het schip. Men wilde 
vermijden dat schepen van een vreemde nationaliteit de gelegenheid werd 
geboden om het schip in bezit te nemen. Volgens het internationale recht is 
een door zijn bemanning verlaten schip eigendom van de bemanning van 
het schip, dat het verlaten schip wegsleept. 
In verband hiermee heeft de president van de Compagnie de Navigation Sud 
Atlantique de admiraal van de vlootbasis Cherbourg verzocht de kapitein 
bevel te geven, dat niemand zou proberen aan boord van de l’Atlantique’ 
te gaan zonder nadrukkelijk door commandant Schoofs te zijn gemachtigd.

Onderzoek naar de brand en behoud van het schip
De minister voor de Koopvaardij, Léon Meyer, heeft donderdagochtend 
vroeg een enquêtecommissie samengesteld die direct begon met het verhoren 
van de overlevenden. 

Lauwerzee en Witte Zee in 1928 in de haven van Maassluis.
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De Parijse pers eiste een nauwkeurig onderzoek. Men legde er grote nadruk 
op dat tussen de brand van de l’Atlantique en die van de Georges Philippar 
een eigenaardige overeenstemming bestond. Bij beide schepen was het 
vuur in de ochtend ontdekt en op beide schepen was het uitgebroken in een 
lege hut van de eerste klasse. Voorts waren in beide gevallen de draadloze 
installaties reeds zo goed als van de aanvang van de brand af onbruikbaar. 

Complottheorie 
Uit: Het nieuws van de dag van Nederlands-Indië, 9 januari 1933
Parijs, 6 Januari 1933 (Anetta-Trans-Ocean): Verschillende bladen houden 
nog steeds vast aan de veronderstelling dat de brand aan boord van de 
l’Atlantique het werk is geweest van saboteurs, welke veronderstelling 
gebaseerd is op het feit dat het schip in oorlogstijd dienst zou moeten doen als 
hulp-kruiser. De autoriteiten en deskundigen verzekeren echter nadrukkelijk 
dat van misdadigheid geen sprake is. De minister van Koopvaardij, Meyer, 
die donderdagavond uit Cherbourg terugkeerde, verklaarde dat dergelijke 
suspicies onhoudbaar zijn. Evenmin is er reden om aan te nemen dat de brand 
het gevolg is geweest van kortsluiting. De minister voegde hieraan toe dat de 
catastrofe veroorzaakt moet zijn door verschillende omstandigheden, welke 
ongelukkig genoeg juist samenvielen. Geen moeite zal gespaard worden om 
de zaak op te helderen.

Opinie Chef Parijse Brandweer
De chef van de Parijse brandweer, kolonel Pouderux, geeft in een persgesprek 
over de rampen van de l’Atlantique en de Georges Philippar de schuld 

Schilderij l’Atlantique door Eugenio Errea.
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aan de buitensporige luxe der eerste klas cabines, met name speciaal het 
verlichtingssysteem. In elke cabine, zo verzekerde de kolonel, bevinden zich 
elektrische draden tot een lengte van vele honderden meters, verborgen 
achter houten beschot. Hijzelf had meermalen kunnen constateren dat de 
temperatuur in de ruimten, waarin zich deze draden bevonden, meer dan 
200 graden bedroeg. Onder die omstandigheden droogde het hout geheel 
uit, waardoor het gevaar voor branden naar verhouding aanzienlijk groter 
wordt. Voorts wordt het risico nog aanmerkelijk verhoogd – aldus de kolonel 
– door grote hoeveelheden licht ontvlambaar materiaal, zoals gelakte en zijden 
wandversiering, olieverfschilderijen, etc., waardoor de cabines van de grote 
stomers getransformeerd worden in ware brandhaarden. Volgens de laatste 
berichten zijn drie vrouwen die zich 
aan boord bevonden, namelijk een 
boekverkoopster, een manicure en 
een masseuse, veilig te Cherbourg 
aangeland. 

Parijs 12 Januari 1933 (Anetta)
De minister voor Koopvaardij 
heeft thans verklaard dat bij het 
onderzoek naar de oorzaak van de 
brand op de l’Atlantique niets is 
ontdekt dat zou kunnen wijzen op 
een misdadige opzet. Voorts bracht 
genoemde minister hulde aan de 
bemanning van het Nederlandsche 
stoomschip Achilles voor hun 
moedige reddingspogingen.

Haagsche courant 31 maart 1934
Stavisky (juwelenschandaal) betrokken bij de brand op de l’Atlantique!
Zoals gemeld zijn de betrokken assuradeurs van plan op te komen tegen 
de beslissing van het Parijse handelsgerechtshof, waarbij zij twee miljoen 
pond sterling moesten uitbetalen aan de scheepvaartmaatschappij die het 
stoomschip l’Atlantique door brand verloor. 
Na langdurig onderzoek zijn de vertegenwoordigers van de assuradeurs 
in het bezit gekomen van documenten die bewijzen dat belangrijke feiten 
achtergehouden zijn toen de verzekering van het schip hernieuwd werd. 
Bovendien zijn er documenten van leden van de bemanning van de 
l’Atlantique die eveneens voor het Franse hof van Appèl zullen komen. 
Verdere onderzoekingen zouden hebben uitgewezen dat ook Stavisky en een 
door hem gecontroleerde organisatie met de brand in verband staan.
Men zal zich herinneren, dat enige dagen na de ontdekking van de Stavisky-
juwelen de politie op het spoor kwam van een groepje Engelsen dat in Genève 

Graafschapbode 13-3-1933.G f h b d 13 3 1933
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en het Jura-gebergte in Frankrijk, naar men vermoedde, zich met spionage 
bezighield. Deze lieden, Londenaars, waren in december jl. te Genève in 
verband met het onderzoek naar de mysterieuze brand op de l’Atlantique. 
Voor dit onderzoek hadden de betrokken verzekeringsmaatschappijen hen 
uitgezonden. Een voorname factor in het proces van de assuradeurs was nl. 
het bestaan van enige documenten die bewijzen bevatten, dat de bouw van het 
schip geheel fout was. Deze documenten waren in het bezit van een Fransman 
die er wel afstand van wilde doen tegen een behoorlijke prijs. Dit wisten 
echter niet alleen de vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappij, 
doch ook degenen die voor de andere partij werkten. Het was nu de vraag 
wie ze het eerst krijgen zou en de hoogste prijs zou betalen. Langs een andere 
route, door een zware sneeuwstorm, trachtten de Engelsen het eerst de plaats 
van samenkomst, Champagnolle in de Jura, te bereiken, doch toen zij daar 
waren konden zij het niet eens worden, en zij moesten naar Genève terug om 
nieuwe instructies te halen. Weer moesten zij door de sneeuwstorm die lange 
en gevaarlijke tocht maken. En bij ’t huis van de Fransman aangekomen, 
bemerkten zij dat zijn vrouw met hun tegenstanders aan het onderhandelen 
was. Zij wisten echter zelf tot overeenstemming te komen met de eigenaar 
en brachten de papieren naar Londen, waar zij nu een voorname rol zullen 
spelen bij het proces in Parijs.

Huldiging
In de grote vergaderzaal van het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade 
te Amsterdam kwamen bijeen de directie van de Koninklijke Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij en bestuursleden van de Noord- en Zuid-Hollandse 
Redding Maatschappij. Dat was om de bemanning van de sloep van 

Drie mannen van de Lauwerzee, die de brandende l’Atlantique vastmaakten, ontvingen uit handen van burgemeester 

Dommisse een medaille.
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het stoomschip Achilles te huldigen, die bij de brand een aantal mensen 
hadden gered. Het ging om W.Chr. van der Burcht, eerste officier; P. Duif, 
derde officier; G. Ates, tweede machinist; J. Kruidhof, stuurmansleerling; 
A.J. Otten, timmerman; Arie Toet, Joh. Dijkhuizen en C. Tuit, matrozen. Zij 
werden toegesproken namens de N-ZHRM door de heer P.H. Gallé. Hij sprak 
zijn waardering uit over de betoonde moed en reikte aan ieder van hen een 
getuigschrift met de tekst: ‘Het bestuur van de Noord- en Zuid-Hollandse 
Redding Maatschappij betuigt U (naam) hierbij dank voor Uw beleidvol en 
moedig gedrag op 4 Januari 1933, hetgeen heeft geleid tot de redding van 
zeven mensen van het motorschip l’Atlantique’. Daarnaast kregen zij een 
zilveren sigarettenkoker. 

Huldiging te Maassluis
In het verenigingsgebouw aan de Noorddijk zijn drie zeelieden: matroos 
P. de Baar, tremmer A. Wijgerse, lichtmatroos M. van Teylingen, gehuldigd 
door een vooraanstaand Maassluis’ erecomité, waarvan C.P.I. Dommisse, 
burgemeester, voorzitter was. Namens de directie van L. Smit & Co’s 
Internationale Sleepdienst kregen de mannen ieder een spaarbankboekje 
met 500 gulden overhandigd. Het erecomité heeft gemeend de Maassluise 
mannen een blijvende herinnering te moeten geven in de vorm van een 
zilveren herinneringsmedaille. Na afloop werd het Wilhelmus gezongen.
De kapiteins van de sleepboot Lauwerzee, H. van Dijk en J. van der Hoeven 
van de Witte Zee zijn uitgenodigd voor de AVRO-radio op te treden.

Het recht van berging en de verzekeringen
Een enigszins onverkwikkelijk naspel van de brand heeft de aandacht 
gevestigd op het sleep- en bergingsbedrijf Smit en Co’s. Dankzij een prima 
en kostbare uitrusting van de boten en de moed en bekwaamheid van de 
zeelieden, gestationeerd in verschillende havens in Europa, is het mogelijk 
bij een incident snel ter plaatse te zijn. De bemanningen die ten alle tijden 
paraat moeten staan, wachten dikwijls maanden op een hulproep of 
noodsein. Dit gegeven is bepalend 
voor het hulploon. 
Vrees bestaat dat het hulploon naar 
buitenlandse bergers zal gaan. 
Echter er is een wet uit 1681 waarin 
is vastgelegd dat eenderde gedeelte 
van de geredde goederen toekomt 
aan de bergers. De vraag is nu of de 
l’Atlantique als een verlaten wrak 
beschouwd moet worden en wie 
als eerste aan boord is gekomen om 
een sleeptouw te bevestigen aan het Haagsche Courant 9-12-1936.H h C t 9 12 1936
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brandende schip om zodoende het bergersloon op te eisen. De Franse pers 
schrijft over het hulploon en het optreden van de Nederlandse sleepboten 
op een onvriendelijke wijze. Zij heeft echter uit het oog verloren dat op de 
verhouding tussen de Franse reder en de Nederlandse berger niet het Franse 
recht van toepassing is, doch het Traktaat van Brussel uit 1910, waartoe zowel 
Frankrijk als Nederland toegetreden zijn. 

Het bergingsloon moet redelijk zijn, maar mag in geen geval de geredde 
zaken overtreffen. Het staat vast dat één van de Nederlandse sleepboten 
de leiding in de bergingsoperatie heeft gehad. De definitieve uitkering, 
aan de bergingsmaatschappijen uit Frankrijk, Duitsland en Nederland en 
vastgesteld door Mr. Léopold Dor die door alle betrokken partijen als enig 
arbiter was aanvaard, bedraagt 2.000.000 franc. 60% voor de Franse en 40% 
voor de buitenlandse maatschappijen. Een speciaal bedrag van 100.000 franc 
voor de berging van de juwelen wordt op dezelfde manier verdeeld.
De romp is gesloopt aan de Clyde en verkocht aan het sloopbedrijf voor 
4.250.000 franc.

Het schip was opnieuw verzekerd in november 1932 bij 72 maatschappijen.  
Na een arbitrage bij het Hof van Appél moesten de verzekeringsmaatschappijen 
een bedrag van 170 miljoen franc uitbetalen aan de Compagnie de Nav. Sud 
Atlantique. 
In januari 1936 wordt opdracht gegeven voor de bouw van een nieuw schip 
voor de bouwsom van 180 miljoen franc.

Nieuwsblad van het Noorden 19 maart 1936
Eervolle opdracht door Nederlandsche zeesleepvaart goed volbracht 
Kapitein M.A. Engels van sleepboot de Indus vertelt van de tocht van 
Cherbourg naar de Clyde. Op 16 maart heeft hij met drie andere zeeslepers 
van L. Smit en Co’s. Internationale Sleepdienst de restanten (samen nog 
40.000 ton) van Cherbourg naar de Clyde gesleept. Het was tot dan toe een 
der grootste slepen die men heeft uitgevoerd. Meer dan 600 mijlen worden 
afgelegd. De 68-jarige kapt. Van der Hoeven van de Ganges heeft de leiding 
van het transport, verder slepen de Witte Zee en de Noordzee. Met hulp 
van een paar Franse sleepboten is het schip naar buiten gebracht, in de 
havenmond maakten zij zich los en is de klus voor de Maassluise sleepboten. 
Met een windkracht 5 tot 6 is de sleep begonnen, de snelheid is gemiddeld 
vier en een halve mijl per uur. Het schip zelf was geheel onbestuurbaar. Bij de 
mond van de Clyde is het schip nog 15 mijl van Glasgow waar het gesloopt 
wordt. 
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Door: Dick van Wassenaar en Ineke Vink

In december 2018 brachten de onderzoekers van de Commissie 
Historie een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek. Een van de oude 
Maassluise geschriften die daar bewaard worden, is een zogenoemd 
‘vriendenboek’ van ds. Van Waenen. Reden voor de commissieleden  
om uit te zoeken wie deze dominee was, waardoor hij bekend is en  
wat een vriendenboek is. 

Dr. Cornelis van Waenen (1732-1806) was van 1764 tot 1797 de 30e dominee 
van de hervormde gemeente in Maassluis. Hij was in 1765 in Den Haag 
gehuwd met Catharina de Coning met wie hij drie kinderen had en hij 
woonde aan de Haven in Maassluis. 

Het Biografisch Woordenboek der Nederlanden uit 1877 geeft het volgende 
lemma over hem:
WAENEN (Cornelis van), predikant te Noordeloos in 1760, in 1764 te 
Maassluis, in 1797 emeritus, was zoo ervaren in het Oostersch, dat hij een 
leerstoel in die talen zou hebben kunnen bekleeden. Hij heeft het Arabisch 
Handschrift der bibliotheek van de Leidsche academie, bevattende schoone 
spreuken van Ali Ebn Abi Taleb, den schoonzoon van Mahommed, 
naauwkeurig afgeschreven, zeer zuiver in ’t Latijn vertaald met geleerde 
philologische (taalkundige, red.) en critische aanmerkingen verrijkt, al 
hetwelk door den Oxfordschen hoogleraar Josef White met eene voorrede 
van Herman Muntinghe uitgegeven is, onder den titel: Ali Ebn Abi Talei, 
Arabice et Latine e codicibus Manuscriptis descripsit Latine vertit et annotationibus 
illustravit. C.v.W. Oxonii 1806.

Oorlogsellende en dankbaarheid
In 1780 was de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784) uitgebroken. 
65 Maassluise vissersschepen waren op zee en drie ervan nam de vijand in 
beslag, de overige 62 schepen konden veilig thuiskomen. Het was om die 
reden dat ds. Van Waenen een dankrede uitsprak in de Groote Kerk en 
waarvan de tekst later in een boekje verscheen. In dit boekje, dat bestaat uit 
34 pagina’s en in 1781 werd uitgebracht bij boekverkoper Nikolaas van den 
Burgh aan de Hoogstraat, is ook een ode van de dichter Willem van der Jagt 
aan dominee van Waenen opgenomen. 

DS VAN WAENEN 1764-1797
Over een Engelse Oorlog en een betrouwbare haan
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Op 13 maart 1781 sprak hij in 
de Groote Kerk te Maassluis 
de ‘Kerkelijke Redevoering ter 
dankbare gedachtenisse van de 
gedenkwaardige verlossinge aan 
de Maassluische zeelieden uit ’s 
vijands handen en andere gevaren, 
door de hand des Allerhoogsten op 
bijzondere wijze geschonken.’

In zijn voorwoord schrijft Van 
Waenen dat hij zo’n succes had met 
zijn rede, dat hij hem op veler verzoek 
in druk heeft laten verschijnen:
‘By gelegenheid, dat het grootste 
deel van onze Maassluische 
Zeelieden, voor welke men met 
reden zeer beducht was, dat zy in 
’s Vyands handen zouden gevallen 
zyn, behouden aankwaamen, werd 
ik, met myne waardige Ambtgenoot, 
door verscheidene Reeders en Boekhouders verzocht, om den Heere voor 
zyne Goedertierenheid in deeze openlyk te danken, en de Gemeente door 
eene byzondere Leerreden daartoe op te wekken. Wy vonden dit verzoek zoo 
billyk, dat wy geen oogenblik met onze toestemminge draalden, en dewyl 
elk onzer zich tot dit werk bereidwillig toonde, beslooten wy door het lot te 
beslissen, wie dat werk verrichten zoude, en het behaagde de Voorzienigheid 
het lot op my te doen vallen. 
Zoo draa ik hier in myn oogmerk bereikt had, heb ik zonder eenig uitstel 
deeze Leerreden t’zaamgesteld, en dezelve op eenen daar toe af gezonderde 
Dag voor een aanzienlyk aantal van Toehoorders uitgesproken. Na afloop 
van dit werk werd ik van zeer veelen, zoo in als buiten myne Gemeente, 
verzocht, om deeze Leerreden in het licht te geven.’

Gedicht van Willem van de Jagt
Voorafgaande aan de inleiding staat er een gedicht van Willem van der 
Jagt, een bekende stadsdichter in die tijd. Het gedicht is een ode aan de 
redevoering van Van Waenen. Een couplet daaruit:

Komt dan, mijn waarde Dorpelingen!
Herkaauwt, als ’t rein gedierte, ’t woord
Dat wij uit ’s Leeraars mond ontvingen,
En met veel aandacht is gehoord.
Erkent met mij ’s Mans dierbre gaven

Titelblad van het boekje.Tit lbl d h t b kj
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Zijn Godvrucht, zijn rondhartigheid,
Die ’t hart verwint van alle Braven,
Daar ze in zijn’ wandel zich verspreidt;
En hij uw geestlijk heil, is ’t mooglijk, wil vergrooten;
En siert de schoone Trits van waardige Amptgenooten!

Kerkelijke redevoering
Als we de tekst lezen van de lange 
redevoering krijgen we enigszins 
inzicht in het wel en wee van de 
vissersgemeenschap die Maassluis 
toen was. Het lijkt of we erbij zijn, 
tegen de muren van de kerk gedrukt 
staan en ongemerkt meeluisteren 
naar levensbedreigende zaken en 
bloedstollende reddingen die onze 
voorouders overkwamen. 

In zijn redevoering vraagt ds. 
Van Waenen aandacht voor vier 
onderwerpen. Ten eerste voor het 
gevaar waarin de zeelieden zijn 
geweest en ten tweede voor hun 
verlossing waarbij de hand van de 
Allerhoogste zichtbaar was. Ten 
derde voor de redenen waarom 
de Heer hen bescherming heeft 
geboden en ten vierde voor het opwekken tot dankbaarheid aan God voor 
deze verlossing. Van elk ervan geven we een paar fragmenten.

Gevaar en zilte tranen
Voorzeker, als ik nogmaals gedenk aan die akelige dag, op welke wij door 
de trouweloosheid onzer Britse Naburen op het aller onverwachtst door 
de Oorlogsmaar verschrikt werden. Als ik beschouw, hoe er in die tijd 65 
van onze Vissersschepen op zee waren, van welke er ten zelve dage, als het 
Oorlogsgerucht tot onze oren kwam, voor de middag 8 Vishoekers in zee 
gelopen waren. Als ik mij herinner de angstige zuchtingen, de bittere klachten, 
de zilte tranen, die veele uwer wegens de hachelijke omstandigheden, waarin 
hunne beminde Vaders, lieve Echtgenoten, onnozele Kinderen, en waarde 
Bloedverwanten zich bevonden, hebben uitgestort. Voorzeker dan wordt 
mijn Ziel nog ontroerd in mij, en mijn geest bijna overstelpt van droefheid. 
Baren des doods hadden ons omvangen, banden der helle knelden ons.
Wel is waar, dat wij door de voorzorg en onvermoeide vlijt van de Heren 
Boekhouders en de Gecommitteerden tot de zaken der Visserij, enige hoop 

Ds. Kornelis van Waenen. (detail van het schilderij van C. van 

Geelen sr., 1806, Groote Kerk Maassluis)
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konden scheppen, dat onze Zeelieden door enige afgezonden manschap 
gewaarschuwd van de Oorlog, het dreigend gevaar nog in tijd ontvlieden 
mochten. Een hoop, die door de behouden aankomst van het eerste schip 
op den 31e December van het vorige jaar nog vermeerderd werd, echter 
vergezeld ging met de grootste vreze, voor al sinds men bericht kreeg, dat 
de vijandelijke Schepen niet alleen op onze kusten gezien waren, maar zelf 
sommige van onze Zeelieden nagejaagd en vervolgd hadden. 

Hoe werden uwe harten niet gekneld door angsten en benauwdheden, 
toen hier de nare tijding kwam, dat een van uwe Vishoekers, met nog twee 
van onze Vlaardingsche Naburen, door de Vijand in zulk een engte waren 
gebracht geworden, dat er van de Vlaardingsche Hoekers een op het strand 
te Scheveningen gejaagd, de andere een prooi van de Vijand werd, terwijl 
onze Maassluische Stuurman de vervolgingen van den vijandelijke Rover 
ter nauwernood ontkwam. Hoe rezen niet de golven en baren van uwe 
angstvallige gedachten, wanneer u bericht werd, dat een van onze Vishoekers 
in het gezicht van ter Heide door den Vijand verraderlijk genomen was, en 
dat men de Manschap, tot de onnozele kinderkens toe, op ’s Vijand schip 
hadden zien overvoeren! 

Wanneer aan vele uwer werd toegeroepen ’t is oorlog met Engeland, gij moet 
uw vissen staken, uwe medevissers van het gevaar waarschuwen, en op de 
best mogelijke wijs uwe veiligheid in de een of andere haven zoeken. Welk 
een schrik zal u niet bevangen hebben, wanneer gij in de donkeren nacht 
door uw Staakervuuren elkaar verwittigde van het onheil dat u boven het 
hoofd hing! Ja, hoe zal niet uwe angst en schrik vermeerderd zijn, toen gij op 

Gouden herdenkingsmunt voor stuurman Jacob van der Windt uit Vlaardingen. Hij was bereid om op 29 december 1780 

uit te varen om de Vlaardingse en Maassluise vloot te waarschuwen.
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uw terugreis door de Vijand dadelijk werd aangevallen, toen zijn donderend 
geschut op u losbrandde, en zijn kogels over uw hoofden en door uw zeilen 
vlogen!

Van de Staakervuuren bedienen zich de zeelieden in tijd van nood. Zij worden 
gemaakt van touw dat op een kluwen is gewonden en aan een ijzeren  vork 
is gestoken. Dit wordt in brand gestoken en een der matrozen klimt ermee in 
de mast, wat in de donkere nacht een akelig gezicht geeft.

Verlossingen door de wind zijner neuze
Hij trok u op, en voerde u uit de grote en wijde wateren van den Oceaan, 
en te gelijk uit de wateren der vervolgingen, die, als wilde baren en golven, 
op u aanvielen. Hij bracht u in een veilige haven, waar gij voor de woede 
van uwen barsen en bitteren Vijand beschut, en uit het geweld uwer wrede 
haters, die machtiger waren dan gij, verlost werd. 
Wie toch moet niet erkennen, dat de hand des Heren met onze Zeelieden 
was, daar Hij, die het heelal regeert, en stormbuien, vergezeld van sneeuw 
en hagel, losliet, en, door het geblaas des winds zijner neuze, de vijandelijke 
Schepen van onze kusten verwijderde. 

Een Vlaardingse vishoeker die door drie Engelse kapers op het strand van Scheveningen is gejaagd, 7 januari 1781.E Vl di i h k di d d i E l k h t t d S h i i j d 7 j i 1781
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Redding bij Goeree
Was het niet een gedenkwaardige verlossing, die de goedertieren Jehova 
bewees aan een van onze Stuurlieden (Jan Jansz Vallan), die, met nog twee 
Vlaardingsche Vishoekers op de hoogte van Goeree gekomen, door drie 
Engelse Kapers aangevallen, en in zulk een engte gebracht werd, dat hij zich 
bijna genoodzaakt vond, om, of met levensgevaar, zijn Schip op het strand te 
zetten, of zich in de macht van zijne wrevelige haters over te geven. Maar ziet 
de Heer, God, die de wind schept, en de dageraad en duisternis maakt, zond 
zijn hand uit de hoogte, en nam onze Stuurman met zijn Volk, na een vervolging 
van anderhalf uur, in zijn bescherming. Hij liet niet alleen de wind ten hunnen 
voordele waaien, maar beschikte ook op het onverwachtst een zware dikke 
nevel, waardoor zij voor het oog van de vijanden verborgen werden, en 
aan hun woede ontkwamen. Waarna de Heer, die het licht uit de duisternis 
voortbrengt, de lucht wederom deed ophelderen, en hun gelegenheid gaf om 
de koers naar Texel te nemen, waar zij behouden zijn aangeland.

Gered door dikke mist
Aanmerkelijk was ook de verlossing, welke drie andere van onze Stuurlieden 
(Pieter Goedhart, Andries van Leeuwen, en Willem Leverstein) genoten, 
toen zij op de 7e januari door een Engelse Kaper zes uren lang vervolgd, 
en vijftien mijlen ver Noordwaarts op verjaagd zijnde, ten laatste in de 
noodzakelijkheid zouden gebracht geweest zijn, om zich aan de Vijand 
gevangen over te geven, zo niet de Heer, die de regendroppelen formeert, 
een dichte en dyzigem (nevelige, red.) regen gegeven had, waar door zij het 
gezicht des Vijand ontkwamen; terwijl de Heer hierop de wind ten hunne 
voordeel veranderde en zij van het Noorden, wederom naar Texel konden 
opzeilen, dat hun een haven van behoudenis werd. 

Bedreigd door kapers en bijna vermorzeld door het ijs
En lust het u nog meer wonderen te horen, vestigt ten laatste uw aandacht 
op ’t geen de Heer deed met 27 Stuurlieden van Maassluis, Vlaardingen en 
Zwartewaal. Deze, zodra zij de tijding van de Oorlog gekregen hadden, 
namen wel, nadien de wind in het Zuidwesten en dus niet gunstig was naar 
het Vaderland, het besluit, om naar het Noorden te vluchten. Maar de Heer 
veranderde die gelegenheid, en liet een sterke wind uit het Noordoosten 
waaien, waar door zij van hun voornemen afzagen, en in weinige mijlen het 
Vlie genaderd waren. Hier overviel hun een grote zwarigheid, er waren geen 
Loodsen buiten, en de branding der zee, door welke zij heen moesten, was 
toren hoogte. De vrees echter van door de Vijand overvallen te worden, deed 
hen het stoutmoedig besluit nemen om het Vliesche gat, de een na de ander 
in te zeilen, ’t welk evenwel niet zonder groot levensgevaar volbracht werd, 
daar sommigen van hun die de hoogste branding der zee aantroffen, met 
hunne zeilen op het water geworpen werden. Maar toch alle met Gods hulp 
behouden binnen ’t zelven kwamen. 
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Hun oogmerk was toen wel om naar Amsterdam de koers te richten, maar 
het ijs, dat van de Zuiderzee kwam afzetten, verhinderde ze daarin, en 
bracht hen in zorgelijke omstandigheid, doch de Heer, die hun Leidsman 
tot hiertoe geweest was, holp hen ook uit deze nood, zij kwamen met veel 
moeite door het ijs, maar waren toen genoodzaakt de wijk naar Enkhuizen 
te nemen. De sterke Noordoosten wind had het water zo laag doen aflopen, 
dat 19 Schepen op de bank, die voor Enkhuizen ligt, vast raakten, van welke 
er 16 tien dagen lang in het ijs bleven zitten, en in het uiterste gevaar waren 
van verbrijzeld te zullen worden, gelijk dit ook ten zelve tijde het droevig lot 
werd van twee Koopvaardijschepen, die op het Vrouwezand niet verre van 
daar vergingen. Enige van onze Vishoekers werden wel met vele moeite en 
kosten over die bank gebracht: maar vier van deze Schepen (De Stuurlieden 
van deze schepen waren Ary Poort van Maassluis, Gerrit van Schaagen, Ary 
Willemsz Struis, beide van Vlaardingen, en Dingman van der Sjouw, van 
Zwartewaal) bleven nog in het aller-uiterste gevaar, en alle hoop op dezelve 
behoudenis scheen afgesneden.
Dan, de Heer, wie geen ding te wonderlijk is, zond zijn hand uit de hoogte: 
Hij deed het water buiten verwachting zo hoog vloeien, dat zij, in het holle 
van de nacht, met hun Schepen zonder enige mensenhulp door het ijs, dat 
in beweging raakte, over de bank gezet, en, hetgeen onze verwondering 
verdient, schoon het donkere Maan was, en zij niet wisten werwaards 
heenen, juist gebracht werden ter plaatse, waar de andere Schepen op de 

Groote Kerk in de 18e eeuw. Schilder onbekend.
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vorige dag met behulp van Mensen gekomen waren. 
Hier echter waren zij nog niet veilig: de vrees voor de verbrijzeling van hunne 
Schepen door het ijs bleef even groot, en de baren van bekommernissen 
rezen, toen hun bericht werd, dat er nog wel 6 dagen verlopen zouden, eer 
men hen met enige mogelijkheid in de Haven zou kunnen brengen. Maar de 
Heer, die hen dusverre zo zonderling bewaard en geholpen had, nam hen, 
en trok hen op uit deze wateren van benauwdheid. Hij deed op de volgende 
dag het ijs zo verre, en ook niet verder, van elkanderen scheuren, dan dat 
er maar een Schip kon doorkomen, en waar door zij alle, ter elfder ure van 
diezelfde dag, in de haven van Enkhuizen aankwamen. 

Wat dunkt u nu, mijne Toehoorders moeten alle deze wonderen en weldaden 
Gods u niet overtuigen, dat wij de behoudenis van onze Zeelieden alleen aan 
den Allerhoogsten hebben toe te schrijven? 

De verlossing was geen verdienste, maar Zijn alvermogen
Maar, zult Gij misschien vragen, wat is de reden, dat God aan onze Zeelieden 
deze verlossing geschonken, en hierdoor de zenuw en sterkte van onze Plaatse 
niet geheel heeft afgesneden? Ik hoop niet, dat iemand uwer zo vermetel zal 
zijn, dat hij de oorzaak hiervan in enige eigen verdiensten of waardigheid 
zoeken zal. Alleenlijk wil ik, dat Gij uit de verlossingen uwer Zeelieden het 
besluit opmaakt, dat de redenen, waarom God zo met hun gehandeld heeft, 
buiten allen twijfel zijn: opdat Hij daardoor de schitterende luister van zijn 
Goddelijk alvermogen ten toon spreidt, en u doen zien zou, dat bij Hem geen 
ding te wonderlijk is. Opdat gij hier uit leren zou uw vertrouwen op Hem te 
vestigen.

Onvoorwaardelijke dankbaarheid, laten uw kelen als orgels zijn 
’t Is zoo, er hangen donkere wolken over het lieve Vaderland. Het uitzicht 
voor ons Maassluis, daar de Visserijen en Koophandel stil staan, is duister. 
En het ongelukkig lot der gevangenis, sommige (de Stuurlieden van de drie 
genomen Schepen zijn Dirk Jansz. Verhoorn, Jacob Maartensz. van Rossen en 
Jacob van der Spek ) van onze Zeelieden overkomen, is beklaaglijk. 
Dan, Geliefden! dit alles behoort ons wel te brengen verootmoediging voor, 
en bekeringen tot God. Dit alles verplicht ons tot verheerlijking van Jehova’s 
Naam. Laat uwe harten dankaltaren, uwe kelen als orgels zijn, en uwe lippen 
zijnen lof verkondigen. Laat de vrolijke dankbaarheid op uwe aangezicht 
gezien worden en uwe liefelijke Lofgalmen slingeren door het juichende 
gewelf des Hemels. 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven;
Rechtvaardigen, verheft den Heer:
Het past u, Sluisers, God te loven;
Zingt zijnen groten naam ter eer.
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Heilwens tot slot
Burgers! Ingezetenen van Maassluis! Reders, Boekhouders, Kooplieden, en 
alle die uw beroep aan het Land of op de Wateren hebt! De Heer zij met U op 
alle uwe wegen, en in alle uwe handelingen, en doet zijne voetstappen over 
u druipen van vettigheden! Hij weere alle onheilen uit uw midden, en maakt 
het met al ’t kwade zo, dat het u niet smart! Hij doet uwe Rederijen, Visserijen, 
Koophandel en Neringen herleven, en bloeien als in uwe gezegendste tijden; 
opdat Gij den overvloed der zeeën van nieuws mocht zuigen, en het U, en 
uwen Zaden na U welga tot in lengte van dagen! 

AMEN! SOLI DEO GLORIA!

Album Amicorum
Maar hoe zat dat nu met het vriendenboek? Dat heeft niets te maken met 
bovenstaande redevoering in de kerk. Het is een persoonlijk bezit van Van 
Waenen geweest. Een album (of liber) amicorum (Latijn voor ‘vriendenboek’) 
was tot in de 19e eeuw een bundel van studenten, diplomaten en geleerden met 
persoonlijke teksten en illustraties. Deze werden op verzoek van de eigenaar 
van het album geschreven door vrienden, collega’s, leermeesters en bekende 
personen. De bijdragen, in de vorm van een tekst, verhaaltje of (Latijnse) 
spreuk, werden in veel gevallen van een wapen, tekening of rebus voorzien. 
Het album amicorum is een vroege vorm van een poesiealbum, een schrift met 
handtekeningen van beroemde personen, of het huidige vriendenboekje.

Betrouwbare haan
In het vriendenboek van ds. Van Waenen treffen we een prachtige tekening 
aan van een haan. Het dier is in snelle krullen en penstreken getekend 
met een kroontjespen. Het opschrift erbij luidt: ‘Gallus Fidelis’. Vanwege 
de naamsovereenkomst hebben we de afbeelding met burgemeester Haan 
gedeeld. Zijn verraste reactie was: ‘Wat leuk. Ik heb altijd al een ‘betrouwbare 
Haan’ willen zijn!’

Twee bladzijden uit het vriendenboek van ds. Van Waenen.
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Wat de tekening betekent blijft echter 
onduidelijk en ook de naam van de 
tekenaar is niet goed te ontcijferen. 
De vertaling van de Latijnse tekst 
op de tegenoverliggende bladzijde 
luidt:
‘Het is een veilige en vaak gebruikte 
manier om via de naam van een 
vriend de waarheid een beetje 
geweld aan te doen. Een veilige en 
vaak gebruikte manier, ja, dat kan, 
maar als het gebeurt, is het toch 
afkeurenswaardig, of erger.
Deze weinige woorden heb ik 
geschreven om mezelf aan te bevelen 
door de vriendschap met de zeer 
illustere heer C. van Waenen.
Maassluis, 4 maart 1767’

De eerste twee zinnen zijn een citaat 
uit de Ars Amatoria van Ovidius 
en in die tijd is het voor geleerde 
figuren mode om met hun kennis 
van het Latijn en de klassieke schrijvers te pronken. Maar wie die figuur is?  
Wij kunnen de naam wel lezen, maar niet duiden.

Bronnen
Biografisch Woordenboek der Nederlanden. Deel 20 (1877), A.J. van der Aa, 
p. 16/17
Kerkelijke Redevoering, 1781
Liber Amicorum Van Waenen
Wikipedia

Tekening met opschrift Gallus Fidelis (betrouwbare haan).
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Door: Dick van Wassenaar

Inventarissen in de Boedelbank van het Meertens Instituut dateren uit 
de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. In deze bijdrage een 
overzicht van het wapenbezit van burgers uit Maassluis van die tijd zoals 
die zijn opgenomen in de inventarissen uit deze Boedelbank.

Het gebruik van de inventarisinformatie maakt het mogelijk om een – beperkt 
– beeld te krijgen van de bezittingen van mensen. Een boedelinventaris is 
een door een notaris of een gerechtelijke instelling opgemaakte lijst met 
goederen die in een huishouden aanwezig zijn. Dergelijke lijsten zijn meestal 
opgesteld om een erfenis te verdelen, vaak ten behoeve van de nagelaten 
wezen en halfwezen. Ook kan een boedelinventaris opgesteld worden op 
verzoek van schuldeisers. 

Onderdeel van de inboedel
Behalve de gebruikelijke bezittingen 
als kleding, huisraad, boeken, 
juwelen et cetera waren sommige 
personen in bezit van wapens zoals 
een vuur- of een steekwapen. Voor 
dit onderzoek werden de gegevens 
verzameld van personen die in het 
bezit waren van een of meer van de 
volgende wapens: de vuurwapens 
pistool, revolver1, geweer, musket en kanon en de steekwapens hartsvanger, 
hellebaard, sabel, degen en zwaard. Andere wapens zoals karabijn, dolk, 
lans en rapier werden niet aangetroffen in deze inventarissen. 
De gegevens geven een verrassende kijk op de bewapening van de gewone 
Maassluise burgers, maar het vertelt helaas niet of en waarvoor zij de wapens 
gebruikt hebben.

In de betreffende periode (1628-1883) varieerde het aantal inwoners in Maassluis 
grofweg tussen de 4000 en 6000. Het aantal personen uit Maassluis waarvan in 
deze periode een inventaris is opgenomen in de Boedelbank bedraagt 435.

WAPENBEZIT IN MAASSLUIS
Pistolen, geweren, degens en zwaarden

Hartsvanger

1 Pas ontstaan aan het begin van de 19e eeuw.
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Het verkregen resultaat is zeker 
niet representatief voor Maassluis. 
Het is beperkt tot de informatie 
zoals verkregen uit de verzamelde 
inventarissen. Alle wapens in 
bezit van bewoners, waar van geen 
inventaris is opgemaakt of niet 
zijn opgenomen in de Boedelbank, 
vallen daarbuiten. Uit de verkregen 
gegevens krijgen we echter wel een 
beeld hoeveel en welke burgers over 
een bepaald wapen beschikten. 

Vuurwapens en steekwapens
Na analyse van de gegevens uit de 
Boedelbank blijkt dat er tussen 1628 
en 1883 in Maassluis 65 maal (15% van 
het totaal) een inboedelbeschrijving 
is gemaakt waarbij ook een of meer 
wapens werden aangetroffen. Het 
totaal aantal wapens was 93 stuks:

Vuurwapens Steekwapens
12 pistolen  22 degens 
12 geweren 12 hartsvangers
12 musketten 10 sabels
6 kanonnen 4 hellebaarden
1 revolver 2 zwaarden

Opmerkelijk bij het resultaat is het aantal ‘kanonnen’. Eenmaal wordt aan 
de inventarislijst toegevoegd ‘met afuit’ en eenmaal staat er ‘kanonnetjes’. 
Verder zijn er geen omschrijvingen over deze wapens, groot of klein, voor 
gebruik of sierattribuut. 

Wie bezit nu zoiets?
Zelfs met de beperking van de hoeveelheid beschikbare inventarisgegevens 
krijgen we toch wel een beeld welke personen in bezit waren van wapens. 

Musketten

2 Beschikbaar bij de redactie en de auteur.
3 De rol van een burgemeester in die periode was een andere dan tegenwoordig. 
Het stadsbestuur werd toen gevormd door een aantal Burgemeesters, de 
Schout en diens Schepenen. De Burgemeesters waren belast met het dagelijkse 
bestuur van de stad en waren de vertegenwoordigers van de burgerij.
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Uit de verzamelde gegevens2 blijkt een grote variatie: bakker, commies ter 
recherche, kuiper, metselaar, schipper, schoenmaker, sluiswachter, visser, 
verver et cetera. Een aantal (voormalige) beroepen met wapenbezit komt 
echter relatief veel voor, het betreft de chirurgijn (3x), de rentmeester van het 
weeshuis (3x) en de oud-burgemeester3 (4x). 

Een aantal personen was in bezit van meerdere wapens: elf personen bleken 
in bezit van twee wapens en de volgende vijf personen drie of meer stuks: 
-  Lambregt Alewijnzs. van den Hout, geboren 1641 en overleden in 1706. 

Hij bezat een huis aan de Haringkade en een huis aan de noordzijde van 
de Olivierstraat en was rentmeester van het weeshuis en boekhouder. In 
de inventaris wordt melding gemaakt van een pistool, een hellebaard en 
een degen.

-  Annetje Boudewijns (of Bouwens) Verheij, weduwe, bezat een huis aan de 
zuidzijde van de Veerstraat en was bij haar overlijden in 1717 rentmeester 
van de weeskamer en rentenier. In haar boedel bevonden zich een geweer, 
een musket en een degen.

-  Johan IJsbrants Schilperoort was in Rotterdam kruidenier geweest, maar 
trad in Maassluis op als meesterchirurgijn. Hij werkte als autodidact aan 
de verhoging van zijn status door met behulp van een korte methode 
de Latijnse taal te leren. In zijn boedel waren aanwezig een geweer, een 
kanon en een degen.

De waard van herberg De Moriaan bezat verschillende wapens en zelfs twee kanonnen.
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-  Cornelis van Linden, vooraanstaand Maassluizer, logementhouder van 
herberg De Moriaan en oud-burgemeester. Overleden in 1762, eerder 
getrouwd met Adriana Valk en na haar overlijden met Elizabeth van 
Kranenburg. Zijn inboedel omvatte onder andere twee kanonnen, twee 
hartsvangers, een pistool, een sabel en een degen. Hij bezat daarnaast ook 
een negental rottingen.

-  Simon Bakker, kuiper, geboren in 1744 en overleden in 1786. Was getrouwd 
met Ariaantje Buijtelaar. Bewoonde een huis en erf aan de noordzijde van 
de Veerstraat, strekkende van de straat tot aan de Noordgracht. In zijn 
inboedel waren aanwezig een degen, een sabel, een hellebaard en een 
hartsvanger.

Waarom een wapen?
Zoals blijkt uit deze beperkte 
analyse heeft in die jaren een flink 
aantal bewoners in Maassluis 
een of meerdere wapens in huis. 
Interessant is te weten waarom 
dat zo is, maar daarover kunnen 
we slechts filosoferen. Het kunnen 
erfstukken zijn, of in geval van 
overheidsdienaren mogelijk (voor-
malige) dienstwapens, of deel van 
een curiosaverzameling. In het 
slechtste geval kunnen het wapens 
zijn geweest bedoeld voor kwade 
zaken of – ingeval van geweren – van 
bijvoorbeeld stropers. Wat mogelijk 
ook een rol heeft gespeeld was dat 
aan het einde van de 18e eeuw de 
Vierde Engelse Oorlog uitbrak. Dat 
was ook het begin van de Franse 
tijd in de Nederlanden waarbij de 
Patriotten en de Prinsgezinden met 
elkaar bakkeleiden en in gewapende 
burgerwachten tegenover elkaar 
stonden.

Bronnen
www.meertens.knaw.nl/boedelbank/
Wikipedia

Ook een rentmeester van het Weeshuis kon in het bezit zijn 

van vuur- en steekwapens.
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Door: M.A. Sluizer

Dapp’re mannen van de sleepdienst,
Jullie die steeds onversaagd
Varen bij het ergste noodweer
Als men u ter hulpe vraagt.
Dapp’re mannen van de Ebro,
Weer hebt gij die roep verstaan
En bent bij het eerste noodsein
Met Uw boot weer uitgegaan.
Ondanks stormweer en gevaren
‘Helpen’was uw vast besluit,
Moedig en zeer vastberaden
Voer gij met uw sleepboot uit.
Maar, helaas, uw moedig pogen
Kwam U ditmaal duur te staan,
Zelf in doodsnood zag u Ebro
Op Banjaard ten onder gaan.

Uitgevaren om te helpen,
And’ren bijstaan in de nood,
Moest men U het leven redden
En ontrukken aan de dood.
Hulde aan de boot uit Veere
Die onmidd’lijk tot u kwam
En U, na veel moeizaam pogen,
Allen tijdig overnam.
Dapp’re mannen van de Ebro,
Uwe redding doet ons goed,
En bewonderen nu mog meer
Uw heldhaftigheid en moed.
Door de woeste elemente
Is de Ebro wel vergaan,
Maar de geest van ‘Hollands Glorie’
Laat zich nimmer, nimmer slaan.

In 1958 is de Ebro gestrand en verloren gegaan. In 1986 is het wrak ontdekt en op de wal gezet. Het werd in 1989 gesloopt.

EBRO GESTRAND 
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Door: Bram Sonneveld en Erna te Spenke

We lopen over de Prinsekade, passeren nr. 38, nr. 39, nr. 40 en bellen aan bij 
nr. 50, terwijl we ons afvragen waarom deze kade geen Nicolaïkade heet, 
want op de genoemde nummers woonden en wonen al meer dan 100 jaar 
Nicolaïs. Het plan is om de heer Nicolaï te gaan interviewen.

Het zal anders lopen, het wordt geen interview, maar een gesprek. Een 
gesprek dat heel weinig over Nicolaï gaat, maar vooral over Maassluis en 
dan wel over dat stuk waar Nicolaï veel over kan vertellen; en over alles 
waar hij nieuwsgierig naar is en wat hij nog niet weet. Het gesprek zal vooral 
gaan over ‘hoe het eigenlijk geweest is’ en dat het zo jammer is dat veel 
vragen te laat bij je opkomen en dat de mensen aan wie je het antwoord zou 
kunnen vragen er niet meer zijn.

Stukjes oud-Maassluis
We beginnen niet bij nummer 38, 
waar vanaf 1888 Petrus Nicolaï en 
zijn gezin woonden. Ook niet bij 
nummer 39 waar Nicolaas (Klaas) 
Nicolaï en zijn vrouw vanaf diezelfde 
tijd woonden, het huis met de eerste 
steen die door Jantje Schouten werd 
gelegd in 1887. Ook niet in het ‘oude’ 
huis van de hovenier, nummer 40, dat 
in 1901 werd gebouwd. We beginnen 
bij nummer 50, met de eerste steen die door Lise is gelegd. Tegelijk realiseren 
we ons dat anno nu de geschiedenis zich heeft herhaald: Het echtpaar Nicolaï 
woont op nr. 50, hun zoon naast hen op nr. 40 en hun dochter aan de andere 
kant naast hen op nr. 51.

We worden hartelijk ontvangen door het echtpaar Nicolaï. In de hal, 
langs de trap omhoogkijkend, is het niet moeilijk te raden waar Nicolaï’s 
belangstelling naar uitgaat: de muur hangt vol schilderijen en prenten van 
stukjes Maassluis. 
‘Het is niet zo dat nr. 40 altijd het laatste huis is geweest. Vroeger was 
er sprake van de nrs. G4, G5 en G6. Het huidige nr. 40 was G4. Bij het 
bouwrijp maken van de grond van nr. 50 heb ik ooit gele ijsselsteentjes 
aangetroffen, die moeten hebben behoord aan de huizen die verderop 
hebben gestaan. Er woonden in die huizen werknemers van de scheepswerf.  

J.C. NICOLAÏ, HOVENIER

Eerste steen Prinsekade 50.
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We hebben het dan over de jaren 
rond 1870.’
‘Vanaf nr. 38 liep er een paadje om 
naar het Armenland te komen. Naast 
dat paadje werd door de gemeente 
bagger gestort, dat was eerst een hele 
berg, maar dat klonk snel in.’
‘Oom Klaas had een stuk grond 
gehuurd aan het eind van Noordvliet-
Zuidzijde. Die naam was Prinsekade 
geworden; waarom het Prinsekade is 
gaan heten, weet ik niet.’

De familie 
Vroeger trof je familieleden ook wel aan met de naam Nicolaij, maar dat is 
officieel Nicolaï geworden: met een trema, ofwel twee puntjes op de ï.
De eerste die we in deze contreien aantreffen, is Johannes Nicolaï. Hij kwam 
uit Pietersheim, een dorpje in de buurt van Lanaken in Belgisch Limburg, 
zo’n 15 km noordwestelijk van Maastricht. Waarom hij richting het westen 
trok weten we niet: een protestant in een overwegend rooms-katholieke 
omgeving? Economische redenen?
Wat we wel weten is dat hij 1785 in Naaldwijk trouwde met Maartje van der 
Wouw en een gezin stichtte. Van Naaldwijk ging het pad van de familie via 
Monster naar Maassluis. 

Het laatste huis van de Prinsekade was nr. 40. Daarachter lag 

het zogenoemde Armenland.

Rechts het huis Prinsekade 40. Daarnaast staan nu nrs. 50 en 51.
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Alle Nicolaïs, vanaf Nicolaï’s betovergrootvader Arij (1821-1901), waren 
tuinder, tuinier, bloemist, of hovenier. Nicolaï veronderstelt dat zijn 
grootvader als tuinder is begonnen en dat er vervolgens het kweken van 
planten bij gekomen is. Hij haalt een mooie foto tevoorschijn uit 1908 met een 
viertal familieleden staande voor de halfhoge kassen. ‘Waar zij daar staan op 
die foto, daar zitten wij nu in de kamer’

Verraden door NSB’er
Nicolaïs grootvader Arij is op 6 november 1942 in Wolffenbüttel overleden. 
‘Hij luisterde in de oorlog veel naar de Engelse zender bij Booster1, het hoofd 
van Groen van Prinstererschool, die naast de school woonde. Zij waren 
bekenden van elkaar, omdat Arij Nicolaï wat conciërge-werkzaamheden 
verrichtte zoals ’s morgens in de vroegte de kachels aansteken. Het was een 
NSB’er, die aan de overkant van de vliet woonde, opgevallen dat Nicolaï 
vaak om zes uur naar Booster ging. Die NSB’er heeft hen toen aangegeven. 
Ze zijn opgepakt en naar Rotterdam gebracht. 

Een dag later kwam de politie bij de familie Van Gelderen aan de deur, waar 
mijn vader op dat moment aan het werk was, met de mededeling dat hij 
zich moest melden op het politiebureau. Daar kreeg hij te horen dat hij de 
volgende ochtend bij de Grüne Polizei op de Heemraadsingel te Rotterdam 

Van links naar rechts Arij Nicolaï *1875, Arijs vader Petrus *1848, zijn oom Klaas *1845 en Arijs echtgenote Willemina Dijk *1880.

1 Cornelis Booster, geb. 1897, trouwt in 1923 met Catharina W. van der Lee.
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moest komen om te horen over hoe 
en wat en om wat nodige spullen te 
brengen voor mijn grootvader. We 
praten over 2 september 1942. Mijn 
vader was tegelijkertijd met Booster 
en mijn grootvader opgepakt, maar 
dezelfde dag al snel weer vrijgelaten.

Booster en mijn grootvader werden 
getransporteerd naar een gevangenis 
in de buurt van Düsseldorf. Mede 
door de slechte omstandigheden is 
Arij Nicolaï ziek geworden en aan 
een longontsteking overleden. Hij 
ligt begraven op het Nederlands 
ereveld te Hannover.
Booster, die vlak na de oorlog tolk 
was voor de BS, is wel teruggekomen 
en heeft het verhaal toen aan de 
Nicolaïs verteld. Verder werd er 
thuis, in de jaren vlak na de oorlog, 
niet over gesproken.’

Emigreren
Nicolaï’s ouders zijn in 1943 getrouwd en hebben toen ingewoond bij de 
weduwe Nicolaï-Dijk, totdat zij naar Rockanje verhuisde, haar geboorteplaats.
‘In 1947 ontstond het plan om te gaan emigreren. De economische 
vooruitzichten waren niet florissant. Alles was al in kannen en kruiken om 
per schip naar Canada te gaan, maar mijn vader zag het op het laatst niet 
meer zitten. Hij was te veel verknocht aan Maassluis. Er werd later nog 
geopperd door de emigratiedienst om per vliegtuig te gaan, maar ook dat 
werd afgewezen.’ 

De Nicolaïs verkochten bloemen aan huis en ventten ze ook uit. Eerst met 
de bloemen langs de vaste klanten om tenslotte te eindigen op een vaste 
standplaats. Voor de oorlog was dat op de Markt en in de jaren ’50 aan het 
einde van de Nieuwstraat. 
Totdat de gemeente een eigen plantsoenendienst begon, deed vader Nicolaï werk 
voor de gemeente met daarnaast ook tuinaanleg bij particulieren en bedrijven. 
Hij moest proberen om in ongeveer tien maanden een jaarsalaris te verdienen, 
want bij slechte, vorstrijke winters viel er in de tuin weinig te beginnen.

‘Ik ging na de mulo werken bij Smit & Co. Na een jaar of acht verhuisde Smit 
& Co naar Rotterdam. Maar daar zag ik tegenop: elke dag naar Rotterdam.’ 

Grootvader Arij Nicolaï *1875 † 1942.
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Dat was 1969. Hans Nicolaï had tot dan toe nooit het idee gehad bij zijn vader 
in het bedrijf te gaan werken. Tot op dat moment. ‘Ik ben helemaal blanco in 
de tuin begonnen; in 1972 was ik gediplomeerd hovenier en op 1 januari 1979 
heb ik de zaak, na pensionering van mijn vader, voortgezet.’ 
 
De tuin, het Armenland en P.K. Dommisse2 
Het Armenland is de bijnaam voor het stukje land tussen de Noordvliet en de 
Zuidvliet, achteraan de tuin van de familie Nicolaï. Rondom 1900 behoorde 
het stuk grond aan de Diaconie van de Hervormde Kerk. Hier konden arme 
Maassluizers een stukje grond beheren om bijvoorbeeld groente te telen. 
In 1963/1964 is op de strook grond aan het einde van de Prinsekade en Groen 
van Prinstererkade de inmiddels afgebroken Sint Antoniusschool gebouwd: 
met aan de linkerkant het Armenland en aan de rechterkant de tuin van  
P.K. Dommisse. Deze twee percelen liepen door tot aan de Baansloot.  
Omdat daar de Sint Antoniusschool werd gebouwd is die situatie gewijzigd. 

Tevens is daar toen de Brouwerijstraat aangelegd als verbinding tussen de 
Prinsekade en de Groen van Prinstererkade. De Brouwerijstraat is vernoemd 
naar de brouwerij die zich daar ooit bevond. Dommisse had in een ander, 

Jo Nicolaï vent bloemen uit ter hoogte van bakkerij Prins, thans boekhandel Het Keizerrijk, aan de Noordvliet. (omstreeks 1956)

2  Pieter Kors Dommisse (1898-1972), was de zoon van C.P.I. Dommisse (1866-
1943), die van 1908 tot 1933 burgemeester was van Maassluis. In dit artikel 
wordt, wanneer de naam Dommisse valt, P.K. Dommisse bedoeld.
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later gebouwd pand het Centraal Telefoon Bureau en de Radio Distributie 
ondergebracht. Hij had daar ook een grote tuin met een woon/tuinhuis. 

‘Mijn vader heeft in de jaren ’50 de tuin uitgebreid: aan het eind ging er 
een stuk vanaf en in de breedte kwam er een stukje bij, want de sloot in het 
midden werd gedempt.
In 1999 bleek bij onderzoek de grond danig vervuild. Er zat onder andere te 
veel lood in de grond. Dat zou kunnen komen omdat de scheepswerf van 
Firet hier tot 1879 heeft gezeten. Schoonmaken van perceel Prinsekade 50 
zou ongeveer 85.000 gulden kosten. Tenslotte is besloten om de grond af te 
dekken en vervolgens tot 35 cm boven het maaiveld op te hogen. Maar wij 
mochten er zelfs geen moestuin van maken, terwijl mijn ouders er altijd van 
gegeten hebben. 
Maar de pruimenboom en nog twee andere bomen mochten blijven staan en 
de pruimen mochten we wel eten.’

Kluizenaar
Het perceel van Nicolaï grenst dus aan het Armenland, met aan de andere 
zijde de tuin van P.K. Dommisse, gescheiden van elkaar door een brede 
sloot. Op het Armenlandje stond ook een oude loods waar Hans Dirkzwager  
’s winters een zeilboot had liggen. ’s Winters lagen er ook andere boten op 
de wallekant.
‘Met nog een paar buurkinderen speelden we bij Dommisse in de tuin, vooral 

Zicht op het huis van Dommisse en het brouwerijgebouw. (circa 1955)
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nadat Dommisse er weg was, zo ongeveer 1955. Kikkers vangen met een 
rood touwtje, hutten bouwen en zo. Mensen waren voor die plek een beetje 
bang. Dommisse woonde daar als een soort kluizenaar.’
‘Eén keer per jaar ging hij met zijn beide hulpen, mijn broer en ik, ik zal 
zo’n jaar of acht/negen zijn geweest, met de auto naar de bollenvelden en 
kwam dan terug met zo’n bloemenslinger op de motorkap.3 Hij reed dan 
ook over de boulevard in Katwijk en zei ‘daar wonen mijn zusters’, en reed 
daarna door, hij stopte daar niet. Later is hij er gaan wonen; op een gegeven 
moment was hij weg uit Maassluis. Hij had veel achtergelaten, het land lag 
wel braak, maar er was niet veel opgeruimd. Postzegelalbums, ouderwetse 
grammofoons, paperassen, er is daar toen heel wat weggehaald.’

‘Zijn archief ligt bij de VU. Toen ik 
bestuurslid was van de HVM heb ik 
wel eens geopperd dat we Dommisse’s 
dagboeken moesten bekijken. Want 
Dommisse hield een dagboek bij, 
hij schreef over alle mensen in deze 
omgeving, misschien schreef hij 
wel precies per huis op wie daar 
woonden en wat zich daar afspeelde. 
Er lag een embargo van 25 jaar op die 
dagboeken, die 25 jaar zijn inmiddels 
voorbij. Maar met mijn suggestie is tot 
nu toe nooit wat gedaan.’

Conclusie van de interviewers
Een telefoontje naar het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme leerde ons dat het archief van de familie 
Dommisse, met daarin de dagboeken van P.K. Dommisse over de jaren 1917-
1972, vrij toegankelijk is. Die dagboeken hebben een ‘omvang’ van een paar 
dozen, volgens de archivaris, maar zijn wel geschreven in een goed leesbaar 
handschrift. Wie gaat die klus doen?

Familie Drost
Er komen nieuwe foto’s op tafel, ditmaal met woonboten. ‘Voor nr. 38 
lag de woonboot van de familie Uil (vertrokken in 1948) en schuin bij 

Schilderij van de oude gebouwen aan de Baansloot. 

(schilder onbekend)

3 In het hoofdstuk De ontvoering van het boek Magdalena, Maarten ’t Hart, 
2015, wordt Dommisse en zijn ‘luxewagen’ ten tonele gevoerd.
4 Hendrik Drost (*Wildervank 23-2-1902, overl. Maassluis 15-2-1979) trouwde 
te Wildervank 8-4-1926 met Klasiena Fennechiena Jonker (*Wildervank  
6-6-1903, overl. Maassluis 21-7-1991).
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ons voor lag die van de familie 
Drost4, ze kwamen uit Groningen. 
Die woonboot was hier in 1950 
aangekomen vanaf Rozenburg, door 
de Monstersche Sluis. Drost had bij 
de Landverbetering gewerkt en had 
een andere baan bij Key & Kramer 
gevonden. Die mensen werden als 
een tweede vader en moeder voor 
mijn broer en mij. Wanneer mijn 
ouders eens een weekje weg waren, 
dan kwam het echtpaar Drost bij ons 
in huis wonen en kookte en zorgde 
voor ons. Ze bleven dan ook slapen.’

 ‘Er is een aquarel van Henk Fortuin 
met het huis van Dommisse erop. 
Ik heb geprobeerd die te pakken 
te krijgen, ook geprobeerd het te 
kopen, maar dat is niet gelukt. Het 
moet nu samen met veel andere 
aquarellen in het museum zijn. Ik zou dat graag in bruikleen krijgen en ik wil 
er best zelf een lijst om kopen en het na verloop van tijd weer retourneren. 
Zou het geen idee zijn om kunstwerken uit het museum uit te lenen, een 
bruikleenovereenkomst, bij voorbeeld met de voorwaarde dat de lener er een 
lijst omheen laat maken?’

Tenslotte
Over Hans Nicolaï de tafeltenniskampioen dus niets in dit interview. Ook 
niet over het Team Nicolaï (team 52) dat tweede werd bij de Stadsquiz. Maar 
over die quiz wil Nicolaï nog wel even doorvragen en zo eindigt dit gesprek 
in vriendschappelijk gebakkelei over de juiste antwoorden, maar dat hoeft 
allemaal niet in het artikel. 

Wij willen nog graag het volgende onderstrepen:
Het is in het gesprek terloops aan de orde gekomen, bijna tussen neus en 
lippen door: Hij is op 1 april 1969 bij zijn vader begonnen. Dit jaar dus 50 
jaar werkzaam als hovenier. Op 1 januari 1979 nam hij de zaak over en is 
dus 40 jaar zelfstandig hovenier in Maassluis. Anno 2019 verricht Hans nog 
op ‘zeer bescheiden schaal’ hovenierswerkzaamheden hoewel hij allang met 
pensioen had gekund. 

2019 is een waar jubileumjaar voor Hans Nicolaï!

Winterlandschap: De brede sloot tussen het Armenland en  

de tuin van Dommisse, met boten op de helling. (circa 1955)
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Door: Redactie

In de Schakel van donderdag 10 en 17 december 1970 lezen wij in twee 
afleveringen het roerende verhaal over een redder en geredde die elkaar na 
53 jaar weerzien. De gebeurtenis heeft betrekking op een nog veel ouder 
krantenartikel, uit 1917.

Op 6 juli 1917 waren de Maassluise loggers MA 16 ‘Piet Hein’ met schipper 
Jacobus Sala van het Reederijkantoor M. Dirkzwager Gzn. en de MA 103 
‘Handel en Visscherij’ met schipper Pieter J. van Rossen van de Reederij 
H.J. van Rossen op de Noordzee aan het vissen. Naar hun overtuiging op 56 
graden 50 minuten noorderbreedte en 5 graden 20 minuten oosterlengte en 
dus binnen de toentertijd vastgestelde vrije vaargeul. De commandant van 
de Duitse onderzeeboot die ’s middags om vijf uur kwam opduiken had een 
andere mening en zei dat de schepen zich 15 mijlen binnen het versperde 
gebied bevonden.

Het was 1917, midden in de Eerste 
Wereldoorlog en midden in de 
periode van de verscherpte, zo niet 
onbeperkte, duikbootoorlog. 
Veel tijd om te praten was er niet, de 
commandant vond natuurlijk dat hij 
gelijk had. Een voorstel van een van de 
officieren van de duikboot om de juiste 
positie nader te bepalen werd van de 
hand gewezen. Aan de bemanningen 
van de MA 16 en MA 103 werd gelast 
in de boten te gaan en direct daarop 
werden de schepen getorpedeerd en 
verdwenen ze in de diepte.
De zoveelste slag voor de Maassluise visserij in de oorlog 1914-1918.

Redding na 70 uur
24 man in vier boten, de nacht tegemoet. Gelukkig was het weer goed, maar 
toch was het vooruitzicht allesbehalve prettig. Zaterdag 7 juli geen redding, 
zondag 8 juli evenmin en weer gingen de bemanningen van de MA 16 en MA 
103 de nacht in.

WEERZIEN NA 53 JAAR
Nieuws uit oude kranten

De vierde logger van rechts is de MA 16.
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Maandag 9 juli, na 70 uur in 
de boten, kwam er redding. De 
stuurman van de IJmuiden 179, de 
stoomtrawler ‘Holland III’, bemerkte 
de schipbreukelingen om halfdrie  
’s middags. Toen was het gauw 
bekeken. De bemanningen werden 
aan boord van de Holland III 
genomen, om vier uur werd de 
thuisreis aanvaard en dinsdag-
middag 10 juli 1917 kwamen allen 
behouden in IJmuiden aan.

Het bovenstaande verhaal bevat 
geen nieuws voor de heer Jacob van 
den Meeberg, nu 66 jaar en wonende 
aan het Mackayplein 18R te Maassluis (in 1970, red.). Hij maakte namelijk zelf 
de reis mee als jongste bemanningslid van de MA 16. Hij was aangemonsterd 
als ‘speeljongen’ en die naam zal niet-visserlieden wel een verkeerde indruk 
van zijn werkzaamheden daar aan boord geven, want spelen was er niet bij. 
Gezien zijn tegenwoordige leeftijd kost het weinig moeite uit te rekenen dat 
de heer Van den Meeberg 13 jaar was toen zijn schip werd getorpedeerd. 
Het was toen een vrij normaal verschijnsel: na de lagere school op 12-jarige 
leeftijd naar zee.

Contact zoeken na 53 jaar
De heer Van den Meeberg zal naderhand af en toe nog wel eens aan die 
redding gedacht hebben, toen ze koud en stijf na 70 uur dobberen aan boord 
werden genomen van de IJmuiden 179. Waar hij wel niet aan gedacht zal 
hebben, is dat een van de redders van de IJM 179 na 53 jaar nog eens contact 
met hem zou zoeken. En toch is dat, tot grote verbazing en blijdschap van de 
heer Van den Meeberg, dit jaar gebeurd.
De heer Aldert Krab, nog wonende te IJmuiden, was toen in 1917 op 25-jarige 
leeftijd stuurman van de IJM 179 en nu dus 78 jaar. Bij hem kwam in de loop 
van dit jaar de gedachte op eens na te gaan of hij wellicht met sommigen van 
de toen geredden nog eens in contact komen kon. 

De zoektocht
De heer Aldert Krab was benieuwd of er na al die tijd nog geredden in 
leven en bereikbaar waren. Hij vroeg – en kreeg – van de heer Ringeling, 
gemeente-archivaris te Maassluis, een fotokopie van de monsterrol van de 
MA 16 Piet Hein. Hij las daar de namen van de volledige bemanning: J. Sala, 
schipper, A Spaans, stuurmansmaat, A. van Ingen, M. Noltee, C. Nieuwpoort,  
E. Paalvast, A. Sala en J. Spaans, matrozen, M. van Leeuwen, oudste,  

MA 103 in de Binnenhaven.
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Pieter van de Meeberg, middelste jongen, C. Poot, inbakker en tenslotte Jacob 
van den Meeberg, speeljongen.
Hij kreeg daarbij de adressen van enkele nog in leven zijnde en in Maassluis 
wonende bemanningsleden en schreef op goed geluk aan de toenmalige 
jongste visser en haalde in zijn brief enige bijzonderheden van de redding 
aan.
Het verhaal volgt hier in zijn eigen woorden.

Het verhaal van Aldert Krab
Toen ik uit dienst kwam in juli 1917 ben ik met de stoomtrawler IJM 179 
naar de visserij gegaan. We visten in het versperde gebied bewesten de vrije 
vaargeul. Toen ik de schipper erop attent maakte dat het zeer gevaarlijk was 
om daar te vissen met het oog op mijnen, duikboten en zo meer, en zei dat 
wij beter konden gaan vissen benoorden het vuurschip Doggersbank Noord, 
waar de gehele zee vrij en veilig was, gingen we stomen in noordoostelijk 
richting naar dat vuurschip.
Ik als stuurman kreeg de middenwacht. Het was halfdrie toen ik op 5 streken 
aan bakboord heel ver in de kim vier voorwerpen opmerkte. Ik kon er met 
de verrekijker niets van maken, maar omdat het nog steeds oorlog was en ik 
maar alleen op de brug stond, ging ik de schipper roepen. De schipper kon 
er ook niets van maken. Ik was toen 25 jaar en mijn ogen waren scherper dan 
die van de schipper, zodoende zei ik: houd jij het roer maar vast, dan kan ik 
steeds turen met de kijker.
Jullie waren al bijna dwars voor ons toen ik eindelijk bemerkte dat het vier 
boten met mensen waren. We veranderden van koers en we stoomden naar 
jullie toe en namen jullie 24 mensen koud en stijf aan boord. We vernamen 
toen van jullie dat de twee schepen MA 16 Piet Hein en MA 103 Handel en 
Visscherij op 6 juli 1917 door een Duitse duikboot tot zinken waren gebracht. 

Het was ondertussen vier uur geworden en we gingen direct thuisstomen.  
’s Avonds om halfacht stormde het zodat schipper Sala van de MA 16 zei: we 
zijn net bijtijds gered, want we hadden dit weer niet meer overleefd.
Ik moest het nettenmagazijn met kleden afkeggen, want daar lagen nu ook 8 of 
10 mensen in. Ze hadden eerst warme koffie gedronken en aardappelen, peulen, 
wortelen en spek gegeten. Ik kan mij voorstellen hoe blij jullie waren toen wij 
van koers veranderden, want jullie dachten dat we je niet opgemerkt hadden.
De kleinste jongen van jullie zag ons het eerst. Dat zal jij wel geweest zijn, je was 
toen 13 jaar, dat zie ik op de monsterrol, en bent nu 66 jaar.
Ik hoop dat u mij een lettertje terugschrijft, dan kan ik zien hoe u het met uw 
huisgenoten maakt.

En dat is natuurlijk gebeurd. De heer Van den Meeberg heeft de heer Krab 
teruggeschreven en ze hebben de persoonlijke kennismaking na 53 jaren 
hernieuwd, zeer tot genoegen van geredde en redder.
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Krantenbericht in 1917
In Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbosche Courant van 11 juli 
1917 stond het volgende bericht.

De stoomtreiler Holland III heeft gistermiddag te IJmuiden de 24 opvarenden 
van de twee Maassluische loggers Handel en Visscherij MA 103, van de ree-
derij H.J. van Rossem, en van de Piet Hein MA 16, van de N.V. Reederijkantoor 
v/h M. Dirkzwager Gzn., welke beide loggers Vrijdagmiddag te 5 uur door 
een Duitsche Duikboot op 56

o
 50’ N.B. en 5o 20’ O.B. (deze opgaven volgens 

de journaals der schippers) met brandbommen tot zinken zijn gebracht. 
De opvarenden hebben 70 uren in de booten rondgedreven en werden eerst 
gisterenmorgen nabij het lichtschip 
Doggersbank Zuid door den IJmuider 
treiler aangetroffen en opgenomen. 
Allen zijn ongedeerd.
Volgens verklaring van den duikboot-
commandant zouden de loggers zich 
hebben bevonden 15 mijlen binnen 
het versperde gebied, welke bewering 
door beide schippers, die nog pas 
gelood hadden en 35 vaâm water 
hadden gevonden, ten stelligste werd 
ontkend. De duikbootcommandant 
wenschte niet in te gaan op het 
verzoek van een officier van den 
onderzeeër om een nader onderzoek 
in te stellen naar de juiste plaats.

Torpedo’s of brandbommen
Bij elkaar geven de beide 
kranten een aardig beeld van de 
gebeurtenissen zoals die zich in 
1917 hebben afgespeeld. Eén klein 
probleem: het ene artikel spreekt 
van brandbommen, het andere van 
torpedo’s waarmee de schepen tot 
zinken zijn gebracht. (Wij geven 
‘De Schakel’ gelijk, aangezien een 
onderzeeboot geen bommen kan 
afvuren, red.)

Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbosche Courant 

van 11 juli 1917.
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Door: Ineke Vink

Er gaat weleens iets mis met kleine (sport)vliegtuigen. In en om Maassluis 
zijn diverse gebeurtenissen bekend waarbij verongelukte vliegtuigen 
waren betrokken. Nog in januari van 2019 viste de politie onderdelen van 
een gecrasht modelvliegtuig uit Het Scheur. En in de jaren tachtig had 
boer Kees van der Sar in de Steendijkpolder een zweefvliegtuig tussen 
zijn spruiten. 

Onderdelen verloren
In september 1936 was het zelfs kort achter elkaar tweemaal raak boven 
Maassluis. Op 2 september verliest een overvliegend vliegtuig zomaar een 
paar onderdelen die op de Zuiddijk terecht komen. Er hadden vreselijk 
ongelukken kunnen gebeuren, want dat is een drukke verkeersweg. Het 
vliegveld belt naar Maassluis om de onderdelen op te eisen, ook al zijn ze 
door de val waardeloos geworden.

Vliegtuig verliest onderdelen boven Maassluis
Dit kopte de krant op 2 september 1936. Het verslag gaat als volgt:
Tot de voorwerpen die in de gemeente Maassluis zijn gevonden behoren een 
gedeelte van een motorkap en een deurtje met een mica-ruitje, afkomstig van 
een vliegtuig.
Van een op grote hoogte boven Maassluis kruisend vliegtuig zagen enkele 
personen plotseling voorwerpen vallen die onderdelen van het vliegtuig 
bleken te zijn. De kap kwam op de Zuiddijk in de kom van de gemeente neer. 
Daar deze dijk deel uitmaakt van de weg Rotterdam-Hoek van Holland en 
steeds een druk verkeer heeft, mag het een gelukkige omstandigheid worden 
genoemd dat niemand werd getroffen. Het mica-ruitje is in de Taanstraat 
gevonden.
Het vliegtuigje cirkelde even rond en verdween in de richting van Rotterdam 
Later werd het politiebureau te Maassluis opgebeld door het vliegveld 
Waalhaven. De onderdelen waren door de val waardeloos geworden.

Vliegtuig gezonken
Nauwelijks twee weken later is er weer een incident. Op 15 september doet 
een student van de Hogeschool in Delft een schip uitgeleide. Hij vliegt enkele 
rondjes vlak boven het schip om dan opeens de controle kwijt te raken. Het 
vliegtuigje crasht en zinkt onmiddellijk. De piloot wordt ternauwernood gered.

VLIEGTUIGCRASHES ROND MAASSLUIS
Uit oude kranten
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Sportvliegtuig in de Nieuwe Waterweg terecht gekomen, vlieger ongedeerd
Dit kopte Het Vaderland in 1936 en gaf het volgende verslag:
Toen gisteravond omstreeks zeven uur de Nederlandse sportvlieger  
R. Verloren van Thermaat met een Koolhoven FK46, de Ph-FKC van de 
Nationale Luchtvaartschool, ter hoogte van Poortershaven bij Maassluis 
boven de Nieuwe Waterweg cirkelde, is het toestel afgegleden en in het water 
gevallen. Volgens ooggetuigen moet de vlieger boven verscheidene schepen 
gevaarlijke manoeuvres uitgevoerd hebben, waarbij hij te dicht boven de 
pijp van het ss Oranjepolder is gekomen. Omtrent de juiste toedracht van het 
ongeval zal een nader onderzoek worden ingesteld. Het toestel verdween 
onmiddellijk onder water, doch de vlieger wist eruit te komen en werd door 
een landbouwer, die het ongeval had zien gebeuren en met een bootje het 
water opging, opgepikt. Hij bleek ongedeerd te zijn. Het Duitse stoomschip 
Diana nam de verongelukte vlieger aan boord en bracht hem naar Maassluis, 
waar hij tenslotte door een bootje van Smit en Co’s Bergingsmaatschappij 
aan land werd gezet. Te Maassluis werd hij van droge kleren voorzien.
In de loop van de avond is hij weer naar huis teruggekeerd.
De Bergingsmaatschappij Smit en Co is nog hedenavond begonnen met de 
werkzaamheden om het gezonken vliegtuig, dat op Ypenburg thuis hoort, 
aan de oppervlakte te brengen.
Omtrent de juiste toedracht van het ongeluk vernemen wij nader, dat de 
heer R.V. omstreeks half zeven in zijn sportvliegtuig een schip, waarop 
zich een kennis van hem bevond, op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van 

Poortershaven, jaren dertig.
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Poortershaven uitgeleide deed. Daarbij heeft de vlieger te laag gevlogen. Een 
der vleugeleinden van het toestel raakte het water.
Het behoort niet op Ypenburg, doch op Waalhaven thuis.

Dat krijgt een staartje
Natuurlijk komt de piloot daar 
niet zomaar mee weg, een verloren 
vliegtuig is een grote kostenpost 
en wie is de schuldige: waren het 
vliegtuig en de brandstof wel in orde, 
valt het vliegveld iets te verwijten, 
is de piloot onverantwoordelijk 
geweest, zijn het schip of de 
weersomstandigheden factoren die 
invloed hadden?
We hebben een brief van drie kantjes 
waarin de piloot, Reep Verloren van 
Thermaat, verantwoording aflegt. 

Hij was ’s avonds om zes uur 
vertrokken van Ypenburg waar hij 
de motor gecheckt had en in orde 
bevonden. Het vliegveld had voor 
voldoende olie en benzine gezorgd. 
Bij een tussenlanding op vliegveld Waalhaven zou hij een passagier ophalen 
om het schip Oranjepolder uitgeleide te doen dat uit Rotterdam vertrok. De 
passagier kwam echter niet opdagen zodat hij om tien voor halfzeven alleen 
van Waalhaven vertrok. Hij vloog daarbij op 200 m hoogte en bij Poortershaven 
zag hij het schip. Aan stuurboordzijde van het schip Oranjepolder heeft hij 
toen vier volledige linkerbochten gemaakt, variërend van 50 tot 10 m hoogte, 
en één rechterbocht. Toen ging het mis. Hij was 20 m van het schip af en 
vloog op 10 m hoogte toen hem een warme luchtstroom trof die van het schip 
uit ging. Door de zogenoemde remousstoot, een verschijnsel waar vooral 
zweefvliegers beducht voor moeten zijn, kwam het vliegtuig verticaal op zijn 
kant te liggen en raakten de linkervleugels (het was dus een dubbeldekker) 
het water en braken af. 
De motor zonk snel en toen ook de zitplaats onder water liep had Thermaat 
zijn riemen losgemaakt en zich aan het staartstuk vastgeklampt. Ook de 
staart zonk snel zodat hij moest zwemmen voor zijn leven, in zijn zware 
pilotenkleding. Een sloep van het schip Oranjepolder heeft hem opgepikt 
en overgezet op de Diana. Vervolgens heeft een sleepboot van Van den Tak 
hem in Maassluis aan land gebracht waar hij de vliegvelden Ypenburg en 
Waalhaven kon bellen over zijn onfortuinlijke avontuur.

Luchtfoto Poortershaven in 1944.
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Reep had een jaar eerder, op 21-jarige leeftijd, zijn vliegbewijs A gehaald en 
had 20 uur ervaring, naar zijn idee was hij ervaren. Maar hij erkent dat hij te 
laag gevlogen heeft waardoor hij niet de ruimte had om op tijd te corrigeren 
toen hem de warme luchtstoot uit het schip trof. Dit was naar zijn mening de 
oorzaak van het ongeluk.
Hij betoogt dat het schip op geen enkel moment gevaar heeft gelopen omdat 
hij er niet een keer overheen heeft gevlogen.

Zweefvlieger tussen de spruiten
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Molenwijk nog niet gebouwd. 
Op het enige nog niet bebouwde stukje Steendijkpolder groeiden de 
spruiten van de Nieuwe Kooiwoning. Een zweefvlieger die boven de polder 
in de problemen was geraakt, zag een mooi terrein om zijn vliegtuig een 
gecontroleerde noodlanding te laten maken. Hij deed zijn best om precies 
tussen twee rijen spruiten te landen zodat de schade voor de boer minimaal 
zou zijn. Dat lukte, er ging slechts een klein rijtje spruitenplanten verloren. 
Bovendien zijn zweefvliegers voor dit soort schadeposten verzekerd. Maar 
niet voor de bijkomende schade. En die dreigde door de sporters op de 
sportterreinen van de Steendijkpolder, die de noodlanding zagen gebeuren. 
Als tientallen nieuwsgierigen het spruitenveld in zouden zwermen, 
vertrappen zij ongewild de planten die bij de landing gespaard waren 
gebleven. Gelukkig konden de zweefvlieger en de boer het toestel snel 
samen bergen en respecteerden de nieuwsgierigen de eigendomsgrenzen 
van het boerenland.

Zweefvlieger gestrand in de Steendijkpolder, vlakbij het MSV ’71-terrein.
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Door: Dick van Wassenaar

Het schoollokaal (één!) in de 17e eeuw hoorde bij de kerk. In de loop 
van de 18e eeuw begon het onderwijs zich te verzelfstandigen. Naast 
scholen onder kerkelijk toezicht waren er ook privéscholen en scholen 
onder stedelijk toezicht. Ook nog in de 19e eeuw was de kwaliteit van het 
onderwijs overal verschillend en er was geen leerplicht. De Leerplichtwet 
werd in 1901 ingevoerd. Voor die tijd verschilden de regels per school.

De adel kon een huisleraar huren, kinderen van de kleine burgerij, die wel 
wat schoolgeld kon betalen, gingen naar de ‘Duitsche1’ school. Voor de 
armen was er gratis onderwijs aan 
de armenschool en dat ging meestal 
van de diaconie van de kerk uit. 

100 pagina’s regels
De vakken waarin werd onderwezen 
waren lezen, godsdienst, zingen, 
rekenen en schrijven. Voor 
schrijflessen moest men wel apart 
betalen. De Bijbel en de catechismus 
waren de belangrijkste schoolboeken. 
Klassen met 40 à 50 leerlingen waren 
geen uitzondering, maar er was 
dan ook geen klassenindeling naar 
leeftijd of niveau. Alle kinderen van 
de hele school zaten in één lokaal 
bij elkaar en er werd individueel 
gewerkt. De kinderen van de armen 
zaten op de achterste bankjes. De 
meester behandelde hen vriendelijk, 
maar zij kregen geen schrijf- en 
rekenlessen, want die moesten extra 
worden betaald. 
In 1861 startte monsieur Van Dalen 
een christelijk privéschooltje aan de 
Dr. Kuyperkade 25. De 60 leerlingen 
zaten in een ruimte.

SCHOOLREGLEMENTEN VROEGER EN NU

1 ‘Duitsch’ moet hier worden opgevat in de oude betekenis van ‘Nederlands’.

In 1861 startte de eerste privéschool aan de Dr. Kuyperkade 25.
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De absentie was hoog onder arme kinderen. Vooral in de oogsttijd waren 
kinderen op het platteland aan het werk. In oktober stonden ze dan weer 
voor de schooldeuren. Het verzuim van deze ‘winterscholieren’ werd, omdat 
er geen leerplicht was, oogluikend toegestaan. Toch waren er ook toen wel 
reglementen waar ieder zich aan moest houden. 
In de 19e eeuw hingen de schoolwetten en leefregels, op bordpapier geplakt, 
voor iedereen in het zicht. Van tijd tot tijd las een leerling ze voor en gaf 
de onderwijzer toelichting. Tegenwoordig kan een schoolreglement – via 
internet te downloaden in pdf-format – wel 100 pagina’s groot zijn. 

Gebeden bij het uitgaan van de school
Tijdens een onderzoek in het Stadsarchief in Vlaardingen vonden we bij 
toeval een document met de afbeelding van een ‘Reglement van Orde’ uit 
1806, uitgegeven door de Schoolcommissie van Maassluis. Daarin staan een 
aantal geboden en huisregels waar de schoolleiding en de leerlingen zich aan 
moesten houden.

De kinderen in de school (het ene klaslokaal) waren ingedeeld in drie klassen. 
De eerste klas moest de letters van het alfabet leren. De tweede klas kreeg les 
in de cijfers, getallen, leestekens en de begrippen klinkers en medeklinkers. 
De derde klas leerde spellen en kreeg geschikte gebeden. Kinderen die 
daarvoor geschikt waren bevonden, zegden deze gebeden op bij aanvang en 
uitgaan van de school. 

Monsieur Van Dalen was in zijn woonhuis met een christelijke school gestart.
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Even een vergelijking met het huidige lespakket. Hierin ligt de nadruk 
op zelfstandigheid en sociale interactie, met vakken als begrijpend lezen, 
techniek, verkeer, seksuele opvoeding en gebruik van internet. 

De manier van onderwijs geven was rond 1800 ook nogal anders dan 
vandaag. De leerlingen leerden alle letters, cijfers en getallen afzonderlijk en 
niet door elkaar. Elke letter kreeg een kenmerk zodat de kinderen deze goed 
konden onderscheiden van de andere en zo goed in het geheugen konden 
prenten. Daardoor zou ook het geheugen vroegtijdig werkzaam worden. 
Zedelijk onderwijs kwam ook aan de orde, afgestemd op de vaardigheid van 
de kinderen in de drie afzonderlijke klassen. ‘Onbehoorlijke taal’ mocht de 
onderwijzer afstraffen. 

Regels voor het straffen
In de winter kregen de kinderen les van negen tot twaalf en van half twee tot 
vier uur, zodat zij thuis warm konden eten. ’s Zomers gingen zij tot vijf uur 
naar school. En natuurlijk ook op zaterdagochtend. 

In 1806 waren de vakanties als volgt 
vastgesteld: met Pasen en Pinksteren 
drie dagen te beginnen met de maandag, 
met Kerstmis de gehele week. En 
daarnaast ‘zullen de schooltijden voor 
het overige keurig in acht genomen 
moeten worden’. 

Bij het uitdelen van straffen bestonden 
in 1806 bepaalde regels. Zo moest de 
aard van de straf erop gericht zijn 
een gepast gevoel van schande op te 
wekken. Hoewel je het tegendeel zou 
denken, mochten er geen lichamelijke 
straffen worden uitgedeeld. Door 
vriendelijkheid moest de schoolmeester 
proberen de kinderen te overreden en 
op te leiden tot werkzaamheid en goed 
gedrag. In hoeverre deze hooggestemde 
overwegingen ten grondslag lagen aan 
de werkelijk toegediende straf laat zich 
raden. 
Het harmonie- en overlegmodel is 
tegenwoordig de methode om een 
correctie aan te brengen als dat nodig 
is.Schoolreglement uit 1806.S h l l i 1806
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Voorlezen op maandagmorgen
Ook voor de kinderen golden er regels. Om hen van deze schoolwetten te 
doordringen werden de volgende regels elke week op maandagmorgen 
voorgelezen:
Geen kind mag zonder verlof van school blijven.
Geen kind mag te laat komen.
Elk kind moet gewassen, gekamd en zuiver gekleed zijn.
Op school moet een kind stil zijn en mag het niemand storen.
Een kind moet oplettend zijn wanneer er onderwijs gegeven wordt en 
proberen te onthouden wat er geleerd wordt.
Een kind mag niet liegen.
Wanneer een kind iets vindt, moet hij het naar de onderwijzer brengen.
De kinderen moeten ordelijk de school verlaten en zich op straat rustig en 
zedig gedragen.

Opvallend is dat we in 1806 nergens over regels voor de ouders lezen. Zij 
hadden geen deel aan de schoolcarrière van hun kinderen en waren dagelijks 
van vroeg tot laat bezig de kost te verdienen. Tegenwoordig zijn er voor de 
ouderparticipatie meer regels dan voor de kinderen. 
En soms komen dingen gewoon terug. Zo is hoofdluis weer een thema dat in 
elk huidig schoolreglement expliciet wordt besproken.  

Snoepen in de klas
Iets wat waarschijnlijk nooit is 
veranderd zijn de regels voor het 
snoepen op school. In 1806 werd 
er gesteld dat ‘de school ervoor zal 
zorgen geen snoeperijen, van welke 
aard dan ook, aan de kinderen te 
verkopen of te geven waardoor de 
kleine kinderen al vroegtijdig tot 
een schadelijke, en in alle opzichten 
zeer nadelige, snoepzucht worden 
opgekweekt.’ Snoepen in de klas is 
overal en in alle tijden verboden.

Er is veel veranderd tussen 1806 en 
nu. Maar een aantal basisregels en 
fatsoensregels zal altijd blijven bestaan. Die zijn erop gericht de jeugd voor te 
bereiden op hun toekomst.

Ouderwets snoepwinkeltje.
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Door: Bert Mateovics

Als medewerker van de toenmalige Woningstichting (nu Maasdelta) was 
Bert Mateovics vanaf 1969 tot aan zijn pensioen regelmatig werkzaam in 
het seniorencomplex De Vliet. In 1992 werd hij huismeester van De Vloot 
en daarmede ook waarnemer in De Vliet bij ziekte of verlof van de daar 
werkzame collega. Omdat het gebouw binnenkort gesloopt gaat worden, 
haalt hij herinneringen op aan dit stukje geschiedenis van Maassluis.

Smaken verschillen, maar als ik het een bijzonder gebouw noem, betreft 
dat zeker niet het uiterlijk van het huidige complex aan de Zuidvliet/ 
P.C. Hooftlaan. Je hoeft, volgens mij, echt geen inzicht in, of veel kennis van, 
architectuur te hebben om te concluderen dat dit gebouw niet past bij de 
overige bebouwing van het historische centrum. Maar, eerlijk is eerlijk, de 
keerzijde is wel dat het een typisch (bouw)product van de jaren ’60 is. Zo’n 
soort mening is altijd discutabel, maar toch, laten we hopen dat de nieuw te 
bouwen woningen en winkels op deze locatie (wat de gevels betreft) beter 
zullen aansluiten bij de oude binnenstad.

DE VLIET, EEN BIJZONDER GEBOUW

De Vliet aan de P.C. Hooftlaan vlak na de bouw in 1969. 
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Ruime bejaardenwoningen
Toch is, en binnenkort was, het een bijzonder geliefd complex om in te 
wonen. Alhoewel, als ik me goed herinner liep het in het begin (1969) nog 
niet echt storm met woonaanvragen. De woningen werden toen trouwens 
nog aangeduid als bejaardenwoningen, in de volksmond tenminste. Als ik 
me goed herinner noemde men ze officieel ouderenwoningen.
Het waren, zeker voor die tijd, ruime woningen en vele daarvan hadden 
een mooi zicht over de stad. En, zeker niet te vergeten, een aantal woningen 
had daarnaast fraai uitzicht over het ‘vlietje’. Wat wil je nog meer als echte 
‘Sluizer’? 
Neem daarbij de kleinschaligheid, de sfeer en de luxe van een dienstencentrum 
waar het bijna altijd gezellig was en waar veel activiteiten plaats vonden. 
Denk aan spelochtenden, toneelavonden, zangkoren, klaverjassen, biljarten 
en, het belangrijkste, de ontmoeting met je medebewoners.

Buitenlanders
De huurprijs vond menigeen in het begin wel wat aan de hoge kant. 
Echter, in de loop der jaren nam de welvaart in Nederland toe en werd De 
Vliet ook qua huur bij het verstrijken van de tijd steeds populairder. Die 
populariteit was groter dan die van 
het in 1976 gebouwde complex De 
Vloot in de westwijk. Hier kwamen 
wat meer ‘buitenlanders’ te wonen, 
onder anderen vele Hagenaars en 
Rotterdammers. Kortom, mensen 
die minder of helemaal geen 
binding met Maassluis hadden, 
maar geen passende woning in hun 
eigen woonplaats konden vinden. 
Bovendien vond de gemiddelde 
Sluizer toentertijd De Vloot te ver 
weg (‘wat heb je daar nou te zoeken’). 
We schrijven nu natuurlijk wel over 
de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Burenhulp
Weer even terug naar de tegenwoordige tijd en de Zuidvliet/P.C. Hooftlaan. 
Wat zal De Vliet node gemist worden door de huidige bewoners die moeten 
gaan verhuizen. In het bijzonder zal men, denk ik, zijn buren missen (niet 
iedereen natuurlijk...). Want burenhulp, die ook wel eens overging in buren- 
mantelzorg, was op menige binnengalerij, oftewel de gang, heel gewoon. 
Het spreekwoord ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ is daar zeker 
van toepassing. 
 

Zuidvlietzijde van gebouw De Vliet tijdens de bouw. 



64

Ook voor de vele nabestaanden van overleden bewoners zal het vreemd zijn 
als de huidige ‘Vliet’ gesloopt zal zijn. Tijdens het voorbijrijden of wandelen 
langs het huidige complex zal menigeen nog wel eens terugdenken aan het 
verleden. Aan de vele uren die zij daar doorgebracht hebben bij hun, als het 
goed is, geliefde ouder(s), oma’s en opa’s, broer, zus, tante of oom, noem 
maar op. Veel liefde en gezelligheid is er ongetwijfeld gedeeld, maar ook veel 
leed. Zo is het in het hele leven natuurlijk, maar in zulke 55+complexen wel 
in het bijzonder.

Leen Stigter
Als werknemer van de ‘huisbaas’, toentertijd Woningstichting Woningbeheer 
geheten, heb ik er vanaf 1969 regelmatig menig uurtje met veel werkplezier 
mogen doorbrengen. Eerst als medewerker van de technische dienst, later als 
waarnemend huismeester. En zoals al geschreven, dat was geen straf! In het 
dienstencentrum was er sowieso altijd koffie en aanspraak. De (vrijwillige) 
gastvrouwen achter de bar hadden voor iedereen een vriendelijk woord en 
schonken een heerlijk ‘bakkie’. 
Ook 55plussers van buiten De Vliet waren welkom, zo was bijvoorbeeld 
Leen Stigter, die altijd vol verhalen en grappen zat, een graag geziene 
gast. Ook kwamen er regelmatig biljarters samen, waaronder kapitein 
Dirk Strijbos (de Joppenkoning). Laatstgenoemde woonde trouwens in 
De Vliet. Dan liep er ook nog Cees Boot rond, een bijzonder vriendelijke 
(hoogbejaarde) vrijwilliger. Hij verleende hand- en spandiensten in de zaal 
en hielp regelmatig ook de dienstdoende huismeester. En zo zijn er nog heel 
veel namen, te veel om op te noemen. 

Oorspronkelijke recreatiezaal van De Vliet. Links de biljarttafels. 
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Brandweer rukt uit
Als ik klusjes bij de mensen in huis moest doen was het prettig werken en 
meestal best gezellig. Dikwijls trof je ook bekenden, bewoners die eerst 
in een andere huurwoning in de stad hadden gewoond. Kortom, een tijd 
van mooie herinneringen, hoewel er vanzelfsprekend ook andere zaken 
speelden. Zo heeft in 1995 een droevige gebeurtenis diepe indruk gemaakt 
op de toenmalige bewoners. Trouwens ook op ondergetekende die een en 
ander in een andere functie meemaakte, namelijk als vrijwilliger bij het 
brandweerkorps van Maassluis.
 
Het was 11 oktober 1995 en ik had, in verband met fraaie herfstweer, een 
snipperdag opgenomen. Om ongeveer 8 uur die morgen zat ik aan het ontbijt 
toen m’n pieper (alarmontvanger) van de brandweer afging. De centralist gaf 
een melding door: brand in De Vliet. Maar gelijk gevolgd door een tweede 
melding die nogal verontrustend klonk. Onmiddellijk naar de kazerne en 
even later, onderweg met het brandweervoertuig, zagen we toen we op de 
hoek van de Fenacoliuslaan/Zuiddijk kwamen (de brandweerkazerne was 
nog in de Johan Evertsenlaan) al een flinke rookkolom boven het centrum 
hangen. Heel verontrustend.
Toen we aankwamen zagen we dat er een hoekwoning op de Zuidvliet in brand 
stond. De hevige rookontwikkeling zorgde er voor dat de binnengalerijen vol 
met rook kwamen te staan. Het was zo erg dat we besloten om tot evacuatie 
van de bewoners over te gaan. De bewoners werden opgevangen in de grote 
zaal van het dienstencentrum. Enkele van hen kregen daar een behandeling 
door ambulancemedewerkers in verband met ademhalingsproblemen. Men 
kon daar, met een kop koffie erbij, 
even op verhaal komen samen met 
de medebewoners. 

In de betreffende woning hadden 
de collega’s inmiddels de brand 
onder controle. Ze deden een 
droevige ontdekking, ze vonden 
er de overleden bewoner. Toen dit 
bekend werd was iedereen bedroefd 
en aangeslagen. Degenen die het 
hebben meegemaakt zullen deze dag 
ongetwijfeld nooit meer vergeten.

Een tweede brand
Bij deze ene brand bleef het helaas 
niet. Op een zonnige zomeravond,  
15 augustus 2002, leek het wel een 
herhaling van zeven jaar geleden.  2002, brand aan de tuinzijde.
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Bij het aanrijden naar De Vliet, nu vanuit de nieuwe kazerne aan de 
Elektraweg, zagen we opnieuw grote rookwolken boven het centrum. Alleen 
was de rookontwikkeling nu nog een stuk heftiger dan op die morgen in 
1995. Normaal gesproken was er altijd een soort opgewonden rumoerigheid 
in het voertuig tijdens de rit naar het brandadres, nu was het stiller. Ieder 
van ons dacht waarschijnlijk terug aan de trieste afloop van die vorige brand 
in het betreffende complex. De brand woedde nu in een woning aan de P.C. 
Hooftlaan op de eerste etage aan de tuinzijde.

De uitslaande brand op zich was een stuk heftiger dan die van 1995, ook de 
appartementen van de bovenburen liepen groot gevaar voor brandoverslag. 
Na enige tijd kregen we de brand onder controle en konden we vaststellen 
dat er geen slachtoffers te betreuren waren. Dat was een hele opluchting! 
Helaas waren er wel bewoners met ademhalingsproblemen, enkele werden 
ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Ook dit leek weer op een 
herhaling van 1995. 
Zoals gezegd hadden de omliggende woningen het ook zwaar te verduren 
gehad, in de loop van de avond bleek dat er 14 woningen nog niet rookvrij 
waren. De bewoners hiervan moesten nu de nacht doorbrengen bij familie 
of in een zorgcentrum. De oorzaak van deze brand was kortsluiting in 
de televisie. Ook deze brand had vanzelfsprekend weer veel indruk 
gemaakt op de bewoners, ook al waren er dan gelukkig geen slachtoffers 
te betreuren. 

Tuin van De Vliet kort na de aanleg, begin jaren zeventig. Later zou er een midgetgolfbaan aangelegd worden. 
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Naderende sloop
Dit waren, voor zover mij bekend, twee heftige incidenten die veel impact 
hebben gehad op de bewoners. Ik schreef al eerder: wat zal De Vliet gemist 
worden en wat zal het bericht van de aanstaande sloop een grote impact 
hebben gehad op de huidige bewoners. De geruchten zongen natuurlijk al 
een hele tijd rond, maar als je het dan zwart op wit krijgt dat het definitief 
is… Laten we hopen dat al de Vlietbewoners zich ook in hun nieuwe stek 
thuis zullen gaan voelen. Maar de herinneringen zullen blijven aan de 
warmte (dikwijls letterlijk), de zaal, de geborgenheid, het ‘nabuurschap’ en 
ook de rust die er was. Een gebouw waar het merendeel van zijn voormalige 
bewoners met dankbaarheid aan zal terugdenken. 
Kortom, dus toch wel een ‘bijzonder’ gebouw, vooral voor zijn bewoners.

Bijna een derde brand
Uw redacteur, Ineke Vink, werkte in 2002 in De Vliet en herinnert zich nog 
een gelegenheid waarbij de brandweer uitrukte naar De Vliet … doordat zij 
alarm had geslagen:
‘Ik werkte sinds 2001 bij de Stichting Ouderenwerk en wij beheerden 
de dienstencentra in De Vliet en De Vloot. Op vrijdag zat ik altijd op het  
kantoortje in De Vliet. Ook al ging ik alleen over de financiën, mij was 
ingeprent dat we ook de bewoners bijstonden waar we konden. De brand 
van 2002 was nog maar enige weken geleden en had ons extra alert 
gemaakt. Ik liep door de hal naar de zaal en dacht een brandlucht te ruiken.  

De Vliet en de vrijdagsmarkt in 1971.
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Op de terugweg was de lucht sterker… Mijn hart sloeg over, ik alarmeerde 
de andere medewerkers en ging op onderzoek. Niets te vinden, maar de 
lucht was sterker bij de trap naar de uitgebrande woning. Verbeelding? Maar 
toen zag ik duidelijk rook onder het plafond van de hal hangen. Er zal toch 
geen brand smeulen tussen de platen van het systeemplafond? De andere 
medewerkers zagen er nog geen gevaar in, maar ik had visioenen van een 
door vloeren en plafonds voortwoekerende brand, als we die negeerden 
liepen al de bewoners gevaar.
Als ‘jongste’ in de organisatie nam ik het besluit op eigen houtje alarm te 
slaan en met knikkende knieën belde ik voor het eerst in mijn leven het 
alarmnummer. Met loeiende sirenes kwam de brandweer voor de derde 
keer naar De Vliet, compleet met ladderwagen en een aanhang van nieuws-
gierigen. Bert, de huismeester in zijn functie van brandweerman, stormde 
als eerste bezorgd naar binnen. Gelukkig had ik het me niet verbeeld, ook zij 
zagen rook en roken een brandlucht, maar de locatie was onduidelijk. Tien 
brandweermannen verspreidden zich door het gebouw voor de ‘snuffeltest’.

Het liep letterlijk met een sisser af. Wat bleek? Het zithoekje onder de 
bewuste trap was een geliefd rookhoekje (dat was nog niet verboden) en in 
de aarde van de plant, een zieltogende, maar dappere sanseveria, werden de 
peuken uitgedrukt. Een peuk was blijven smeulen en de plastic pot was gaan 
meesmeulen. 
De plant is afgevoerd en opgegeven, de brandweer vertrok zonder dat zij in 
actie hoefde te komen, een ramp was afgewend. Maar ik ben nog wekenlang 
bang geweest dat ik een rekening overhandigd zou krijgen voor het onnodig 
en op eigen houtje alarmeren van de hele Maassluise brandweermacht.’

Op de hoek Zuidvliet/P.C. Hooftlaan, gezien van de straatzijde en de tuinzijde.
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Ebro
In de jaarrubriek van HS 73 stond een 
stukje over het vergaan van de Ebro in 
1958. Pas jaren later is het wrak gelicht. 
Ab Tuitel wees ons op een monument 
in Veere. De tekst luidt: Veerse rede, 
ankerplaats voor redders van de zee.
29 mei 2010: monument onthuld door 
Jan Bruins, kapitein van de in 1958 
vergane zeesleper EBRO en Boete 
Minneboo, matroos van de Veerse 
reddingsboot MARIA CAROLINA 
BLANKENHEYM. 

MS Tara
In de reacties van HS 73 schreven we over de betekenisvolle namen van schepen 
zoals de Tara. Maarten Vroombout voegt daar nog iets aan toe. ‘Er wordt in 
gesuggereerd dat de naam iets moest betekenen, maar de rederij was wat 
praktischer en gaf een schip een gemakkelijk uitspreekbare naam die met vier 
letters ook lekker kort was. Ze zochten er naderhand een devies bij. Het waren 
wel de laatste Nederlandse schepen met een boegbeeld. Zelf heb ik als radio-
officier op de Straat Towa gevaren, de voormalige Towa (This owl watches 
ahead). Dat voorvoegsel Straat ontstond nadat het schip was overgenomen door 
de Koninklijke Java China Paketvaarlijnen. Het boegbeeld hing er nog. 
Bron: www.digibron.nl/…/naamgeving-schepen-eeuwenoude-traditie.
Soms is een scheepsnaam niet meteen te doorgronden. Men denke aan de 
Tara van de Mij. Vrachtvaart, het eerste Nederlandse schip dat een modern 
boegbeeld kreeg (Sint-Joris en de draak). Het is een naam afgeleid van het 
bijbehorende devies T(rue) A(nd) R(eliable) A(lways). Daarna kwam de Towa, 
met als boegversiering een uil en het devies T(his) 0(wl) W(atches) A(head). Wie 
mocht speuren naar een maritiem aspect, doet dat vergeefs. De enige eis die de 
rederij ten aanzien van haar T-schepen stelde was: een naam van vier letters die 
uitspreekbaar was. 

Ridder van de glasfabriek
In HS 72 staat een verhaal over de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek. Daarin 
wordt ook kort een verhaal aangehaald over die ‘andere glasfabriek’ van de heer 
Ritter aan de Govert van Wijnkade. Over de naam blijkt echter onduidelijkheid, 
zowel de heer Ripper, Ridder, Pitter, als G. Ritter wordt als eigenaar genoemd. 
Iemand enig idee over de echte naam van de toenmalige eigenaar?

REACTIES VAN LEZERS

Gedenkplaat in Veere. (bron: vanderkrogt.nl)
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Door: Bram Sonneveld

‘We zullen het niet te moeilijk maken’, staat in Speurneuzen Gezocht in 
HS 68, mei 2016. Echt moeilijk was het niet, maar er zijn in het verhaal wel 
twee ‘rare’ zaken.

Even het geheugen opfrissen: Het gaat om een ‘eerste’ steen die is aangebracht 
aan de achtergevel van het huis Hoogstraat 3, aan de Stadhuiskade dus. Op 
de steen staat te lezen: 
DEZE STEEN IS GELEGD DOOR
HENRI EN HENRIETTE
KLIJN DE JONGE
25 APRIL 1866
 
Direct al valt op dat het geen ‘eerste’ 
steen kan zijn omdat het gebouw 
veel ouder is. Daarnaast staat er 
niet KLIJN DE JONGE maar KLIJN 
DE JONGH. Toegegeven, de steen 
hangt nogal hoog en is lastig te lezen; 
hij hangt naast het lage balkon. Het balkon heeft een balustrade waarin 
twee initialen zijn aangebracht. Omdat we weten uit onder andere HS 34 
(november 1998) dat Hoogstraat 3 het woonhuis was van de reder Adriaan 
de Jongh, herkennen we de A. en J. van Adrianus de Jongh. Het tweede paar 
initialen luidt C.L.H.

CLH? … de tweede echtgenote
Adrianus de Jongh werd in 1766 geboren als zoon uit het huwelijk Adriaan 
Pietersz. de Jongh, koopman in wijnen, slijter, tapper en bierschipper, en 
diens derde echtgenote Judith Vermeer. 

Adrianus zelf was koopman, zeehandelaar, reder en burgemeester van 
Maassluis. Hij trouwde 17 januari 1793 met de in Haarlem geboren Maria 
Zoutman, die weduwe was van Jan Bijvoet. Maria werd in Maassluis op 2 
augustus 1804 begraven. 
Dat er uit dit huwelijk geen kinderen werden geboren is niet verwonderlijk, 
want Maria was van 1735, ze was dus een flink stuk ouder dan haar 
echtgenoot. Zij had een dochter uit haar eerste huwelijk, geboren in 1766 en 

GEVELSTEEN GESPEURD EN GEVONDEN
Het verhaal achter een gevelsteen

Balkon met initialen aan de Stadhuiskade.



71

dat is hetzelfde geboortejaar als van Adrianus de Jongh.
Adrianus’ tweede huwelijk werd gesloten voor het Gerecht Gorinchem op 29 
september 1807 met de 19-jarige Cornelia Lucia Hanssen uit Gorinchem. We 
herkennen haar initialen C.L.H.
Adrianus de Jongh overleed in Maassluis op 18 september 1850, Cornelia 
Lucia overleefde hem 13 jaar, zij overleed in Amsterdam op 17 oktober 1863.

Zeven overleden kinderen
Zij kregen samen tien kinderen waarvan er zeven jong overleden. Hun jongste 
levende kind was Josephina Maria Anna Therezia de Jongh, geboren in 1826. 
Zij trouwde in Haarlem in 1855 met Henricus Johannes Richardus Klijn en 
overleed in Rotterdam in 1904. Het echtpaar vestigde zich te Amsterdam 
aan de Raamgracht. Henricus J.R. Klijn was grossier in ijzerwaren, zijn firma 
handelde onder naam Klijn de Jongh. 
Het echtpaar Klijn-de Jongh kreeg twee kinderen:
-Henricus Cornelis Franciscus Klijn, geboren in 1856, en
-Henriette Maria Antonia Cornelia Klijn, geboren in 1865.
Zij zijn de HENRI EN HENRIETTE KLIJN DE JONGH, twee kleinkinderen 
van Adrianus de Jongh, die op 25 april 1866 de steen ‘legden’ aan het pand 
Hoogstraat 3, waar hun grootouders hadden gewoond en waar hun moeder 
was geboren.

Maar nu nog een raadsel: waarom op 25 april 1866? Die vraag wordt 
beantwoord wanneer we het r.-k. Doopboek van Maasland bekijken. Daar 
zien we de doopinschrijving van hun grootvader Adrianus op 25 april 1766.
Met andere woorden: 100 jaar geleden werd grootvader Adrianus gedoopt, 
dus leggen we een steen, al zijn we nog maar 10 en 1 jaar oud.

De gevelsteen naast het balkon aan de Stadhuiskade.

Doopvermelding van Adrianus de Jongh.D ldi Ad i d J h
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Op de speurdersvraag uit het vorige boekje hebben we een overweldigend 
aantal reacties gehad. Iedereen was het erover eens: het afgebeelde voorwerp 
is een contragewicht voor een schuifraam. Omdat het op de zolder van de 
Groote Kerk lag zal het van de kosterswoning geweest zijn. Deze gewichten 
waren meestal van ijzer, maar voor zwaardere ramen en betere projecten 
werd het duurdere lood gebruikt.

Kees van Schie voegt toch nog 
drie situaties toe waarin ook een 
(weliswaar ander soort) lood werd 
gebruikt. Een lood was nodig om 
rolluiken voor de ramen of deuren 
soepeler omhoog te trekken en 
omlaag te laten zakken. Als er een 
uitsparing onderaan zat dan was 
het een handlood om aan boord 
van schepen in ondiep water te 
gebruiken. In de uitsparing zat wat 
vet en daaraan bleven korrels van 
de zeebodem plakken zodat men 
kon zien waaruit de bodem bestond. 
Tenslotte was er ook nog het lood of 
contragewicht van een uurwerk.

Dirk de Pagter is in de Verenigde 
Staten een trouw lezer van onze 
boekjes. Hij laat weten: ‘Rond 1965 
werkte ik als halfwas timmerman 
voor mijn vader en grootvader in het timmerbedrijf van P.J. de Pagter 
(mijn grootvader). Wij deden veel restauratiewerk voor de kerk. Daar heb 
ik toentertijd geleerd om deze loden contragewichten en schuiframen te 
repareren, nieuwe touwen aan te splitsen, nieuwe pokhouten schijven aan 
te brengen, enz.’

De redactie dankt iedereen die de moeite nam om te reageren. Voor ons het 
bewijs dat de boekjes goed gelezen worden.

SPEURNEUZEN GEVONDEN
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Een foto uit de voorraad ‘raadselachtige’ foto’s van onze Commissie 
Collecties. 
De commissieleden hebben inmiddels 10.000 beelden op de HVM-
collectiebank geplaatst, via internet te bekijken. Daarnaast werken zij aan 
eens zoveel beelden die ook nog geplaatst zullen worden. Alle voorzien van 
een duidelijke beschrijving. En dan hebben zij nog heel veel foto’s waarvan 
noch de herkomst, noch de afbeelding bekend is.

Dit is er zo een. De foto is genomen in de sporthal Olympia, maar wanneer, 
waarom en wie staan erop? 
Wanneer iemand namen weet, kan hij contact opnemen met de redactie 
(redactie@histvermaassluis.nl of 010 592 97 94). Dan sturen we een foto met 
nummers bij de personen op of we komen bij u langs om uw verhaal op te 
tekenen.

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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Door: Ineke Vink

Voor enkele actuele gebeurtenissen in het afgelopen jaar 2018 vonden we 
parallellen in het verleden en daarmee plaatsen we die in een historisch 
perspectief. De onderstaande stukjes verschenen in 2018 ook in De Schakel.

Op de plek waar voorheen de sociale dienst van de gemeente Maassluis 
gehuisvest was, werd in januari de nieuwe politiepost geopend. Deze 
post vervangt het bureau aan de Westlandseweg. Hiermee is de politie in 
Maassluis weer terug waar ze ooit begon: in het stadhuis.

Toen Maassluis in 1614 zelfstandig werd, kreeg het onder andere een eigen 
politiedienst. De schout was de hoogste ambtenaar in het dorp en hoofd van 
de politie. De politie in Maassluis zetelde vanaf 1676 in het Raadhuis aan de 
Hoogstraat, nu Nationaal Sleepvaart Museum. Er was onder de bordestrap 
een cel gemaakt om raddraaiers tijdelijk te huisvesten. 

NIEUWS IN HISTORISCH PERSPECTIEF

NIEUWE POLITIEPOST (januari)

Politiebureau boven aan de Wip. Er bleef maar een smal steegje over om op de Dijk bij het stadhuis te komen.
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Omstreeks 1882 werd het oude stadhuis te klein voor alle diensten en 
verhuisde de politie naar een pand aan de linkerkant van de Wip, naast het 
telegraafkantoor. Dat is al lang verdwenen. 
In 1906 huurde de gemeenteraad het leeggekomen postkantoor op de Markt 
van het Rijk om het als politiebureau in te richten. Wij kennen dit pand als 
het Patriciërshuis Markt 18, maar oudere Maassluizers zeggen nog steeds 
‘het oude politiebureau op de Markt’. Cornelis Poortman, de achterbuurman, 
maakte in 1908 nog bezwaar tegen de voorgenomen verbouwing tot 
politiebureau omdat hij waardevermindering van zijn woning verwachtte, 
evenals overlast vanwege het feit dat de woningen zo dicht bij elkaar lagen.
De bovenverdieping was in gebruik door het gezin van de hoofdcommissaris 
(dat was J.D. Bloemen in 1920 en H.W. Alberti in 1929). Ook de 
gemeenteontvanger (van de belastingen) kreeg in het pand zijn kantoor. 
Bovendien werd er de telefooncentrale in ondergebracht. In voorkomende 
gevallen gebruikte de patholoog-anatoom de kleine keuken om sectie te 
verrichten. Onder de trap was een cel voor arrestanten.
In 1971 betrok de politie het nieuwe bureau aan de Westlandseweg. De 
politie is inmiddels een zelfstandige organisatie en het bureau is dus niet 
van de gemeente. Door bezuiniging is het politiebureau leeg komen te staan. 
Nu verhuizen de wijkagenten naar de nieuwe politiepost op het stadhuis, 
de voormalige balie van de sociale dienst. Zo blijft een bemande politiepost 
voor Maassluis behouden. En is de politie weer terug op het stadhuis.

Sinds 1925 vieren we in Nederland Moederdag op de tweede zondag in 
mei. De Maassluise Pietertje Gaweg had, toen zij in 1871 op 68-jarige leeftijd 
overleed, weinig plezier aan het moederschap beleefd.

Pietertje Gaweg was geboren in 1803 in Maassluis. Haar eigen moeder heeft 
ze nauwelijks gekend, die verloor ze toen ze vijf was. Toen haar vader kort 
daarna hertrouwde kwam ze in een stiefgezin terecht met zes kinderen. Vanaf 
haar 10e jaar groeide ze op in het gezin van haar tante en waarschijnlijk zijn 
dat de gelukkigste jaren in haar leven geweest. Ze kon goed opschieten met 
haar beide nichten, ze vierde hun bruiloften en maakte de geboorte van hun 
kinderen van nabij mee.
Pietertje woonde aan de Noordvliet, in een huis op de hoek van het Begijnslop. 
Daar is nu boekhandel het Keizerrijk gevestigd.
Pietertje was 23 toen ze trouwde met Teunis de Graaf. Teunis was zeeman, 
dus de meeste tijd van huis. Er kwam waarschijnlijk niet veel geld binnen 
van zijn verdiensten, want het gezin woonde nu eens in een ‘middenkeuken’, 
dan weer in een ‘achterkamer’. Tenslotte kregen ze een eigen huisje ‘van de 
armen’ in het Begijnslop. 

MOEDERDAG (mei)
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In 23 jaar huwelijk baarde Pietertje 11 kinderen. 9 daarvan overleden binnen 
een of twee maanden na de geboorte. Eén dochter, Eva, is zeven geworden 
voor ze stierf. Op haar 43e kreeg Pietertje een ‘nakomertje’ dat opnieuw Eva 
heette, maar ook na een maand overleed. Alleen zoon Kornelis (*1834) is 
volwassen geworden en getrouwd. Hij was, net als zijn vader, zeeman. Toen 
Pietertje 58 was verloor zij binnen een paar maanden haar enige zoon (hij 
bleef op zee) en haar enige kleinkind.
En haar eigen huwelijk? Na 23 jaar huwelijk was haar man op zee verdwenen, 
Pietertje was 46. Tien jaar later hertrouwde ze – met speciale dispensatie omdat 
er geen overlijdensakte was van haar man – met Lucas van der Roest. Nog 
geen jaar later overleed haar tweede man. Pietertje sleet de laatste 10 jaar van 
haar leven als winkelierster in een achterhuisje op het Schanseiland. Met haar 
verdween de naam Gaweg uit de Maassluise archieven. Maar door dit verhaal 
voegen wij haar toe aan het collectieve geheugen en wordt ze niet vergeten.

Eind september is het winkelcentrum Koningshoek opnieuw geopend na 
een grondige renovatie van vele jaren. Het is een winkelcentrum met allure 
geworden. Weinig herinnert nog aan het eenvoudige rechthoekige gebouw 

Noordvliet eind 19e eeuw. Links het huis waar Pietertje Gaweg opgroeide, daarnaast de ingang van het Begijnslop.

HERKOMST NAAM KONINGSHOEK (september)
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zonder overdekte passages, dat in de jaren zeventig het gloednieuwe win-
kelcentrum was. Maar wie is toch die koning, waar het winkelcentrum zijn 
naam aan ontleent?

De koningshoek is een oude naam die verbonden was aan een knik in de 
Zeedijk of Maasdijk. In de 12e eeuw lagen er verschillende stukken dijk 
langs de noordelijke oever van de Maas, die nog niet één gesloten zeewering 
vormden. Vanuit het dorpje Maaslandsluis, gelegen op de dijk bij de slui-
zen, strekte een stuk dijk zich onder andere in noordwestelijke richting uit 
naar De Lier. De rivier de Lee of Lier was nog niet bedwongen met een dijk 
of een dam. In 1164 woedde er een verschrikkelijke storm die deze dijk op 
verschillende plaatsen verwoestte. Onder andere iets ten noordwesten van 
Maaslandsluis was een enorm gat in de dijk geslagen. Dit gat lag op de plaats 
waar nu de Westlandseweg is, ter hoogte van het Willem Pijperplein. 
In de 12e eeuw lag er een Frankische boerderij vlak achter deze Hooge 
 Zeedijk, dus in de buurt van het huidige Willem Pijperplein. Deze boerderij 
was omringd door afhankelijke kleinere boerderijen en in de onmiddellijke 
nabijheid moet ook een (houten) kerk hebben gestaan. Deze nederzetting 
moet het oorspronkelijk dorp Maasland zijn geweest. Bij de dijkdoorbraak 
in de twaalfde eeuw is deze nederzetting geheel weggespoeld; er is nooit 
iets van teruggevonden. Het dorp Maasland is na 1164 op de huidige plaats 
opnieuw gebouwd. De weggevaagde dijk is later om het gevormde stroom-
gat opnieuw aangelegd en vormt sindsdien ter plaatse een sterke knik.  

De huisjes van boerderij ‘Koningshoek’ in de gelijknamige knik van de dijk. Op de achtergrond het dak van boerderij De Buis, 

waar nu het Willem Pijperplein is.
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Die knik heet vanouds Koningshoek. 
In de grote bocht van de oude dijk 
ligt tegenwoordig het complex De 
Vloot en een deel van de Componis-
tenwijk.
De herkomst van de naam Konings-
hoek voor die knik in de dijk is onbe-
kend. Wellicht is het een verwijzing 
naar een middeleeuwse schenking 
van grond aan de Duitse koning, 
waaronder de Nederlanden in de 
12e eeuw vielen. De naam kan ook 
komen van de Frankische boerderij die daar voor 1164 heeft gelegen. Vanaf 
de 9e eeuw viel dit gebied onder de Frankische koningen, dat waren Karel 
de Grote (747-814) en zijn nazaten. In dat geval is de naam wel heel erg oud 
en 12 eeuwen lang overgeleverd.

Aan de Govert van Wijnkade, bijna op het eind van het Schanshoofd, in het 
monumentale gebouw van het Loodswezen en de Sleepdienst van L. Smit & 
Co opende hotel Maassluis zijn deuren. De HVM maakte een themaboekje 
over de geschiedenis van het gebouw. En wist u dat Neptunus, de god van 
de zee, al 120 jaar op ons neerkijkt?

Fop Smit, een scheepsbouwer uit Kinderdijk, had het in 1872 goed gezien. 
Het drukke verkeer over de Waterweg leverde veel werk op. De scheepvaart 
ging over van windkracht op motorkracht en de schepen werden groter. 
Voor allerlei bewegingen was de hulp van loodsen en sleepboten nodig. 
Maassluis was de eerste plaats van betekenis aan de vaarweg en was een 
logische locatie voor de vestiging van die dienstverleners. In 1897 liet Smit 
een groot pand neerzetten. 
Het statige pand had naast het markante torentje nog een blikvanger boven 
de hoofdingang. In de boog van het bovenste raam is Neptunus, de god van 
de zee, te zien. Wie omhoog kijkt ziet prachtige details. We zien een grote 
mannenkop met woest wapperende haren, baard en snor. Aan de haren zien 
we zelfs dat de wind uit het noordoosten waait. Het schelpmotief met het 
jaartal 1897 verwijst naar de zee. Onder de schelp ligt een zware ankerketting 
met aan de linkerzijde een anker. Aan de andere zijde van de ketting hangt 
een drietand, het attribuut van Neptunus. Aan weerskanten van de schelp 
staan twee zuiltjes waaruit wimpels of vlammen waaien met de wind mee. 
Wellicht symbool van lichtbakens die voor een veilige scheepvaart zorgen.
Het gebouw bood een aantal jaren onderdak aan het bedrijf Sanofi, maar 

HOTEL MAASSLUIS (oktober)

Rechtsboven het winkelcentrum Koningshoek in 1972.
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stond daarna leeg. De Maassluise ondernemer Gerrit Malipaard heeft het 
gekocht en omgebouwd tot hotel en restaurant.

Op 1 september 2018 ging de Monstersche Sluis na ongeveer een halve eeuw 
weer open voor de scheepvaart. Ook voor de trekvaartroute was de sluis 
van belang. Aan de Veerstraat ZZ is een informatiebord over de historische 
trekvaartroute geplaatst. 

Trekvaarten waren de snelwegen van de Gouden Eeuw. Tussen 1643 en 
1646 is de Noordvliet omgebouwd tot trekvliet. Maassluis was daarmee 
aangesloten op een uitgebreid netwerk van waterwegen in geheel West- en 
Noord-Nederland. 
In het hele land is er in die tijd een explosieve groei van het aantal waterwegen. 
Alle belangrijke steden zoeken verbinding met elkaar. Na het graven van 
de vaart tussen Haarlem en Amsterdam wil Leiden aangesloten worden op 
Haarlem, Delft legt een verbinding aan met Leiden, en vanuit Delft duurt 
het niet lang of Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden 
bereikbaar gemaakt via een trekvliet. In 1665 is het trekvaartennet nagenoeg 
compleet met 22 steden en 415 km waterwegen. Een investering van meer 
dan drie miljoen gulden. 

Hotel Maassluis in 2018.

TREKVAARTROUTE (november)
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In Maassluis vertrokken de schuiten vanaf de Monstersche Sluis en deze 
veerdienst heeft de naam aan de Veerstraat gegeven. Dankzij de strakke 
dienstregeling was overstappen geen probleem. Een persoon kon vanuit 
Maassluis naar Delft, Leiden, Amsterdam, Utrecht of Gouda reizen. Vanuit 
Amsterdam kon men de schuiten nemen naar Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. 
Na de veerdienst over de Zuiderzee ging de tocht verder naar Leeuwarden 
en Groningen. Met andere woorden, men kon per trekschuit reizen van 
Delfshaven naar Delfzijl. Het was op sommige trajecten zelfs mogelijk dag 
en nacht door te reizen, waardoor men maar een dag of vier nodig had voor 
deze reis.

De kajuit voor de passagiers was in tweeën gedeeld. In het grootste gedeelte, 
het ruim, zaten de meeste passagiers en in de krappe en benauwde ruimte 
moest men het zich zo aangenaam mogelijk maken. In de roef betaalde 
men iets meer en waren er gestoffeerde zitplaatsen. Maar ook hier was 
het benauwd en krap. Het roken was toen al aan banden gelegd; als een 
van de aanwezigen bezwaar maakte tegen de rokende pijpen van de 
medepassagiers werden dezen verzocht de pijpen te doven.

Aanvankelijk werden de schuiten met mankracht voortbewogen, wat met 
een trage snelheid van 3 tot 4 km per uur ging. Met paarden ging de snelheid 
omhoog tot zo’n 7 km per uur. Vanaf dat moment werd de trekschuit een 
groot succes.

Trekschuit bij de halte Noordvliet 123.
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