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VAN DE REDACTIE
De redactie is elke keer weer verbaasd over de onderwerpen waarmee
de auteurs zich melden. Extra interessant is het als die onderwerpen van
verschillende kanten worden belicht, zoals in dit nummer het geval is met de
onderwerpen burgerwacht en ‘palen’. Naast grenspalen en mijlpalen kenden
we in het verleden ook hoefslagpalen. U leest er alles over.
Het is dit keer onbegonnen werk om in het voorwoord kort de inhoud van
deze Historische Schetsen weer te geven. In uitgave nummer 73 hebben we
u al beloofd dat de 75e Historische Schetsen dubbeldik zou zijn en in kleur.
Dus dit keer 160 pagina’s vol interessante informatie.
Ook dit keer is de variatie weer groot. Van de spannende tocht van de
zeilsloep MA 42 naar Noorwegen tot een doorwrochte beschouwing over
heidense afbeeldingen in de Groote Kerk. Van het levensverhaal van een
Maassluise vrouw uit de 20e eeuw tot de zoektocht naar een 100 jaar geleden
in Maassluis gebouwd schip, dat in de haven van de Australische stad
Adelaide ligt.
Dit keer ook een aantal verhalen die bij lezers nog persoonlijke herinneringen
kunnen oproepen. Hoeveel Maassluise ‘baby-boomers’ hebben niet aan de
Burgemeester De Jonghkade staan kijken als daar weer een schip met koeien
uit Engeland was gearriveerd. Anderen hebben een opleiding gevolgd aan
de verdwenen Caland LTS en ook het verhaal over discotheek Down-Town
zal bij menigeen weer beelden uit het verleden oproepen. Waar niemand
herinneringen aan kan hebben, is het stadhuis aan de Haven, want dat is er
nooit gekomen. In deze Historische Schetsen leest u waarom niet en kunt u
zien hoe de nooit uitgevoerde plannen eruitzagen.
Maassluis is en was een stad waar ondernemers – groot en klein – altijd wel
mogelijkheden zagen. In de categorie ‘klein’ krijgen Schildersbedrijf Lub
en het Boordenhuis dit keer aandacht. Vecom is een van de weinige grote
bedrijven die nog binnen de stadsgrenzen actief is.
Wat niet meer in de Historische Schetsen terugkeert: het nieuws in historisch
perspectief en het nieuws van 60 jaar geleden. Wie het leuk vindt hierover
te schrijven kan zich melden bij de redactie. Er is in dit geval genoeg
overgebleven om over te schrijven: een dubbeldikke uitgave, wij wensen u
dubbel zoveel leesplezier!
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HEIDENSE VOORSTELLINGEN IN DE GROOTE KERK
Door: Geb van Doornik
Hoewel Geb van Doornik emeritus predikant is (met pensioen), blijft hij
actief en onderzoekend. Met veel plezier draagt hij zijn kennis over. In dit
geval betreft het een aantal ‘vondsten’ in de Groote Kerk van Maassluis.
Christelijke symboliek die elke kerkganger op zondag kan zien, blijkt
soms van oorsprong een heidense achtergrond te hebben.
In 1939 schreef T. Mastenbroek het boek ‘De Groote Kerk te Maassluis’, waarin
hij vertelt over de geschiedenis van die kerk en waarin hij een uitgebreide
toelichting geeft op alles wat er in de kerk te zien is. Hij doet dat grondig en
goed. Er is weinig aan zijn aandacht ontsnapt.

Het eeuwfeestbord met de Fenix en tekst van Hendrik Schim.
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Eeuwfeestbord
Ook aan de verschillende borden
die in de kerk hangen besteedt hij
aandacht, maar over enkele details
van het Eeuwfeestbord, aangebracht
in 1745 ter gedachtenis van het
honderdjarig bestaan van de kerk,
en over een aantal voorstellingen
van het orgelfront uit 1732 schrijft
hij niets. Of loopt hij er met een
boogje omheen? Juist aan die details
wil ik nu wat aandacht geven,
omdat ze sprekend zijn voor een
veranderend geloofsbesef in de loop
van de tijd. Natuurlijk: wij staan op
de schouders van en in de traditie
van ons voorgeslacht. Maar tegelijk
zullen we moeten inzien dat er
ook het nodige in die traditie is dat
ons vreemd of zelfs onherkenbaar
voorkomt.
Er zijn trouwens best wat Maassluizers die dit weten. Ik heb al eens
iemand horen zeggen: ‘Van mij mag
dat bord er zo uit; ik vind het een
raar ding’, maar daar zou ik het toch
niet mee eens zijn. Je kunt je eigen

geschiedenis niet schrappen. Laten we dan maar liever die geschiedenis
onder ogen zien.
Fabeldier
Het eeuwfeestbord hangt in de zuidelijke kruisarm van de kerk en wie
daar een plaats zoekt, zit ‘onder de arend’ zoals het spraakgebruik wil. Vrij
algemeen is wel bekend dat de vogel bovenop het bord niet een arend is,
maar een Fenix. Dat ook echt de vogel Fenix bedoeld is, blijkt uit de rekening
die de maker van het bord, Johannes de Ridder, Meester Beeldhouwer te
Delft, indiende. Hij heeft, schrijft hij ‘besneeden de vogel fenings’. Bovendien
laat Hendrik Schim de Kerk zeggen op het bord:
Dan zal ik, als de tijt mijn Heiligdom verslint,
Gelijk een Fenix uyt zijn asch met pracht verrijzen
Die Fenix is een fabeldier uit de Griekse mythologie. De Grieken geloofden
dat de Fenix in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te
worden. Boven in een boom zou hij van kruiden een nest maken en daarin
verbranden. Door de geur van de kruiden zou hij dan opnieuw geboren
worden, wat zich iedere 100 jaar zou herhalen. Dat mythologische fabeldier
heeft wijde verspreiding gevonden, tot in China toe. Zelfs in de Bijbel duikt
hij op, in Job 29:18, al is de uitleg van die tekst wel een probleem.
Ook in het christendom kreeg de Fenix een plaats, bijna altijd als symbool
van de opstanding van Christus. Dat Hendrik Schim die opstanding op de

De Fenix en de brandende vazen op het eeuwfeestbord.
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Kerk laat slaan is uitzonderlijk, al past het ook wel weer in het beeld van
die achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting. Die Verlichting was een
reactie op het autoriteitsgeloof van de eeuwen daarvoor. Een mens moest nu
zélf denken en zijn verstand gebruiken. Mensen moesten daartoe opgevoed
worden. Wetenschap en kennis stonden dan ook in hoog aanzien. In de kerk
had die Verlichting grote invloed. Ook in de kerk diende het volk opgevoed
en onderwezen te worden en het was dan ook helemaal niet uitzonderlijk als
predikanten van hun preek een geleerd betoog maakten. Zo las ik in het boek
van A. Ypey ‘Geschiedenis van de Kristlijke Kerk in de Achttiende eeuw’
(1804), dat:
Redenaars, ter stichting van de gemeente […] zochten te veraangenaamen door
het aanhaalen van plaatzen uit de oorspronkelijke schriften der oude Grieken en
Romeinen, der Rabbijnen […] Staêg hoorde men van den predikstoel rollen de
achtbaare naamen van Socrates, van Cicero, van Abarbanel, van Chrysostomus, van
Augustinus…
Brandende vazen
Dominees haalden dus in hun preken in die tijd regelmatig de klassieke
oudheid van stal. Op het eeuwfeestbord vinden we nu helemaal die klassieke
oudheid terug, want naast de Fenix staan twee brandende Romeinse vazen.
Mastenbroek schrijft: Eenvoudigheidshalve laat ik hieronder volgen, wat het
geschiedverhaal ons hieromtrent mededeelt. (Hij ontleent dit aan een achttiendeeeuws handschrift uit het archief van de kerk, waarvan de schrijver niet
bekend is).
Op de hoeken of kapiteelen der pilasters zijn twee brandende Romeinsche potten
geplaatst, zinspelende op het hooren van Gods Woord, hetwelk een brandende fakkel
is voor degenen, die het hooren en hetzelve bewaren.
Bij ‘zinspelende op het hooren van Gods Woord’ zet ik een vraagteken, want ik
kom die symboliek verder nergens tegen. Wel kunnen vuurpotten in de 18e
eeuw symbool van liefde zijn, maar het ‘hooren van Gods Woord’ lijkt mij een
vroom bedenksel van de onbekende schrijver. Waarschijnlijker lijkt mij dat
die vuurpotten verbeelden de liefde voor deze kerk, maar ik durf het niet
met zekerheid te zeggen. En Mastenbroek gaat niet in op de vraag, waarom
het nu juist Romeinse vazen zijn. Maar ach, het was 1939…
Dezelfde Romeinse vazen, compleet met vlammen, zijn overigens te zien
boven op het orgel en op de orgelbalustrade. Erg verbazend is dat ook weer
niet, want het orgel is maar 15 jaar ouder dan het Eeuwfeestbord. Blijkbaar
horen die vazen bij die tijd.
De predikant die de feestrede uitsprak bij het honderdjarig bestaan, ds.
Johannes Martinus Hoffmann, sierde het bord op met een Latijns epigram,
een kort opschrift in dichtvorm. Fraai Latijn is het allerminst, maar vertaald
staat er:
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Maassluis! Wij zijn verheugd over de waardigheid van uw kerkgebouw.
Wij zijn verheugd over de gunstbewijzen verleend door de hoogste God.
Nog meer gunstbewijzen zal de Godheid geven, als zuiver zullen blijven de kerken,
en als puur zal blijven de liefde voor het geloof.
(De vertaling die Mastenbroek geeft en die hij ontleent aan dr. C. Veltenaar,
is onbegrijpelijk en onjuist).
Wonderlijk dat ds. Hoffmann het heeft over ‘de godheid’, want dat is toch
niet anders dan een Romeins heidens begrip? De Latijnse benaming voor
God is ‘Deus’ en Hoffmann had die benaming prima kunnen gebruiken.
Waarom die rare benaming ‘godheid’?

Schip des levens onderaan het eeuwfeestbord.

Zorgeloze stuurman
Maar we zijn er nog niet. Ik citeer weer Mastenbroek:
Van onderen ziet men een Romeinsch schip, hetwelk vlug en vaardig schijnt voor te
zeilen, zinspelende op de vlugheid van ons leven, en hoe men hetzelve niet zorgeloos
behoort door te brengen, evenals de zorgelooze stuurman, die men agter op het roer
van het schip ziet zitten slapende, op gevaar van in de zee te storten, en ellendig te
verdrinken, schoon hij den haan, als verbeeldende de waakzaamheid in het gezigt
hadde.
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Dat het een Romeins schip is, had De Ridder al op de nota geschreven die hij
indiende. Maar ten overvloede is het te zien aan de sneb (de houten of ijzeren
punt) onder de boeg, bedoeld om vijandelijke schepen te rammen. Afgezien
daarvan is het te zien aan de riemen waarmee Romeinse (en Griekse) galeien
uitgerust werden.
Dat ‘zinspelende op de vlugheid van ons leven’ lijkt mij fantasie waartoe de
afbeelding geen aanleiding geeft. En is die vogel een haan? Dat zou kunnen,
maar De Ridder vermeldt op zijn nota alleen dat hij ‘een vogel’ verbeeld
heeft. Toch vind ik die haan wel een goed idee, want die haan (denk aan het
haantje van de toren) is een waarlijk christelijk symbool. Vroeg in de morgen
geeft hij met zijn gekraai aan dat de nacht, het rijk van de duisternis en de
demonen, ten einde is en dat een nieuwe dag, het rijk van het licht, op het
punt staat aan te breken. Zijn gekraai is het teken van de overwinning op de
duisternis en dat is het punt van overeenkomst tussen de haan en Christus
die immers in de christelijke traditie ook de overwinnaar is van duistere
machten.
Zeegod
Mastenbroek zegt niets over het
blote, bolle figuurtje op de steven
van het schip dat op een toeter
blaast. Dat is Triton, een zoon van
de zeegod Poseidon. Daarmee
zitten we dus weer in de Griekse
mythologie, die vertelt dat Poseidon,
als hij in een vrolijke bui was, naar
het wateroppervlak ging met zijn
vierspan. Triton (zijn zoon dus), half
mens, half vis, ging voor hem uit
en blies op de kinkhoorn (een grote
gedraaide schelp) om de golven te
bedaren. Die kinkhoorn werd in
later eeuwen ook wel een ander Zeegod Triton blaast op zijn kinkhoorn.
blaasinstrument, maar aan die toeter
is feilloos Triton te herkennen. Trouwens, De Ridder had ook op zijn nota
‘een triton’ vermeld, dus dat kan niet missen. U voelt het al aankomen: Triton
die met zijn blazen de golven bedaart, wordt de god van de rustige zeevaart.
Nu vertelt de Bijbel genoeg verhalen over het bedaren van de golven. Neem
Jezus die over het water wandelt of Jezus die in het schip slaapt en met zijn
woord de zee tot kalmte brengt. Waarom dat niet afgebeeld? Waarom een
Griekse zeegod?
Dat blijft een van die dingen waardoor wij met verbazing naar ons
voorgeslacht kijken. Blijkbaar was die Verlichting zo dwingend dat ook
6

predikanten zich geroepen gingen voelen om met kennis en geleerdheid het
volk op te voeden en dat volk als het ware op een hoger plan te brengen. Daar
hoorde dan voor het besef van die tijd Latijn bij en daar hoorde de klassieke
oudheid bij. En zowel uit de Bijbel als uit de mythologie kon geput worden
om het evangelie te verkondigen. Wat ds. Hoffmann doet is niet anders dan
wat andere predikanten ook deden. Hij was eenvoudigweg een kind van zijn
tijd. Hij was wat we nu noemen een ‘redelijk’ theoloog: niet alleen de Bijbel
onderwijst ons, maar de Rede ook.
Zeemonster Leviathan
Wie daar verbaasd over staat zou eens aan de kerstboom kunnen denken. Die
boom, die het hele jaar groen blijft, heeft met het Christelijke kerstfeest niets
te maken, maar niettemin is kerstfeest niet meer denkbaar zonder boom. En
dan is die kerstboom maar één voorbeeld.
Alle eeuwen door hebben godsdiensten elkaar beïnvloed. De Islam heeft
veel overgenomen van Jodendom en Christendom, christelijk geloof is niet
voorstelbaar zonder Joodse wortels en er is een onmiskenbare invloed van
de omringende godsdiensten op het geloof van Israël. Neem alleen maar de
grote vis van Jona, de ‘Leviathan’, door God gemaakt om ermee te spelen
(Psalm 104, 26): zonder twijfel invloeden van buitenaf. Ronduit gezegd:
heidense invloeden.
Een artikeltje over heidense voorstellingen in de Groote Kerk gaat dus niet
over iets heel bijzonders. Soortgelijke voorstellingen zijn in heel wat kerken
in ons land aan te treffen en invloed van de ene godsdienst op de andere is
van alle tijden.
Hollandse Maagd
Wat we op het eeuwfeestbord aantreffen zien we in andere vormen terug op
het orgelfront, wat niet te verbazen is, omdat eeuwfeestbord en orgelfront
uit dezelfde tijd stammen. Het orgel is van 1732 en het bord is opgehangen
in 1745.
Boven op het orgel staat het wapen van Maassluis. Over dat wapen heeft de
Historische Vereniging Maassluis het nodige gepubliceerd en dat ga ik niet
herhalen. Ter linker- en rechterzijde van dat wapen staat weer een vuurpot
waar de vlammen uitslaan, net als op het eeuwfeestbord. Sporadisch is zo’n
vuurpot in de 18e eeuw een symbool van liefde en dat zou het ook hier
kunnen zijn. Liefde voor het orgel? Liefde voor de kerk? Liefde voor muziek?
Kiest u maar.
Op de hoeken van het bovenwerk staan twee vrouwenfiguren, de een met
een snaarinstrument en de ander met een blaasinstrument. Een vrouw of
maagd als verpersoonlijking van iets stamt uit de Griekse oudheid en is
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Vrouwenfiguren met muziekinstrumenten op het orgel.

meestal een afleiding van de godinnen Minerva (Romeins) en Pallas Athene
(Grieks). Zij waren, eerst voor de Grieken en later voor de Romeinen, de
godin van de wijsheid die de goddelijke macht van het verstand en van de
vindingrijkheid van de menselijke geest personifieerde. Andere godinnen
konden dezelfde functie krijgen, maar het waren wel altijd godinnen, nooit
goden. In de klassieke oudheid werd bijvoorbeeld de stedenmaagd vaak
vergoddelijkt en als godin vereerd, denk aan Paulus’ confrontatie met de
zilversmeden in Efeze (Hand. 18): ‘Groot is de Artemis van Efeze’.
Dat motief is altijd blijven bestaan en het kwam in de Renaissance weer in
zwang. In Amsterdam werd in het Stadhuis (Paleis op de Dam) in 1655 een
stedenmaagd neergezet. In Nederland kennen we de Hollandse Maagd, net
zoals in Frankrijk Marianne, in Duitsland vrouwe Germania en in Engeland
lady Brittannia. Abraham Kuyper koos voor de Hollandse Maagd in het
zegel van zijn Vrije Universiteit.
Het is duidelijk: die twee figuren met muziekinstrumenten zouden nooit
mannen hebben kunnen zijn. Die twee vrouwen verbeelden de rijkdom van
de menselijke geest die zich uit op allerlei muzikale manieren.
Atlas torst het hemelgewelf
Het front van het orgel is vlak, maar er zijn enkele delen die naar voren
springen. In organistenvaktaal zijn dat torens. Vier van die torens worden
gedragen door een mannenfiguur. Zij torsen die torens als het ware op hun
schouders en met hun handen. Die mannenfiguren zijn Atlanten, een naam
die ontleend is aan de Griekse god Atlas. In de Griekse mythologie is hij
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de figuur die het hemelgewelf op zijn schouders draagt. De figuren die de
zijtorens van het orgel dragen, zijn naar hem genoemd. Zij zijn niet Atlas zelf,
want die draagt uitsluitend de wereldbol, maar zij zijn zogezegd zonen van
Atlas.
Midden op het rugwerk van het orgel, prominent vooraan, zetelt de godin
Fortuna, de Romeinse godin van het toeval of van het lot, zowel van het
geluk als van het ongeluk. Op het orgel is zij duidelijk de godin van het
geluk, want zij draagt de ‘hoorn des overvloeds’. In de Griekse mythologie is
die hoorn afkomstig van de geit Amalthea, die de god Zeus zoogde op Kreta.
Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld en haar hoorn
schonk de houder ervan alles wat hij of zij begeerde. De Romeinen namen
die hoorn over en verbonden haar met Fortuna. En zo stort Fortuna al sedert
1732 haar overvloed uit over de gemeente van Maassluis.
Cherubijntjes en Van Wijn
Ter linker- en ter rechterzijde van vrouwe Fortuna zijn twee cherubijntjes te
zien, elk met een palmtak en een wapenschild.
Mijn verhaal wordt eentonig, maar ook die cherubijntjes of cherubs zijn van
heidense komaf. Weliswaar komen cherubs veelvuldig in de Bijbel voor (zo
bewaken zij in het boek Genesis (4, 26) de weg naar de boom des levens in
de Hof van Eden en zijn zij zelfs aangebracht op de Ark van het Verbond

In het midden vrouwe Fortuna, daarnaast engeltjes met wapenschilden. Atlanten dragen de vier kolommen van het orgel.
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(Ex. 25)), maar oorspronkelijk zijn zij gevleugelde mythische figuren die in
allerlei godsdiensten te vinden zijn. Zij bewaken bijvoorbeeld de ingang van
Assyrische en Babylonische paleizen.
Het Jodendom heeft die cherubs overgenomen en ze kwamen ook al vroeg
in allerlei christelijke voorstellingen voor. Meestal verschillen ze op die
afbeeldingen niet van gewone engelen en worden ze afgebeeld als mensen
met vleugels. Na de Renaissance worden ze vaak afgebeeld als kleine,
mollige engeltjes die symbolen in hun handen dragen.
Dat laatste zien we nu ook op het orgel. Het linker engeltje houdt het wapen
van Govert van Wijn in handen, terwijl het rechter engeltje een wapen in
handen houdt met sierlijke initialen, naar het lijkt een in elkaar gevlochten
V en W. We mogen aannemen dat dat de initialen zijn van Van Wijn.
Dat het linker cherubijntje werkelijk
het wapen van Van Wijn draagt,
blijkt uit zijn grafsteen, die hetzelfde
wapen vertoont. De maker van
het front had ook die engeltjes
kunnen weglaten en alleen die
wapenschilden aanbrengen. Maar
die engeltjes zijn wel een plus: ze
betekenen geluk of zelfs hemelse
zaligheid.
In Amsterdam, vlak bij de
Westerkerk, staat een 17e-eeuws
poortje met boven de ingang
cherubijntjes die een doodshoofd Engeltje met een schild waarop de initialen staan van Govert
dragen. Het doodshoofd verwijst van Wijn, de schenker van het orgel.
naar de vergankelijkheid van dit
bestaan, maar de cherubijntjes zeggen tegelijkertijd dat er na het sterven
hemelse zaligheid is. Wie door de poort gaat dient zich zijn sterfelijkheid
bewust te zijn, maar mag tevens hemelse zaligheid verwachten.
Beschermengeltjes
Behalve op het orgel zijn cherubijntjes te zien boven de kerkdeuren en op de
lezenaar van de voorzanger. Hun betekenis is niet anders. Het zijn, laten we
maar zeggen, beschermengeltjes. Ze heten de bezoeker welkom en maken
hem of haar duidelijk dat het een goede plaats is waar zij binnentreden.
Kunstkenners zijn het er vrijwel algemeen over eens dat het de Florentijnse
beeldhouwer Donatello (1386-1466) was bij wie dit begon. In zijn werk voert
hij veel van dit soort engeltjes op en nadien zijn ze onverminderd populair
gebleven; zo populair dat ze zowel in de kerk in de 17e eeuw als op het
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orgel in de 18e eeuw een plaats
kregen. Eén deur is er, waarboven
dat engelenkopje ontbreekt: de deur
naar de toren. Maar ja, die deur is
van veel later tijd dan de andere
deuren en heeft een totaal andere
stijl. De ontwerper van die deur heeft
eenvoudigweg niet aan een engeltje
gedacht.
Op het orgel en de balustrade is een
aantal teksten in het Nederlands
en in het Latijn te zien. Maar die
ga ik niet toelichten, want dat is
goed gedaan in de boeken van
Mastenbroek en Bosman. Bovendien:
zonder die teksten nu erg christelijk
te noemen zijn ze ook niet te rekenen
onder de heidense elementen in de
Groote Kerk.
Engeltje met het wapen van Govert van Wijn.

Met hartelijke dank aan Mar Langerak en Henk van Oosten die te
hulp kwamen bij de verklaring van de wapens. De foto’s van de twee
wapenschilden zijn van Henk van Oosten.
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COLLEGE VAN DE WET WEER OP ZIJN PLAATS
Terug van weggeweest
Door: Dick van Wassenaar
Op 23 april 2018 werd het schilderij ‘College van de Wet’, in 1646 geschilderd
door Gillis Gillisz. de Bergh, na totale restauratie weer teruggehangen in
de Burgerzaal van het stadhuis. De namen van de afgebeelde personen
zijn bekend, maar ‘wie wie is’ is nog steeds niet duidelijk.
Telkens als er na de verkiezingen een nieuw gemeentebestuur aantreedt,
zien we tegenwoordig foto’s in de krant van de gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders. Zo ongeveer moeten we het schilderij
beschouwen. Zij het dat het maken van een schilderij tijdrovend en duur
was, dus het werd niet elke vier jaar opnieuw gedaan.
‘Kleine ampjes’
Een van drie grote groepsportretten in het huidige stadhuis van Maassluis
betreft een voorstelling van het College van de Wet van Maassluis uit 1646.
Op het schilderij staan de twaalf mannen afgebeeld die dit voorname college
vormden: de schout, vier burgemeesters, zes schepenen en de secretaris.
Dit college had het hoogste gezag, had toezicht op de financiën, trad op als
vertegenwoordiger van Maassluis en oefende de wetgevende bevoegdheid
uit. Het had verder het toezicht over de gilden, de burgerwacht, de
brandweer en de jaarmarkt, vervulde in naam van de Heer van Maassluis
de zogenoemde ‘kleine ampjes’ (ondergeschikte baantjes) en maakte de
plaatselijke keuren of verordeningen.
Het grote ongesigneerde schilderij (2,15 x 3,10 m, olieverf op linnen) wordt
toegeschreven aan de Delftse schilder Gillis Gillisz. de Bergh (1600-1669) en
is eigendom van de gemeente Maassluis. Het werk hing eerst in het oude
dorpshuis aan de Noordvliet, ongeveer waar nu het Weeshuis staat, en
daarna in de raadzaal van het voormalige stadhuis aan de Hoogstraat (1676).
Sinds 1978 hangt het in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Koningshoek.
Omdat het schilderij in de loop der jaren sterk in kwaliteit achteruit was
gegaan en beschadigingen en verkleuringen vertoonde, was een restauratie
noodzakelijk.
Bloedarmoede
Al een aantal malen eerder was het doek gerestaureerd. Dat gebeurde niet
altijd even goed.
De voorlaatste keer was in 1922 door Cornelis van Bohemen (1878-1948),
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op initiatief van de toenmalige
burgemeester
C.P.J.
Dommisse
(burg. 1908-1933). Dat die restauratie
toen dringend nodig was bleek uit
een opmerking van de Maassluise
predikant Cornelis Veltenaar (18731953) die al in 1917 over het schilderij
schreef:
Een goed geslaagde groep. Misschien
komt het van de restauratie dat de koppen zoo bleek zijn, dat het schijnt of heel
de Raad van Maesslandsluys uit den jare
1646 leed aan bloedarmoede.
Tijdens die eerdere restauratie
werd ook de lijst met namen van de
geportretteerden en het jaartal op het
doek ontdekt.

De lijst met daarop de namen van leden van het College der
Wet in 1646. (detail foto Josien van der Werf).

De huidige restauratie, op initiatief van Museum Maassluis, is eind 2017/
begin 2018 uitgevoerd door Josien van der Werf en Johanneke Verhave
uit Rotterdam. Hierbij lag de nadruk op verwijderen van de verkleurde
vernislaag en eerdere retouches (overschilderingen) en het aanbrengen van
nieuwe retouches.
Het resultaat van dit specialistische werk is een ‘nieuw’ schilderij waarop de
gezichten en kleding van de afgebeelde personen, met hun molensteenkragen
weer fris en helder wit, ‘goed uit de verf komen’. Opvallend is nu ook op
de achtergrond het beeld van Vrouwe Justitia tussen de beide marmeren
zuilen, te herkennen aan het zwaard en de weegschaal die zij vasthoudt.
Zij symboliseert de rechtspraak, een van de taken van het college. Verder
zichtbaar op de achtergrond het oude stadswapen van Maassluis.
Wie zijn deze heren?
Wie er op het schilderij staan afgebeeld weten we door de lijst met namen
links op tafel. Deze geeft de personen weer in orde van belangrijkheid: eerst
de schout, dan de burgemeesters, de schepenen en tenslotte de secretaris.
Ze zijn uit de periode 1646-1647 en hun namen luiden:
schout Jacob van Ackersdyck; de burgemeesters Adriaen Jansz. Schoonhove,
Gerrit Cornelisz. Boutesteyn, Willem Lambrechtsz. Boogaert en Jacob
Vranckensz. van der Houff; de schepenen Bastiaen Jansz. de Lange, Frans
Cornelisz. Denick, Maerten Leendertsz. Nelis, Leendert Pietersz. van de
Werve, Pieter Pietersz. Bisschop en Jan van Lis; en secretaris Adriaen de Bije.
De schilder heeft het college zittend aan een tafel weergegeven waarbij vier
heren vóór de tafel zijn geplaatst en twee groepen links en rechts aan de
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Het schilderij voor restauratie.

tafel. Om enige dynamiek in dit zittende gezelschap aan te brengen heeft hij
de meeste heren afgebeeld aan het werk, met de attributen van hun functie:
twee heren zijn aan het schrijven, een man houdt de zandlepel vast (om zand
over de inkt te strooien, zodat die niet uitloopt), weer een ander houdt een
brief vast, rechts wijst een oudere heer in een opengeslagen boek waarin we
de woorden ‘van dilayen’ lezen. Dilayen waren verleende uitstellen van de
rechtsgang, bijvoorbeeld om een gedaagde de tijd te geven een goed verweer
op schrift te kunnen stellen.
De vraag die blijft…
Nu bekend is welke personen er op het schilderij zijn afgebeeld is het de
vraag (en die bestaat al lang): wie is wie? Van enkele personen is wel wat
meer informatie, maar van geen enkele is een afbeelding bekend. Er is eerder
al veel gespeculeerd ‘wie wie zou kunnen zijn’. Verschillende suggesties zijn
al gedaan in de loop der jaren.
In 1917 door Cornelis Veltenaar: De schout Jacob van Ackersdyck is
gemakkelijk te herkennen en secretaris Adriaen de Bye valt ons vanzelf op,
het notulenboek ligt voor hem.
De archivaris die in 1922 over het schilderij schreef meent dat de vier
heren vóór de tafel de vier burgemeesters zijn, met de schout, schepenen
en secretaris achter hen. De man die op het opengeslagen boek wijst moet
wel een schepen zijn, aangezien de schepenen verantwoordelijk waren voor
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rechtszaken. Als de brief in de hand van de derde man vooraan inderdaad
een aanstellingsbrief is, kunnen we stellen dat de groep van zes mannen
rechts op het schilderij de schepenen zijn. Zij zitten dan vanuit het schilderij
gezien links van de schout en burgemeesters, wat in overeenstemming is met
hun ondergeschikte rol. De groep die voor de toeschouwer links zit, moet
dan de schout en burgemeesters voorstellen. Mogelijk is de schout de eerste
man van rechts.
Al deze suggesties missen enig bewijs en zijn dus net zo goed als dat ze fout
kunnen zijn. Iets dat enig houvast kan geven (maar niet tot een oplossing
leidt) is proberen de ouderdom der heren in het jaar 1646 te bepalen. Op basis
van genealogische en andere gegevens (onder andere een gedenksteen in de
Groote Kerk) zijn nu de volgende leeftijden in 1646 bekend:
Jacob van Ackersdyck
Adriaen Jansz. Schoonhove
Gerrit Cornelisz. Boutesteyn
Jacob Vranckensz. van der Houff
Frans Cornelisz. Denick
Maerten Leendertsz. Nelis
Leendert Pietersz. van de Werve
Pieter Pietersz. Bisschop
Jan van Lis

45-55
58
50
58
30
27
28
60
37
15

De leeftijd van schout van Ackersdyck is geschat op basis van zijn levensloop
en de geboorte van zijn kinderen. Van drie andere personen (Boogaert,
de Lange en de Bije) is het nog niet mogelijk gebleken deze gegevens te
achterhalen. Op basis van de huidige gegevens is het nu wel mogelijk om
het college te onderscheiden in een groepje ‘oudere’ (>50 jaar), ‘jongere’
(<50 jaar) personen en een aantal van nog onbekende leeftijd.
Toeval
De restauratie van het schilderij
College der Wet was onderdeel
van een proces waarbij nog twee
andere werken uit Maassluis werden
bijgewerkt door Josien van der Werf
en Johanneke Verhave. Het betrof de
groepsportretten van het College der
Visscherij uit 1664 en 1665, eveneens
van de hand van Gillis Gillisz. de
Bergh. Bekend is dat in 1664/1665
zowel Leendert Pietersz. van der
Werve en Frans Cornelisz. Denick
werden gekozen voor dit college.
Beiden behoorden ongeveer twintig
jaar eerder ook tot het College Het schilderij wordt teruggeplaatst in de Burgerzaal.
der Wet van 1646 en werden ook
afgebeeld op dat schilderij. Het is verleidelijk om, door vergelijking van
de portretten op deze schilderijen, te proberen vast te stellen of ‘identieke’
personen met een tijdsverschil van 20 jaar herkenbaar zijn. Mogelijk ook dat
biometrische gezichtsherkenning een bijdrage kan leveren. Onverlet blijft
echter dat de juiste identiteit toch onbekend blijft tenzij er een afbeelding
beschikbaar komt van een der personen.
Het schilderij College der Wet is dan wel weer terug van weggeweest, maar
tenzij aanvullende (beeld)informatie beschikbaar komt, zal het raadsel
‘wie is wie’ voorlopig voortbestaan.

Met dank aan
Josien van der Werf, Aagje Gosliga en Petra Schoenmakers.
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HET RAADHUIS DAT ER NOOIT KWAM
Door: Dick van Wassenaar
Toen het Raadhuis op de Hoogstraat (nu Nationaal Sleepvaartmuseum)
te klein werd, waren er plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis
aan de Haven. Het was 1940 en het is er nooit gekomen. Op basis van
krantenartikelen geven we hierbij een relaas van de gebeurtenissen die
daaraan voorafgingen.
Pas 41 jaar na de afscheiding van Maasland (1655) besloot Maassluis tot aanschaf
van een dorpshuis voor het dorpsbestuur.
Het eerste dorpshuis, een gewoon burgerhuisje
Men deed de aankoop van een herenhuis, staande en gelegen aan de Noordvliet,
bewoond door de dorpssecretaris Adriaen de Bye. De koopsom, vermeerderd
met de 40e penning, was f 10.256,80. Aan de huisvrouw van secretaris De Bye
betaalde men voor ‘speldegeld’ (een kleine toegift op de koopsom voor de
vrouw) 30 gulden. Dit (eerste) dorpshuis bevond zich op de plaats van het latere
hervormde Weeshuis (Noordvliet 19) en wel ter grootte van de helft van het
tegenwoordige gebouw.
Uit de inrichting van het dorpshuis blijkt dat het bestuur slechts een zeer bescheiden ruimte nodig had. Het was een gewoon burgerhuisje met een verdieping,
waarvan een gedeelte – waarschijnlijk het benedenhuis – was verhuurd aan
de waard van het dorpshuis, Jan Jacob Schynhoff. Hij huurde het voor f 250,per jaar. Er was ook nog een vergaderruimte afgestaan aan het college van de
Gecommitteerden tot de Visscherij (nl. de voorkamer) voor f 40,- per jaar. En de
Heilige Geestmeesters (beheerders van
de armengoederen) gebruikten een
ruimte eveneens voor f 40,- per jaar. Van
laatstgenoemden verviel de huur na
een brand in mei 1656 waarna zij onder
de naam Weesarmen- of Weesmeesters,
evenals de Gecommitteerden tot de
Visscherij, de voorkamer huurden.
De combinatie van gelagkamer met
dorpshuis was niets bijzonders en
kwam in die tijd meer voor. Het was
ook niet onvoordelig, daar aan alle
buitengewone vergaderingen ook
‘verteerkosten’ (eten en drinken) Voormalig Weeshuis aan de Noordvliet. Hier stond in 1655
het dorpshuis of raadhuis.
verbonden waren.
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Het tweede dorpshuis, aan de Hoogstraat
Een twintigtal jaren heeft het bestuur in het oude dorpshuis gezeteld. Door
de toename der bevolking werd de taak van het bestuur geleidelijk groter en
werd ook de behoefte aan een groter
dorpshuis meer gevoeld. In het
voorjaar van 1674 begon de bouw van
een nieuw dorpshuis. De plaats die
men koos lag aan de westzijde van
de Hoogstraat, op de zuidhoek bij de
Wateringsche Sluis. Tegenwoordig
bekend als het oude Raadhuis of
Nationaal Sleepvaartmuseum. Het
gebouwtje dat al op het terrein stond,
was al in het bezit van de gemeente.
De aanbesteding vond voor juli 1675
plaats en de totale kosten van het
gebouw bedroegen 8.800 gulden en 8
stuivers. Door zijn statige vorm heeft
het een karakter van een oud-Hollands
gerechtshuis. Het benedenhuis was
verhuurd aan de schout en zijn
gezin. De bovenachterkamer aan
de zuidzijde was verhuurd aan het
Visserijcollege. De raadzaal diende
vanaf 1676 voor het regeringscollege
als vergaderplaats.
Voormalig raadhuis aan de Hoogstraat.
Nieuwe tijden – nieuwe wensen
Eind jaren dertig van de 20e eeuw was het inwoneraantal van Maassluis ruim
9.000. De activiteiten die daaruit voortvloeiden brachten met zich mee dat er
een grotere noodzaak kwam voor een nieuw raadhuis waarin alle benodigde
functionaliteiten samen waren gebracht. Meerdere takken van dienst, zoals
het kantoor van de gemeenteontvanger, het orgaan der steunverlening,
het kantoor van gemeentewerken en het politiebureau, waren afzonderlijk
gehuisvest. Redenen genoeg om over een nieuw, groter en meer functioneel
raadhuis te kunnen beschikken.
Dat daarbij ook enig prestige in het geding was blijkt uit opmerkingen in
de krant in 1938, als er een nieuw raadhuis wordt geopend in Wateringen
(architect A.J. Kropholler). En later, in 1939 als de plannen wat verder
zijn gevorderd, wordt opgemerkt ‘dat Maassluis niet zal achter staan bij
Amsterdam en Den Haag en eveneens een nieuw Raadhuis zal krijgen. Veel
plannen zijn ingediend en hopelijk zal men eerder dan beide andere steden
met een definitief plan komen.’
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Links van de Wateringsche Sluis het oude raadhuis. Rechts van de sluis de bebouwing die moest wijken voor het nieuwe
raadhuis.

Onteigening
Op 7 december 1937 doet de gemeenteraad een voorstel tot aankoop van
het terrein omsloten door de Zuiddijk, de Haven en de Taanstraat waarop
de panden Zuiddijk 6 (Verenigingsgebouw), Zuiddijk 2-4 (Bloemenmagazijn
Kap), Haven 1 (Groentehandel Kap), Haven 2 (Hotel de Moriaan), Haven 3
(Café Van der Wel) en Haven 4 (Kapperszaak Strijbos). Doel is daar een nieuw
raadhuis te bouwen. Dit terrein voldoet geheel aan de eisen, is bereikbaar
vanaf alle zijden en prachtig gelegen aan de havenkom. Die wordt aan de
westzijde geflankeerd door de monumentale Nederlandse hervormde kerk
en aan de noordzijde door de pittoreske gevel van het Delflandhuis en de
sobere strakke gevel van het bestaande raadhuis.
Met uitzondering van de heer Strijbos is al met de eigenaren overeenstemming
bereikt. De erven Frison van de Moriaan ontvangen voor de panden f 19.000,-,
de heer J. Kap ontvangt f 12.500,- en de heer W. van der Wel f 9.000,-. Het
andere pand zal de gemeente door onteigening verwerven.
De totale oppervlakte van de te kopen percelen bedraagt 1.213 m2. Hierbij
komt nog ongeveer 400 m2, zijnde een gedeelte van de gedempte Zuidgeer, in
totaal ongeveer 1.600 m2. De takken van dienst zullen in het nieuwe gebouw
onderdak vinden. De kosten zullen het gemeentebudget door dit besluit niet
bezwaren daar die kosten uit de gewone dienst komen.
Ontwerp
In maart 1938 krijgen vijf gerenommeerde architecten (de broers E.H.A.
en H.M. Kraaijvanger, A.J. Kropholler, J.J. Janzen, en C. Elffers) in een
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Hotel De Moriaan en belendende gebouwen tijdens de afbraak in 1939. Op de voorgrond de Taanstraat.

besloten prijsvraag opdracht om voor september 1938 een nieuw raadhuis
te ontwerpen. Aansluitend stelt het gemeentebestuur een Commissie van
Advies voor de bouw van een nieuw raadhuis in. Deze zal burgemeester
en wethouders terzijde staan bij de voorbereiding en samenstelling van
het programma voor de deelnemers die op uitnodiging een schetsplan
mogen ontwerpen en bij de beoordeling der ontwerpen. De Commissie
wordt gevormd door mr. P.A. Schwartz, burgemeester, voorzitter;
ir. A.J. van der Steur, architect B.N.A., secretaris; J. van Luipen, wethouder;
B. van Bilderbeek, architect B.N.A.; ir. C. van Traa, directeur van het instituut
Stad en Landschap van Zuid-Holland; D. Poot en L.J. Mostert, resp. directeur
van gemeentewerken en gemeentesecretaris, adviserende leden.
Eind april 1938 verlaat J.J.H. Frison Hotel de Moriaan nu het is aangekocht
door de gemeente voor de bouw van een nieuw raadhuis. Het beeld van
zandsteen boven de ingang, de morenkop, wordt verwijderd en krijgt een
plaats in het nieuwe café-restaurant de Moriaan, daarvoor bekend als café
Bellevue, aan de Haven 29. Begin oktober 1938 was het laatste perceel dat
nodig was om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe raadhuis door
de gemeente aangekocht en ontruimd. De eerste maatregelen om met de
bouw te kunnen beginnen gingen van start.
Ingediende plannen
In maart 1939 verscheen het rapport van de Commissie van Advies met
hun bevindingen van de vier ontwerpen die waren binnengekomen bij het
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gemeentebestuur. Bij beschouwing van de plannen bleek dat drie inzenders
de rooilijnen min of meer volgden zonder zeer hoge bebouwing, terwijl
de vierde inzender, A.J. Kropholler, een compacte bouwmassa zonder
binnenplaats had geprojecteerd. Bij alle plannen was nagegaan of ze aan de
eisen van het programma voldeden en bij alle was een globale kostenraming
gemaakt. Met uitzondering van het plan van Kropholler, die aangaf het voor
de gestelde bouwsom te kunnen
bouwen. De inhoudsmaten van
de vier plannen varieerden tussen
10.884 en 12.315 m³. De Commissie
gaf een inhoudelijk overzicht van de
plannen.
Plan Kropholler
Een
uitgesproken
plan
dat
principieel afwijkt van de drie
andere. Het ontwerp is een
samengetrokken massa die door
sterke concentratie rondom vrijlaat
en op geen enkel punt de openingen
in de straatwanden, die door het
slopen op het raadhuisterrein zijn
ontstaan, aanvult. De Commissie is
van mening dat dit plan niet juist is
en het stadsbeeld van de havenkom
op fatale wijze zou aantasten waar
het stadsbeeld wordt gedomineerd
door de oude hervormde kerk.
Het plan Kropholler zou hier twee
dominanten tegenover stellen; een
grote massa met een zeer hoog dak
en zware topgevels evenals een toren
die hoog zou oprijzen en alles zou
overheersen. Het ontwerp heeft een
weinig overzichtelijke plattegrond
en nog een aantal andere gebreken.
Onder andere het sterk hellende
wegprofiel aan de Taanstraat acht de
Commissie geen fraaie oplossing.

Raadhuisontwerp van Kropholler
Kropholler.

Plan Janzen
In dit plan is een sterk streven naar
aanpassing aan de omgeving, zover
echter dat de Commissie meent te
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moeten stellen dat de waardigheid der verschijning, waaraan een raadhuis
gemeend wordt te voldoen, in het gedrang komt. Men is wel te spreken over
het ontwerp van de binnenplaats. De plattegronden echter missen voldoende
duidelijkheid en ook is men minder tevreden met de hokkerige indeling van
sommige ruimten en gangen en de lichtval in bepaalde ruimten. Het grootste
bezwaar is dat meerdere belangrijke ruimten en toegangsdeuren op een nietwatervrij peil zijn geprojecteerd.
Plan Elffers
Een degelijk en serieus doorwerkt plan, het gebouw is op juiste wijze op het
terrein geplaatst en behoorlijk aan de omgeving aangepast. De positionering
van enkele ruimtes, zoals die van het politiebureau en de secretarie, zijn
minder gunstig. Evenmin is men te spreken over de scheiding van het
administratieve en de representatieve gedeeltes van het pand.
Plan Kraaijvanger
Eveneens een serieus en goed doorwerkt project. In afwijking van de andere
plannen hebben de ontwerpers het terrein rondom vrijwel aan de rooilijn
bebouwd waardoor een zeer ruime binnenhof is ontstaan. Die is door een
brede inrijpoort vanaf de Taanstraat bereikbaar en dient als parkeerruimte.
Tevens is daar, van de openbare weg gescheiden, de ingang van het
stempellokaal gelegen. Voorts is de algemene indeling en benutting der
ruimtes voortreffelijk opgelost, met goede verlichting en accommodatie
voor het publiek. De inwendige ruimtewerking van het representatieve
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deel vertoont een uitstekend geslaagd geheel. De algemene architectonische
groepering, schaal en karakter der architectuur zijn naar mening van de
Commissie ten zeerste te loven, in het bijzonder de gevel aan de Taanstraat.
In het geheel is op goede wijze het karakter van het raadhuis voor een kleine
stad tot uitdrukking gebracht, hoewel er ook nog wel enige aanpassingen
nodig zijn zoals de verdeling van de ramen in de gevel.
Commentaar op de keuze
De Commissie was eenstemmig van oordeel dat het resultaat van deze
meervoudige opdracht bevredigend mocht worden genoemd, waarbij zij
de ontwerpen van Elffers en Kraaijvanger als geslaagde oplossingen zagen.
De Commissie oordeelde dat het ontwerp van de broers Kraaijvanger
het beste was en bovendien hadden de ontwerpers een plan ingediend
dat met inachtneming van enkele kritiekpunten voor uitvoering kon
worden aanbevolen. Een gedetailleerde begroting aan de hand van
materiaalhoeveelheden kon hieromtrent zekerheid verschaffen.
Dat niet ieder instemde met de keuze, blijkt uit een artikel waarin de
voortvarendheid van het college van B en W werd bekritiseerd. Er leek –
zo bleek uit het juryrapport – enige partijdigheid te bestaan bij de jury. Dat
was vooral bij het plan van Kropholler, waar zij woorden als ‘onooglijk’,
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‘benepen toegang’ en ‘gewrongen van indeling’ gebruikte. De reden
daarvoor was misschien het feit dat Kropholler geen lid was van de B.N.A.
(Bond van Nederlandsche Architecten) en dat hij bekend stond om zijn afkeer
van deze organisatie. Bekend was ook dat wanneer een gemeentebestuur
plannen had voor de bouw van een nieuw raadhuis, deze organisatie zich
in verbinding stelde met de betreffende burgemeester om hem te overtuigen
dat een prijsvraag (onder de leden) de beste methode was om tot een juiste
keuze te komen. Ook kwalijk was een artikel in de N.R.C. dat inging op de
juiste keuze (het plan Kraaijvanger). Dit was geschreven door een anonieme
medewerker die later het jurylid Van Traa bleek te zijn! Een van de grootste
bezwaren tegen het ontwerp van Kropholler leek overigens te zijn dat zijn
ontwerp het enige was dat zich niet hield aan de rooilijn.
Tentoonstelling
In een voormalig schoolgebouw aan de Zuiddijk werd onder grote
belangstelling op 22 maart 1939 een tentoonstelling geopend van de plannen
en ontwerpen voor een nieuw raadhuis door burgemeester P.A. Schwartz.
In zijn toespraak memoreerde hij de gang van zaken vanaf de start op
7 december 1937. Toen nam de gemeente het besluit tot de aankoop van
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de panden aan de Haven en de Zuiddijk om de vrijkomende grond te
gebruiken voor de bouw van een nieuw raadhuis. Ook gaf hij nog eens de
redenen en de noodzaak (de gebrekkige huisvesting) aan die aanleiding
waren voor de plannen tot nieuwbouw.
Daarna volgde er een toespraak van B. van Bilderbeek, architect B.N.A., als
oudste lid van de Commissie van Advies. Hij meldde dat het gemeentebestuur de juiste weg had bewandeld door het volgen van het advies van de
Bond van Nederlandsche Architecten. De gemeente zou op deze manier in
het bezit komen van een raadhuis dat bij haar paste.
Daarna volgde een rondgang door de twee zalen waar de tekeningen waren
opgesteld en waarbij deskundigen deze toelichtten. Na de officiële opening
was de tentoonstelling nog twee dagen toegankelijk voor het publiek.
Voorbereiding bouw
Na de uitslag van de prijsvraag en
goedkeuring van Gedeputeerde
Staten
gingen
de
architecten
Kraaijvanger met grote ijver aan het
werk met de voorbereidingen. Om
de burgerij een betere voorstelling
van het nieuwe raadhuis te
geven en de aanpassing van het
bouwwerk aan zijn omgeving tot
uitdrukking te doen komen, had
het gemeentebestuur een maquette
E.H. Kraaijvanger.
laten maken. Deze was, als vorm H.M. Kraaijvanger.
van huisvlijt, vervaardigd door de
werkloze H. Elzinga te Apeldoorn.
Uit vooronderzoek bleek dat voor het heien van de palen het gewenst was
eerst alle funderingen, puin en grond te verwijderen van de eerder
aangekochte grond en percelen. Onder leiding van de Nederlandsche
Heidemij startte dit medio maart 1940. In het kader van de werkverschaffing
waren er voorlopig tien mensen te werk gesteld.
Op 17 april 1940 was de aanbesteding van de bouw van het nieuwe raadhuis.
Er kwamen 45 inschrijvingen binnen waarvan de hoogste was van C.G. van
Baalen te Maassluis met f 255.000,- en de laagste van de firma Lammers
en Kok te Enschede met f 194.500,-. Dat was aanmerkelijk hoger dan de
oorspronkelijke begroting.
En dan gaat het mis
Het is juni 1940 als blijkt dat de bouw van het nieuwe raadhuis mogelijk niet
door kan gaan.
Nadat de gemeenteraad zich in een vergadering van 9 februari had
uitgesproken voor het doorgaan van de bouw, hadden B en W Gedeputeerde
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Staten (GS) daarvan in kennis gesteld. Omdat B en W zoveel mogelijk wilde
voorkomen dat er tijdens de bouw medewerking van GS nodig zou zijn voor
de inmiddels gebleken kostenverhogingen, wilden ze zich van tevoren van
die medewerking verzekeren. De hogere kosten waren geraamd op 20% tot
25% van het oorspronkelijke bedrag.
Begin maart 1940 gaven GS te kennen dat het naar hun mening op de weg
van het gemeentebestuur lag om de bouw met het oog op de tijdsomstandigheden voorlopig op te schorten. Het lukte burgemeester Schwartz niet, in
een gesprek op 25 april met de Commissaris van de Koningin, eventuele
misverstanden uit de weg te nemen. Dat waren enerzijds de financiële
aspecten, anderzijds het belangrijkste argument van GS ‘dat de gevaren voor
een nieuw raadhuis, gelegen aan de hartader van het scheepvaartverkeer, in de
al meer dan een half jaar aan de gang zijnde wereldoorlog te groot zijn.’ Toen
kort daarna ook Nederland in de oorlog betrokken raakte, besloten B en W op
25 juni 1940 de bouw van het nieuwe raadhuis tot nader order uit te stellen.
In juli 1940 was het grondwerk voor de raadhuisbouw echter nog steeds aan
de gang. Gebleken was dat op de kruising van de Taanstraat en de Haven een
oude sluis met zware muren en een dikke betonvloer aanwezig was. Die moest
verwijderd worden omdat daar – wanneer later de bouw weer zou beginnen
– betonpalen geslagen moesten worden. Dat was zonder twijfel een bof voor de
ingezette arbeiders van de werkverschaffing die hieraan nog werkten.

Het bouwterrein voor het nieuwe raadhuis kreeg na WO II de naam De Put.
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Eindelijk een nieuw raadhuis
Hoe het afliep is inmiddels allang bekend. De oorlog en de nasleep ervan
zorgden ervoor dat het plan nooit werd uitgevoerd. De kaalslag, later
bekend als ‘De Put’, is pas veel later (1982) bebouwd met woningen. In
1978 is het nieuwe raadhuis of stadhuis geopend in de Koningshoek.
Naar een ontwerp van B. Kraaijvanger, zoon van de eerdergenoemde
H. Kraaijvanger, dat wel.

Stadhuis Koningshoek.

De vijf architecten
Kraaijvanger, Herman Maria Joseph Hubert (1903-1981)
Kraaijvanger, Everhardus Hubertus Antonius (1899-1978)
De Rotterdamse architecten broers Evert en Herman Kraaijvanger zetten in
1928 op jonge leeftijd het bureau van hun vader voort. Evert Kraaijvanger
studeerde civiele techniek in Delft en was binnen het bureau vooral de
organisator. Herman Kraaijvanger studeerde bouwkunde aan de HTS in
Utrecht en aan het Hoger Bouwkunde Onderricht in Amsterdam. Hij was
verantwoordelijk voor de ontwerpen. Het oeuvre van de gebroeders behoort
tot een van de meest omvangrijke van de afgelopen eeuw in Nederland en is
onlosmakelijk verbonden met de wederopbouw van Rotterdam. Tevens was
het architectenbureau betrokken bij de nieuwbouw van Theater Koningshof
en van de bibliotheek aan de Uiverlaan.
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Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973)
Kropholler was autodidact op
het gebied van architectuur en
begon zijn carrière als timmerman.
Hij volgde van 1892 tot 1896 de
timmermansopleiding
aan
de
Eerste Ambachtsschool, ging op
zijn vijftiende in de leer bij een
aannemersbedrijf en werkte enige
tijd bij architect J. Beirer. Van 1902
tot en met 1910 had hij samen met
J.F. Staal een architectenbureau. In
deze periode ontwierpen zij een Kropholler.
groot aantal gebouwen in een stijl
die sterk tegen de Jugendstil aanleunt. Hij was een van de belangrijkste
voormannen van het traditionalisme. Het ontwerp van Kropholler voor
het raadhuis van Maassluis toont een duidelijke verwantschap met het
raadhuis van Waalwijk. Trapgevels, zadel- en schilddaken zijn belangrijke
kenmerken van Krophollers werk. Kropholler bouwde vele kerken, kloosters,
gemeentehuizen, enkele kantoorgebouwen en een aantal woonhuizen en
woningcomplexen.
Jetze Willem Janzen (1891-1957)
Janzen ontwierp aan het eind van zijn leven twee van zijn belangrijkste
gebouwen: het kantoorgebouw voor Aramco en het kantoorgebouw van de
Hollandsche Bank Unie, beide te Den Haag.
Cornelis Elffers (1898-1987)
Elffers was onder meer architect van het industriegebouw, kantoren, etc. van
Key en Kramer in Maassluis en van de vele verbouwingen ervan.
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GESCHIEDENIS VAN DE MAASSLUISE BRANDSPUITEN
Door: Wim Duijvestijn
Het Maassluise bestuur is altijd zeer gewetensvol geweest in het aanschaffen
en onderhouden van brandblusartikelen. In 2014 experimenteerde de
gemeente met de brambulance, een combinatie-auto van brandweer en
ambulance. Dit bleek geen blijvertje. Wim Duijvestijn zocht in het archief
van Maassluis en vond stukjes geschiedenis over de vroegere aanschaf
van materieel.
Ook in een klein dorp als Maassluis waren in het verleden op verschillende
punten schuren ingericht met brandbestrijdingsmiddelen. Waarschijnlijk
waren er op een of twee locaties een brandspuit met ladders en op de andere
locaties een verzameling brandemmers en kleine middelen.
Er werd in de 18e eeuw nog veel brandbaar materiaal, zoals riet, gebruikt
in de huizenbouw. En de bedrijven die vuur nodig hadden (bakkers,
kuipers, waterstokers, noem maar op), waren veelal in de bebouwde kom
gevestigd en gebruikten open vuren. Regelmatig moesten grotere of kleinere
branden geblust worden in het dorp. De geschiedenis is wat dat betreft
niet veranderd: de hoogste snelheid was geboden en bestrijdingsmiddelen
moesten onmiddellijk bereikbaar zijn en in goede staat verkeren.
De uitvinding van Jan van der
Heyden voor een koopje
Jan van der Heyden had in 1672 de
slangbrandspuit uitgevonden, zodat
er geen leren emmertjes en zeilen
met water meer nodig waren. Ook
heeft hij de straatlantaarns op palen
of gevelarmen uitgevonden. Deze
uitvindingen werden voorzien van
een goede beschrijving voor gebruik
en onderhoud. De beschrijving
kregen de klanten bij aanschaf gratis
mee, je zou kunnen zeggen dat het
de oudste reclameboekjes waren.
Het bedrijf had een goede naam.
In 1688 worden er twee nieuwe
brandspuiten gekocht en het
Weeshuis betaalt mee: f 188 en dat

J van der
Jan
d Heyden,
H d uitvinder
it i d van dde bbrandspuit
d it en dde
straatlantaarn.
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is een kwart van de kosten van f 752. Dit zijn de voorgangers van Van der
Heydens brandspuiten en ze werken niet zo goed.
In 1693 krijgt het dorpsbestuur van Maassluis een korting voor twee grote
brandspuiten aangeboden door Jan van der Heyden, generale brandmeester
van Amsterdam. Van 658 naar 600 gulden, in een tijd dat alle materialen juist
heel duur zijn. Dat laat het dorpsbestuur natuurlijk niet lopen en Maassluis
koopt de brandspuiten, met ‘een ele slang’. Bedoelt de schrijver van de
overeenkomst een ‘hele’ slang, of bedoelt hij een ‘el’ (68 cm) slang?
In 1741 heeft Jacob Coster, meesterbrandspuitmaker in Den Haag, de grootste
brandspuit ooit in de aanbieding voor Maassluis. Hij bestaat uit een grote
vierkante bak met twee perspompen, 100 voet leren slang, 600 voet getaande
linnen slang, een opbergkistje, een wagen waar de brandspuit met toebehoren
altijd op staat en een linnen zak met timmer- en reparatiebenodigdheden.
En dat alles voor zo goed als geen geld: slechts 1.000 gulden voor de spuit en
75 gulden voor de wagen, met drie jaar kosteloos onderhoud.
Het weeshuis doet een bijdrage en de schout betaalt alles op 9 september.
Brandspuithuisje Lange Boonestraat
In 1766 wil men een bergplaats voor de brandspuiten inrichten in de turfschuur
op het weeshuisterrein, waarin ook turf voor de diaconie ligt opgeslagen.
In 1767 overleggen de schout en schepenen van Maassluis met de regenten
van het Weeshuis op de Noordvliet. Op het weeshuisterrein aan de Lange

Links achteraan zien we de muur van de weeshuistuin in de Lange Boonestraat. Van het brandspuithuisje is niets meer te zien.
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Boonestraat bevindt zich een brandspuithuisje en ladderhok. Dorpsbestuur en
regenten beraden zich over de verplaatsing en onderhoud. Het staat namelijk
aan de westzijde van de weeshuisdeur en moet verplaatst worden naar de
oostzijde van de weeshuisdeur. De regenten gaan akkoord en Maassluis betaalt
de onkosten van het verplaatsen. De regenten lachen in hun vuistje, want als
zij over de verplaatsing begonnen waren, hadden zij het moeten betalen. Ze
gaan wel akkoord dat eventuele reparatiekosten voor het Weeshuis zijn.
Een ladderhok in de Boonestraat willen ze ook verschuiven naar het eind
van de weeshuismuur. De ladder zelf bekostigt de gemeente Maassluis. De
binnenvader van het Weeshuis geniet 4 ducaten (per jaar?) voor het toezicht
op de brandspuiten.
Na de brand in het Weeshuis van 1871 gaat men een gedeelte van het open
terrein verhuren aan het gesticht voor oude mannen en vrouwen. Voorwaarde
is wel dat het drogen van brandslangen niet mag worden gehinderd. De
vergoeding voor het drogen van de brandspuiten en aanhorigheden op het
weeshuisterrein bedraagt 8 gulden per jaar.
In 1904 wordt het gebruik van de grond tot berging van de brandladders en
het drogen van de brandslangen opgezegd door de gemeente Maassluis.
Brandspuithuisje Schanseiland
In 1763 was een oude schuur
gesloopt
op
de
Hellingkade.
Daarvoor in de plaats kwam een
nieuwe asschuur, tegen de woning
van P. van Leeuwen. Jan Hendriks
Rubenkoning, sluiswachter aldaar,
kreeg daarna jaarlijks 21 gulden voor
verlies aan uitzicht door de nieuwe
asschuur op de dam.
In 1768 wordt een lantaarn- en
brandspuithuisje gebouwd in de
Schans, op de dam, tegen de
asschuur en naast het huis van
Van Leeuwen. Er komt een dubbel OOp de
d Kerkdam,
K kd waarmee hhett HHellinggat
lli
t was afgesloten,
f lt
deurkozijn voor de gecombineerde bevond zich het brandspuithuisje naast de asschuur.
lantaarnbewaarplaats en de brandspuitberging. Het huisje krijgt een halsgevel met vlechtingen in metselwerk
en een achtergevel met een afgewolfd dak (een klein schuin dakvlak). De
achterzijde staat op de kade. Behalve deze beschrijving van de gevels weten
we zelfs de kleur van de kozijnen. Ook op de zolder komt een deurkozijn
in de gevel, met een losse trap voor binnen en buiten. De kozijnen krijgen
een ‘Bentheimer kleur’ (als rode zandsteen) en de deuren en ramen worden
groen. Een brandspuithuisje met lantaarnopslag is niet vreemd, want het zijn
twee uitvindingen van Jan van der Heyden.
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In 1782 is er een nieuwe brandspuit aangeschaft voor 1.314 gulden, maar hij
loopt stroef. Dat is nieuwigheid en blijkt verholpen te kunnen worden door
een minder sterke straal te gebruiken.
Met reuzel insmeren en muisdicht opbergen
In de jaren na 1790 lezen we over nauwgezette jaarlijkse inspecties en
reparaties van brandweermateriaal en brandweerlieden. Zo is er de
brandspuitmaker van Rotterdam, J. Kleij, die de perspomp en de slangen
met allerlei onderdelen naar Rotterdam laat brengen voor reparatie.
Wybrand en Arend Almenum, generale brandmeesters van Amsterdam,
geven in 1769 tweemaal een boekje uit met brandspuitinstructies en
-onderhoud. Het werkje verschijnt in gedrukte vorm, voorzien van
fraaie gravures. Op die manier verbeteren zij de goede reputatie van hun
brandspuiten:
‘Slangen, van leer en zeildoek, goed drogen en muisdicht opbergen. De
slangen elke 2 jaar, 1 x per jaar, drogen in de zomerzon, insmeren en in de
zon laten intrekken. Deze smeer is ook tegen ratten en muizen. 4 x per jaar
inspectie en reiniging uitvoeren van zuigers, deze met leer drogen en nazien,
al het koperwerk uit elkaar halen en met reuzel insmeren. Elk jaar de spuiten
nazien en met water proberen. Met rood krijt de slanglekkage aantekenen en
na drogen repareren.’
Een zuiger heeft een hart van kurk tussen twee leren die kunnen worden
aangedraaid, zodat de kurk breder wordt en beter sluit. De leren zijn net iets
groter geklopt zodat ze nog beter afsluiten. Hoe beter alles sluit hoe stroever

Bluswerkk (i(in DDen HHaag)) mett hhandpompen.
Bl
d
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De Maassluise brandspuit uit 1923.

alles loopt, vooral bij nieuwe spullen. Vochtig leer laat zich makkelijker
hanteren, maar is weer slecht voor de houdbaarheid. In het algemeen luiden
de instructies: zo droog en vet mogelijk opbergen.
Voor het blussen wordt het volgende aangeraden:
‘Water indoen. De uitgekozen brandweermannen in de buurt oproepen.
Minimaal 13 of 14 man voor de grootste en 9 of 10 man voor de middelste
brandspuit. Twee man om de slang te sturen en op te houden, de snelste 3 of
4 om de spuitpijp te voeren. Achter de spuitvoerder staan een of twee man
om een ruime bocht in de slang te houden. 20 of 24 bij groep A en 10 of 12 bij
groep B. Groep A gaat naar de brand en groep B gaat naar het dichts bijzijnde
water om daar de zuigbuis met een mandje in te hangen. De slangenbak
uitnemen en de slangen recht uitrollen, van de pomp af. Twee man om de
slang recht te houden. Spuitpijp en slang via de kortste weg naar de brand
leiden, via het niet brandende gedeelte of via een buurman, door een hoog
venster of met ophaaltouw over het dak. Een emmer water in de zuiger en
zachtjes, steeds sneller, pompen. Knellende bochten ruimer uitleggen.
De slang dragen, niet slepen, naar een andere bluslocatie. Na de brand, na een
controle en onderhoudsbeurt, alles weer opbergen volgens de afbeelding.’
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De instructie zuigpompen meldt het volgende:
‘Als er water uit de pomp spat is de zuiger aan controle of reparatie toe. Als
er water in de pomp schuimt is de zuigerbuis gebarsten en is er werk voor
de ketellapper. De zuigpompen moeten handstijf aanzuigen, anders zijn de
zuigers of is de pomp niet goed. Na de brand zuigers en water uitnemen en
droge herplaatsen. De bak ondersteboven neerzetten. Jaarlijks de bekleding
afnemen en het buizenwerk uiteen halen en laten drogen op een planken
vloer, in de zon. Daarna smeren en in elkaar zetten.’
Aldus de generale brandmeester uit Amsterdam. De instructies, hierboven
sterk ingekort en samengevat, zijn bijna eindeloos.
De naam Almenum
Wat betekende nu de naam Almenum van bovengenoemde twee instructies?
Jan van der Heyden had in de Koestraat in Amsterdam een fabriek opgericht
voor zijn uitvinding, de slangbrandspuit. In 1712 volgde Jan (de jonge) hem
op. In 1726 werd deze door zijn broer Samuel opgevolgd die het drie jaar
volhield. Op 11 januari 1729 was de succesvolle fabriek daardoor zonder
bestuur.
De Amsterdamse zakenman Pieter Pietersz bood zich echter aan voor
overname van de fabriek en het ambt van generaal brandmeester van
Amsterdam. Pieter koos om onduidelijke redenen een nieuwe achternaam,
Almenum, en leidde het bedrijf 17 jaar. In 1746 volgde zijn zoon Wijbrand
Almenum hem op voor 23 jaar om in 1769 opgevolgd te worden door zijn
zoon Arent, die in 1784 kinderloos overleed.
Daarna is de fabriek ‘De erven van Almenum’ genoemd.
Blussen in Maassluis
Corsettenmaker en kroniekschrijver Hendrik Moerings vertelt ons uit de
eerste hand hoe het toeging bij brandbestrijding in Maassluis.
‘Wel belangrijk te vermelden is dat in het jaar 1765 er een zware brand
ontstond in de Bogaard in een hooiberg. De brand nam door de harde
westenwind zeer toe en de wind voerde het brandende hooi door de lucht tot
zelfs op de bleek, zodat nog vier huizen vlam vatten. Dit kwam omdat zij met
riet gedekt waren. Van zulke rietgedekte huizen waren er wel vierhonderd in
onze plaats aanwezig. Door de vigilantie (waakzaamheid) der burgerij en die
van onze naburen is geen enkel huis geheel afgebrand.’
Iedere burger was verplicht te helpen bij brandbestrijding. Alleen de
notabelen waren vrijgesteld. We weten niet of Moerings een boomgaard
bedoelde van een nabijgelegen boerderij of de Boogertstraat.
‘In 1778 was er wederom een brand die vreselijk was om te zien. Hij kon
niet gestuit worden voordat een boerenwoning geheel in de as gelegd was.
Dit was ondanks de moed der Maassluise en Maaslandse burgers die met
hun brandspuiten kwamen toeschieten en waaronder ik was die met de
brandspuit letter B als een van de eersten erbij was.’
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Achter de bomen zien we de dubbele deuren van het brandspuithuisje op de Wip.

Waar stonden de brandspuithuisjes in Maassluis
De eerste kadasterkaart van Maassluis, gemaakt in 1821, geeft ons een indruk
waar de brandspuithuisjes van dat moment staan. Er is een huisje tegen de
Groote Kerk aangebouwd. Dit is een brandspuit- en lantaarnopslaghuisje.
Tegen de asschuur op de Kerkdam aan het Zandpad (er lag toen dus ook
een ‘Zandpad’ op het Schanseiland) is een brandspuithuis met lantaarnhuis
te zien. Het stamt uit 1768. In 1821 is het gebouw van functie veranderd, het
staat vermeld als drenkelingshuis. Het drenkelingshuis grenst aan het huis
en erf van scheepstimmerman Ewout de Hoog, tegenwoordig scheepswerf
De Haas.
Aan de haven, aan het slop
naar een exercitieveld, staat in
1821 een brandleerhok. De leren
brandslangen en leren onderdelen
van de brandspuit werden hier
droog bewaard en beschermd tegen
ratten die op het leer afkomen. Het
brandleerhok staat bijna aan de rand
van Maassluis, nabij het zuidelijk
havenhoofd.
Op de Wip staat een brandspuithuisje
d it van Van
V der
d Heyden.
H d (f(foto
t RRaadhuis
dh i DDe Rij
Rijp))
tegen het latere politiebureau en DDe bbrandspuit
35

De brandspuit van Van der Heyden. (foto Raadhuis De Rijp)

telegraafkantoor. Op oude ansichtkaarten is de dubbele deur te zien van het
brandspuithuis. De funderingen van het verdwenen politiebureau en het
brandspuithuis waren te zien tijdens herstelwerken aan de kade aldaar in
2018. In de nieuwe bestrating van de Wip zijn de contouren van de oude
gebouwen aangegeven.
Er was ook een brandspuithuis aan de Goudsteen. Tegenwoordig pronkt
daar het standbeeld van dr. Abraham Kuyper.
Achter het Weeshuis aan de Noordvliet grenst een groot erf aan de Lange
Boonestraat. Hier is een brandladderhuisje dat hoort bij het Weeshuis.
Dat staat op de hoek van de Lange Boonestraat en het Kalkslop, nabij
de armenschool. De overige bemoeienis van het Weeshuis met de
brandbestrijding is verder niet op de kaart vermeld.
Bronnen
(GAMo 672)
(GAMo 669, 670)
Oud Gemeentearchief van Maassluis, voor bouwwerkjes (GAMo )
Dagboek van Hendrik Moerings, uitgave Historische Vereniging Maassluis
Boek ‘Weeshuis der hervormden te Maassluis’, 1937

36

DE GOUDE LEEUW IS TERUG
Door: J.D. (Dick) Buurman, bewerking Ineke Vink
Herberg De Goude Leeuw moet in 1614 al bestaan hebben, aan het
begin van de Noordvliet. De gelijknamige gevelsteen maakte bijna vier
eeuwen lang deel uit van het stadsbeeld. In 1962 is hij gered van de sloop
en zorgvuldig opgeslagen door Willem Molenaar. In mei 2019 startte de
restauratie door Zoltán Varró en in september 2019 is de steen op bijna
de oorspronkelijke plaats teruggekeerd.
In 1614, bij de verzelfstandiging van Maassluis, was Joost van Steelant de
waard van herberg De Goude Leeuw, op de plaats waar nu Noordvliet 3 is.
Daar prijkte een opvallende gevelsteen van een springende leeuw (de twee
achterpoten rusten op de grond) in reliëf en in goudkleur op een blauwe
achtergrond. Die opvallende steen was handig om de herberg te kunnen
vinden, want huisnummers waren er niet.
Overstappunt
Naast of achter de herberg moet
de stal hebben gelegen, want
veel reizigers reisden per koets
of per paard. De herberg lag
erg gunstig voor de trekschuit,
die in de Veerstraat vertrok en
naar Delft ging. Ook voordat de
Noordvliet was omgebouwd tot
trekvliet in 1643 maakten vrachten passagiersschepen al gebruik
van deze waterverbinding. Aan de
andere kant van de dijk en de sluis
vond men de veerboot naar Brielle.
Zo was het hier een overstappunt
van verschillende vervoermiddelen
en konden reizigers overnachten Artist impression van gevelsteen De Goude Leeuw.
voor ze verder reisden.
De eigenaar Van Steelant was tevens schepen (lid van het dorpsbestuur) in
de eerste zelfstandige vroedschap van Maassluis. Dat betekent dat hij met de
rechtspraak in het dorp was belast. Herberg De Goude Leeuw diende daarbij
als ‘Regthuys’, vooral voor voogdijzaken. Vreemd was het allerminst dat er
notabelen vergaderden in een zaal van een herberg; de catering was op deze
wijze goed verzorgd.
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In 1624 en 1633 komt de herberg voor in de verpondingslijsten en in 1711
doet de Engelse reiziger Thornhill verslag van zijn verblijf in De Goude
Leeuw (zie kader).
Herberg de Moriaan was te druk
James Thornhill (1675-1734) was een befaamde Engelse schilder die in
hoog aanzien stond. Hij reisde naar het vasteland en volgde daarbij de
belangrijkste route in die tijd: via Maassluis. Hij kwam vanuit Engeland aan
in Hellevoetsluis, reisde over land naar Brielle en nam daar de veerboot (de
hengst) naar Maassluis. Hij kwam ’s avond aan in de haven en zocht een
overnachtingsplaats. Herberg de Moriaan vond hij te druk, dus hij koos voor
De Goude Leeuw. Daaruit maken we op dat deze herberg zich nog altijd aan
Noordvliet 3 bevond. Zijn bagage werd met een kruiwagen vervoerd. De dag
daarna stapte hij ’s morgens vroeg op de trekschuit om zijn reis te vervolgen
naar Den Haag waar hij ’s avonds aankwam.
Omdat er veel mensen gebruik maakten van deze belangrijke verbinding,
had Maassluis enige herbergen nodig om de reizigers onderdak te bieden.
Stadsboerderij
In 1734 woonde in De Goude Leeuw de weduwe van schout Kanin, te weten
Kniertje van der Jagt. Zij hertrouwde met dokter Martin Lother Lange en
wilde waarschijnlijk van het logement af. Ze liet de gevel verbouwen en
verhogen en voor de zware steen was geen plaats meer.

De trekschuit (hier een turfschuit) had een halte bij De Goude Leeuw, die we hier uiterst rechts nog net zien.
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Op een onbekend moment en om onbekende reden is de gevelsteen tussen 1734
en 1780 verhuisd naar Noordvliet 85, het vierde huis voorbij de Wijde Koestraat.
Misschien is dat wel de reden (maar het kan ook andersom zijn) dat daar een
halte van de trekschuit was gemaakt. Hier was de stalhouderij en de wisselplaats
waar de trekpaarden van de trekschuit werden gevoederd en gedrenkt.
Op de Veerstraat vertrokken de trekschuiten en bij de nieuwe De Goude Leeuw
was een halte. Daar legden ze aan voor vracht en om reizigers in te schepen.
Of het pand toen ook herberg was, is onbekend.
Wel is bekend dat het pand voor 1900 een stadsboerderij was geworden.
De familie Zwaard woonde er met
veertien kinderen en zij leefden van de
melkopbrengst van de 20 koeien die
aan de achterzijde in de (voormalige
paarden-)stal stonden. Daar was ook
de hooiberg en enkele percelen land.
De vader van mevrouw MolenaarZwaard was een van die kinderen.
Het land achter de boerderij, waarop
de koeien liepen, is stukje bij beetje
verkocht aan de Touwfabriek, zodat
de familie ook van die opbrengst kon
leven. De familie had ook nog een
perceel grasland aan de Zuidbuurt.
Om de koeien daar te weiden, De gevelsteen aan de Noordvliet 85.
moesten ze door de Wijde Koestraat
(vandaar de naam) naar de Noordvliet lopen en vandaar naar de Zuidbuurt.
De steen gered
Later is in het pand tevens het gruttersbedrijf en de fouragehandel van
Van Leeden gevestigd geweest.
Rond 1960 werd het pand van De Goude Leeuw afgebroken. De gevelsteen
is toen ‘gered’ door Willem Molenaar (in 2019 was hij 90 jaar oud). Hij was
opgegroeid op de Prinsekade en had altijd de prachtige gevelsteen recht aan
de overkant bewonderd. Toen de aannemer van plan bleek de steen met de
rest van de muur tot puin te verwerken, liet hij de steen in veiligheid brengen
in zijn eigen tuin.
In 1962 is de steen onder inventarisnummer 02606 opgenomen in de collectie
van het Museum Maassluis. Het Museum pretendeert daarmee niet eigenaar
te zijn of rechten op de steen te hebben, maar op die manier was een stukje
Maassluis’ cultureel erfgoed wel geregistreerd. De heer Molenaar bleef
over de steen waken die hij op zijn terrein bewaarde. Of, zoals hij het zelf
gekscherend zegt, ‘hij heeft het dier gedrenkt en gevoed’ totdat er betere
tijden aan zouden breken en de steen een waardige bestemming kon krijgen.
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Dat gebeurde in 2016, toen hij contact
zocht met Rien Luijten en Rinus van
de Ree van de Historische Vereniging
Maassluis. Dezen hadden al eerder
pogingen gedaan de steen ergens te
plaatsen, maar die waren gestrand.
Over de plaats waren zij het nu snel
eens: het voormalige ‘koetsiershuis’
van de familie Van der Kooy op
de hoek van de Goudsteen en de
Veerstraat. Ongeveer tot aan WO
II woonde daar de koetsier van het
vervoersbedrijf, terwijl de paarden
en koetsen elders werden gestald. Of
daar ook in 1614 de koetsier van De De gevelsteen voor restauratie.
Goude Leeuw al woonde, zullen we
nooit met zekerheid weten, maar de overeenkomst in functie is treffend.
Wat eerder niet mogelijk bleek lukte nu wel, kennelijk was de tijd er rijp voor.
Het lukte Dick Buurman, inmiddels aangesteld als projectleider namens
de HVM, om fondsen te werven, de vergunningen en papieren te regelen,
het juridische eigendom en onderhoud vast te leggen en de nodige steun
van diverse instanties en de eigenaren van het beoogde pand te verkrijgen.
De gemeente was zeer blij met dit geslaagde burgerinitiatief.
Nieuwe plaats
De gevelsteen is van Bentheimer zandsteen, met een zuivere en relatief
stevige en gelijkmatige structuur, die zich voor vele doeleinden leent. De
steen had aanvankelijk een licht geelbruine kleur, die later door verwering
steeds donkerder werd. Bentheimer zandsteen komt uit steengroeves in
het graafschap Bentheim in Duitsland. Omdat de steen in goede conditie
verkeerde kon de restauratie in 2019 snel plaatsvinden.
De gekozen nieuwe locatie is de voorgevel van het hoekhuis Veerstraat 29.
Dit historische pand (en de beoogde plaats van de gevelsteen) is prachtig
zichtbaar vanaf de Markt.
Omdat na het plaatsen van de steen een gecompliceerde situatie ontstaat
is notarieel en kadastraal deze bijzondere situatie goed vastgelegd met
een akte van opstalovereenkomst. Aan de gevel komt een tekstbord met
toelichting en in het najaar van 2019 komt de steen, naar verwachting, op
zijn plaats.
Eind goed, al goed. Maassluis heeft zijn steen De Goude Leeuw terug en er
een ‘parel’ bij. De gevelsteen markeert in tijd het begin van Maassluis en in
locatie het begin van de trekvaart.
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Trucagefoto uit 2018 met de plaats van de gevelsteen.

Bezoek aan Maassluis in 1711
De Engelse schilder James Thornhill (1675-1734) reist van Hellevoetsluis via
Maassluis naar Delft. Hij legt zijn belevingen nauwkeurig vast in een dagboek
waarbij hij wonderlijke Engelse schrijfwijzen hanteert voor de Nederlandse
woorden die hij hoort. Helaas weidt hij meer uit over het slechte bed dan
over herberg De Goude Leeuw waar hij overnacht. We volgen hem nadat hij
in Brielle in de veerboot is gestapt:
‘We namen de boot naar Maaslandsluis, ongeveer 15 km. De Maas was
wonderbaarlijk ruw, hele golven spatten tegen ons hoofd en dat bedierf onze
aardbeien die geplet werden. Er waren veel zalmvissers op de rivier.
Bij onze landing in Maaslandsluis werden onze spullen met een kruiwagen
naar de waard van De Goude Leeuw gebracht. We zouden eigenlijk naar
de Moriaan gaan, maar daar was het veel te druk, dus we kozen de andere
herberg.
De entree was geplaveid met zwarte en witte ingelegde kiezels als een groot
schaakbord. De wanden waren tot ellebooghoogte of nog hoger bekleed met
witte tegels. De kamers waren netjes, maar het bed was levensgevaarlijk.
Het bed is genoeg om je hart te breken als je erin stapt en je loopt het gevaar
op zijn minst je nek te breken als je er weer uitkomt. Het is zo kort dat het
onmogelijk is voor zelfs een korte man om uitgestrekt te liggen. Er zijn
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zijboorden om te verhinderen dat je er ’s nachts uitvalt en die zitten maar
aan één kant, omdat het bed tegen de muur staat zoals een ziekenhuisbed
(Thornhill beschrijft hier een bedstee, red.). De kamers zijn vrij groot en het
koper, tin en aardewerk is veel schoner en glimmender dan dat ik gehoord
had. De stal was ook bekleed met schone tegels.
De accommodatie om te eten was zeer middelmatig. Rookvlees (roket flesh)
en goede boter ging wel, maar de kaas met karweizaad (carraway seeds) was
voor ons niet bepaald een pretje. En om te drinken alleen een soort gebotteld
haverbier dat uit Nijmegen komt, en een erg zoete witte wijn, die ze ‘zoete
wijn’ (sootez wine) noemen.
De plaats bestaat voornamelijk uit vissers die naar Noord-Engeland gaan
voor de haring, gezouten vis en de schoonheid van de vrouwen.
Om acht uur in de morgen luidde de waard de bel voor het vertrek van de
trekschuit (track schoote). Hij gaat elke twee uur tot zeven uur ’s avonds.
Daarna moet je er zelf een huren.
We gingen naar Delft en vandaar naar Den Haag waar we ’s avonds om zes
uur aankwamen.’

Noordvliet 85, het voormalige
pand van De Goude Leeuw
waar de steen na 1960
verdwenen is.

Donateurs
Het restaureren en plaatsen van de gevelsteen was mogelijk dankzij de
financiële steun van:
- Provincie Zuid-Holland Erfgoedlijn Trekvaarten 2018
- Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
- DeltaPORT Donatiefonds
- De Groot Fonds
- Govert van Wijnstichting
- Westland Partners Notarissen en Advocaten Naaldwijk
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SPINMACHINE VAN DE TOUWFABRIEK
Door: Willem Molenaar
In juli 2015 ontving Museum Maassluis een schilderij van een machine
van de VERTO (Vereenigde Touwfabrieken). Aanvankelijk waren er veel
vragen: wat was de functie van deze machine, welk product vervaardigde
de machine en wie is de schilder? Inmiddels zijn er zoveel gegevens
bekend dat we besloten hebben dit schilderij niet in de rubriek Speurders
op te nemen, maar u meteen het hele verhaal te vertellen. Natuurlijk
blijven aanvullende gegevens en herinneringen altijd welkom.
Beschrijving in het inventarissysteem van het museum (ADLIB): Onbekende
schilder. Rechthoekig schilderij van een tapijtweefmachine (Jabo-tapijt) van
de Verto Maassluis (Vereenigde Touwfabrieken). Op de voorgrond tonnen/
vaten, daarachter een grote machine met links een trapje met leuning om
op de machine te klimmen. De machine is uit zes delen opgebouwd met
klossen materiaal ertussen. Rechtsvoor een stapel klossen. Witte achterwand
met elektriciteitskast.

Spinmachine.
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Spinmachine voor sisaltouw
De heer Willem Molenaar, de laatste directeur van de Touwfabriek, geeft de
volgende informatie.
Dit is een machine om sisalgarens of touwgarens te spinnen. Hij is nogal
zwaar en robuust, gelet op het vaste trapje aan de zijkant. Zo stonden er acht
in een deel van een grote fabriekshal.
Er werd gewerkt in tweeploegendienst van 2 x 42 uur per week (ook nog
op zaterdagmorgen). Het was in de jaren vijftig van de vorige eeuw, dus
eigenlijk nog maar kortgeleden. De machine werd bediend door één man,
per week afwisselend in ochtend- of avondploeg.
Deze spinmachine heette kortweg een Mackhaul (mekkól), naar de fabrikant
in Noord-Ierland, te weten James Mackie & Sons Limited in Belfast.
Olieën, hekelen en uitrekken
De machine spon garen uit gedroogde bladvezels van de Afrikaanse sisalplant, een soort sanseveria, maar dan als tropenplant veel indrukwekkender
en zwaarder, met name die in Tanzania. De vezels, het waren eigenlijk lange
bladnerven, reeds in Afrika ontdaan van bladmoes en gedroogd, hadden
een lengte van 60 tot 100 centimeter. Deze ruwe grondstof werd verscheept
naar Maassluis, waar het in de fabriek, in de hekelarij, een hartgrondige
voorbewerking onderging. De ruwe vezels werden zeer licht geolied,
meermaals gekamd (gehekeld) en uitgerekt tot een mooi, glad spinlint. Dit
ging in grote spinkannen die we naar de spinnenrij, naar de Mackhaul, reden.
De ronde kannen staan op het schilderij.
Vervolgens werd door de ‘spinbank’ het vezellint nog eens door een hekelbed
gevoerd en aan de voorkant er uitgetrokken door een snelle ‘draaitol’. Deze
zogenoemde flyer (1600 tpm) gaf
draaisel aan het lint. De vezels weren
om elkaar heen en in elkaar gedraaid,
oftewel tot garen gesponnen. De op
het schilderij getoonde Mackhaulspinmachine had 18 flyers, elk met
een bijbehorende klos waarop het
garen werd gewikkeld. Per klos was
dat een kleine negen kilo.

Sisalplant. (wikipedia)
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Touwgaren
Voor de spinmachine staan zes
spoelmachinetjes, die van het
gesponnen garen mooie, vaste
kruisspoelen konden wikkelen. Eén
staat er vooraan afgebeeld op het
schilderij. Deze spoelen van bijna
negen kilo per stuk vonden hun

weg naar de verpakkingslijn en tenslotte naar de expeditie vanuit de Lange
Boonestraat te Maassluis.
Het product dat je kreeg, was touwgaren om strobalen te kunnen persen
op de landbouwakkers. De soortnaam luidt ‘sisal balenperstouw’, maar het
wordt oogstgaren genoemd. Bij het maaien en dan dorsen van de enorme
graanoogsten op de uitgestrekte korenvelden komen grote hoeveelheden
losse, lege graanhalmen en stengels vrij, dat is het stro. Vooral in de veeteelt
is dit bruikbaar materiaal en het moet daarom zo snel mogelijk van de
akkers af; het moet droog blijven. Het nog losliggende stro werd verzameld
in een langzaam over het land rijdende balenpersmachine die baaltjes van
100 x 50 x 50 cm naar buiten wierp. Zo’n strobaaltje werd geperst en in
vorm gehouden door het balenperstouw. En dat was dat garen dat op de
Mackhaul-spinmachines zoals op het schilderij was geproduceerd. Een boer
noemt het gewoon strotouw.
Het oogstgaren was houtachtig van kleur, was normaal 4 millimeter dik en
had een breekkracht van rond de 90 kilo. Zoveel gewicht heb je dus nodig
om het kapot te trekken De looplengte bedroeg ongeveer 150 meter per kilo
garen, goed voor ongeveer 20 strobalen.
Naar USA en Canada
De fabricage van het oogstgarens vond plaats in Maassluis, Leiderdorp en
Hamme (B.). Dit waren de drie belangrijkste productiebedrijven van de

Bedrijfshallen van de Touwfabriek aan de Wagenstraat.
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N.V. Vereenigde Touwfabrieken te
Rotterdam (1919, vanaf 1972 Verto).
Het ging om 20- tot 30-duizend
ton per jaar en was gesponnen op
ruim twintig Mackhauls, maar dan
meestal 24- in plaats van 18-spillige.
Verreweg het grootste deel van
de productie ging naar de USA en
Canada. Het werd daar ingezet
op de ‘cornbelt’, de tot de horizon
uitstrekkende korenvelden met Geolied sisal oogstgaren. (www.vanderstuyf.be)
vooral tarwe en de hoge graansilo’s.
Op de verpakking (per twee spoelen van elk 9 kilo) stond vaak vermeld:
GREENFIELD BALERTWINE 321 ft/lbs
United Ropeworks Ltd
Made in Holland
Gaande de jaren zestig van de vorige eeuw werd de vraag naar het sisal
balenperstouw, het mooie oogstgaren, steeds minder. Dat had drie oorzaken:
- spinnerijen in Oost-Afrika zelf
- kunststof garens van polypropyleen
- genetische manipulatie van graan: kortere halmen.
Rond 1970 is in Maassluis de productie van oogstgaren beëindigd.

Bedrijfshallen van de Touwfabriek aan de Wagenstraat.
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GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF VECOM
Door: Henk Wigt
In de jaren vijftig vestigde zich een groot aantal nieuwe bedrijven in
Maassluis. Het vestigingsklimaat was gunstig, want voor de opbouw van
het land na WO II konden we bijna alles en iedereen gebruiken. Op ’t Stort
had Maassluis ruimte genoeg om industriehallen te bouwen en bedrijven
aan te trekken. Voor het transport lag dit gebied ook gunstig; dicht bij de
spoorlijn en de haven en een aanvoerweg was gemakkelijk te realiseren.
Uit het herdenkingsboek ‘VECOM 1953-2003’ is een samenvatting gemaakt
over de geschiedenis van dit bedrijf.
Het is allemaal begonnen met het initiatief van twee mannen, Wilhelm
Verbon en Johan de Vries. Beide heren werkten bij de kunstmestfabriek
ENCK te Vlaardingen. Zij wilden een eigen bedrijf en lieten zich inschrijven
op 17 juli 1953 als Chemische Fabriek & Handelsmaatschappij VECOM B.V.,
waarbij ‘vecom’ een afkorting is van V-Combinatie (Verbon en de Vries).
Inwonen bij Dirkzwager
Het nieuwe bedrijf vestigt zich in
eerste instantie in de kelder van
de Koninklijke Scheepsagentuur
Dirkzwager op de kop van de haven
in Maassluis. Op een bijbehorend
braakliggend terrein, direct aan
Het Scheur, worden ook twee
nissenhutten geplaatst. Dit zijn
noodonderkomens, bestaande uit
De oprichters Johan de Vries (l) en Wilhelm Verbon (r).
een gebogen dak van golfplaat.
Vanaf de start vindt Vecom zijn
belangrijkste klanten in de scheepvaart. Het zijn met name tankschepen
waarvan de tanks vaak gereinigd moeten worden. Ook is Vecom actief in de
chemische reiniging op schepen en industriële installaties.
In 1955 verwerft Vecom een eigen terrein aan de Troelstraweg nr. 15-17,
waarop het in 1956 een permanent en modern fabrieksgebouw in gebruik
neemt.
Hoofdvestiging Maassluis
Het gaat goed met het bedrijf en in 1963 bedraagt de omzet ruim 1,3 miljoen
gulden met een brutowinst van 150.000 gulden. Het assortiment industriële
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schoonmaakproducten betreft in
1968 200 stuks, verdeeld over drie
verschillende afdelingen: poeders,
vloeistoffen en kleinchemicaliën.
In 1970 wordt Vecom verkocht aan
Benckiser uit Ludwigshafen. Dan
is Vecom inmiddels uitgegroeid
tot een aanzienlijk bedrijf met de
hoofdvestiging in Maassluis en
dochterondernemingen in België en
Duitsland. Verder zijn er ook nog
veel agenten in Europa, Indonesië en
op de Filipijnen. Bij de verkoop trekt
de Vries zich terug uit het bedrijf en
wordt klantenbezoeker bij Benckiser.
Vecom is voor Maassluis een
belangrijke werkgever en het bedrijf
onderhoudt een goede band met
de gemeente. Zo is burgemeester
Van Dijck in juni 1972 aanwezig bij
het slaan van de eerste paal voor de
bouw van twee bedrijfshallen. De

De nissenhutten van Vecom naast de Scheepsagentuur
van Dirkzwager. Rechts zien we op de achterzijde van het
gebouw van het Loodswezen, in het midden het torentje
van Smit.

Uiterst rechts in het midden van de foto zien we de bedrijfshallen van de Vecom aan de Troelstraweg, in 1970.

48

kantoren worden gevestigd in een barak aan de Mozartlaan nr. 3 en in maart
1973 in gebruik genomen.
Op 1 mei 1990 opent Vecom een nieuw hoofdkantoor aan de Mozartlaan in
aanwezigheid van burgemeester Van Es. Men neemt afscheid van de 120 m
lange semipermanente kantoorbarak, die haast 20 jaar het hoofdkwartier
heeft gevormd. Voor zover bekend was dat de grootste semipermanente
kantoorbarak van Nederland.
Bij de opening van het nieuwe distributiecentrum aan de Mozartlaan in juni
2001 is burgemeester mevr. Sterkenburg-Versluis aanwezig. De aanwezigheid van de burgemeesters bij de drie grote uitbreidingen van het bedrijf
bewijst dat de relatie met de gemeente goed was.
Singapore
De grootste klant van Vecom in de beginperiode is de tankvaartmaatschappij
Everard met ca. 100 schepen, die hoofdzakelijk varen tussen Rotterdam,
Bremen en Hamburg. Maar ook in andere Europese havens heeft men behoefte
aan de Vecomproducten en er ontstaat een netwerk aan agentschappen.
In 1972 krijgt Vecom zijn eerste eigen vestiging buiten Europa, Vecom
Singapore. Behalve de verkoop en uitlevering van Vecomproducten beschikt
deze vestiging over een eigen productiefaciliteit. Het bedrijf groeit goed en is
winstgevend, het moet spoedig naar een grotere locatie in Jurong/Singapore
verhuizen. Het krijgt bovendien de vertegenwoordiging van Sikkens verven
en van de Vereenigde Touwfabrieken.
In 1975 heeft Vecom 13 eigen vestigingen in 8 landen.
Het bestuur wil in de periode 1975-’79 tot een verdubbeling van de omzet
komen om gelijke tred te houden met de schaalvergroting bij de klanten en
dus zal Vecom in staat moeten zijn om over de hele wereld zijn producten
te leveren. Zelfs in de (toen nog) communistische Sovjet Unie kan Vecom als
een van de eerste Nederlandse bedrijven voorraden stationeren.
Een nieuwe koers
Toch gaat het in deze periode verkeerd met Vecom. De geplande uitbreidingen
gebeuren maar voor een klein deel en de beoogde omzetgroei blijft uit.
Benckiser slaagt er niet in de juiste mensen te benoemen. Benckiser vraagt
Rein Breeman orde op zaken te stellen. Hij begint 1 januari 1982 en kiest een
eigen tweede man, Hein van der Meer.
Benckiser geeft het nieuwe managementduo de ruimte voor uitbreiding en
het bedrijf maakt in 1984 een redelijke winst. Om tot een wereldwijd netwerk
te komen wil het duo de USA veroveren en Van der Meer legt contact met
Henric Chemicals Ltd in New Orleans, een Amerikaans bedrijf van de familie
Franzo. Het resultaat is een 50-50 joint venture. De producten van Vecom zijn
dan over het hele Amerikaanse continent verkrijgbaar.
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Rein Breeman.

Peter van Buren.

Hein van der Meer.

In aanwezigheid van VVD-politici Neelie Smit-Kroes en Ed Nijpels, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, wordt in 1982 het startsein gegeven voor de
bouw van een nieuwe bedrijfshal. De investering is 3,5 miljoen gulden voor
een beitshal voor metaaloppervlaktebehandeling. Tevens start Vecom met
de milieuvriendelijke verwerking van afvalwater. Op verzoek van rederij
Stolt ontwikkelt Vecom veel kennis over de behandeling van roestvast staal.
Sanering van 20 miljoen kan voor 1 miljoen
In 1985 beëindigt Vecom de activiteiten aan de Troelstraweg. Er is in 1983
bodemvervuiling geconstateerd en Vecom moet voor de sanering betalen. Het
prijskaartje voor Vecom zou 20 miljoen gulden bedragen. Vecom ontwikkelt
met de Heidemij een alternatief saneringsplan, dat 8 miljoen gulden moet
kosten. Maar een net ontwikkelde nieuwe biologische techniek, die een snel
en schoon procedé blijkt te zijn, laat de kosten onder 1 miljoen gulden blijven.
Met de gunstige ontwikkelingen bij Vecom in het achterhoofd kaarten
Rein Breeman en Hein van der Meer in de tweede helft van de jaren ’80 bij
Benckiser de mogelijkheid aan van een management buy-out. Het gaat niet

Dit is de enige foto van de tijdelijke kantoorbarak aan de Mozartlaan.
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gemakkelijk, maar er komt toch een deal en op 7 maart 1988 komt het tot
stand met terugwerkende kracht tot 1 januari 1988. Van der Meer en Breeman
krijgen samen 35% van de aandelen in handen. De rest komt bij een groep
investeerders onder de paraplu van het Gilde Venture Fund.
Prijzenoorlog
Door forse concurrentie van twee marktleiders, die ieder een marktaandeel
van 30% hebben, ontstaat er een prijzenoorlog. Hoewel Vecom op het gebied
van service en kwaliteit een uitstekende naam heeft, gaat de prijzenoorlog
ten koste van de marges en ook door problemen in de USA zien de beide
heren dat ze uiteindelijk de concurrentiestrijd in de scheepvaartsector niet
kunnen winnen. Van de totale omzet is 80% afkomstig uit deze sector,
maar de rentabiliteit is nihil. In 1995 valt het besluit deze sector te verkopen
wat voor veel medewerkers een ingrijpende gebeurtenis is. Circa 300
medewerkers nemen afscheid van Vecom en gaan over naar de nieuwe
Amerikaanse eigenaar, Ashland Chemicals. Hein van der Meer neemt na
een jaar afscheid en Rein Breeman gaat verder met de veel kleinere Vecom.
Hij gaat door met het ontwikkelen van nieuwe producten. Het gaat dan om
producten om stoomketels te ontkalken, een nieuwe generatie shampoos
voor de transportindustrie, tankreiniging in de scheepvaart en een
milieuvriendelijk waterbehandelingsprogramma voor de industrie.

Het hoofdkantoor van de Vecom, Mozartlaan 3, verving in 1990 de kantoorbarak uit 1973.
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Overnames
Er komt weer groei in het bedrijf. In 1996 worden twee kleine bedrijven in
Noord-Engeland verworven en in 2002 wordt een derde bedrijf overgenomen.
Zo richt Vecom, na de verkoop van de scheepvaartdivisie, zich voortaan
volledig op klanten in de metaal- en procesindustrie, de transportsector en
de institutionele markt zoals schoonmaakbedrijven en bunkerstations. Bij
elkaar vormt het een totaalpakket, waarmee Vecom goed kan inspelen op de
steeds strenger wordende milieuwetgeving.
Er volgen meer overnames en een van de belangrijkste activiteiten vormen
de metaaloppervlaktebehandelingen in speciale beitshallen. In Europa
beschikt Vecom over 15 van deze hallen en dat zullen er meer worden. Ook
de productie van schoonmaakproducten blijft groeien.
Vecom viert in 2003 het 50-jarig bestaan in aanwezigheid van oud-minister
van Verkeer en Waterstaat Roelf de Boer en burgemeester Koos Karssen.
De omzet bedraagt dan 22 miljoen euro en er zijn meer dan 200 medewerkers
en 25 aandeelhouders, waarvan 12 van het managementteam.

Vecom aan de Mozartlaan in 2019.

De activiteiten anno 2003 zijn verdeeld over vijf business units: (1) Producten,
(2) Industriële services (3) Metaaloppervlakte behandeling Benelux, (4)
Verenigd Koninkrijk, (5) Duitsland. In dat jaar drijft Vecom voor 50-70% op
de industriële behandeling van roestvast staal. Sinds 2007 bestaat de Vecom
Groep B.V. uit drie onderdelen: Vecom Industrie, Vecom Marine en Deutsche
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Derustit GmbH, dat in 2007 is overgenomen en een goed renderend deel
is. De omzet bedraagt in 2011 circa 33 miljoen euro en er werken zo’n 250
mensen, verdeeld over vestigingen in Maassluis, in Enschede en in het
Belgische Ranst.
Bestuur
Van 2007 tot 2018 zijn er veel wisselingen van bestuurders geweest. Zo heeft
op 1 augustus 2013 Rein Breeman de directie van Vecom overgedragen aan
Floor Breeman en Frank Struik. Zij zijn half 2016 weer afgetreden. In oktober
2013 is de naam gewijzigd in Vecom Group B.V.
Op 17 juni 2016 is de verbouwing van het laboratorium, de kraamkamer
van het bedrijf, en de upgrade van het kantoor gevierd in aanwezigheid van
burgemeester Edo Haan.
In 2018 is een nieuw herdenkingsboek ‘Vecom 65 jaar 1953-2018’ verschenen,
waarin veel verteld wordt over de speciale technieken en waarin we kennis
maken met de specialisten die er mee werken.
In maart 2018 is Peter van Buren aangesteld als de nieuwe managing director.
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100 JAAR HOLLANDS TROUW
Door: Dick van Wassenaar
Een recent verzoek aan de Vraagbaak van de HVM betrof een vraag uit
Australië om informatie over een logger genaamd ‘Hollands Trouw’ die
in 1919 in Maassluis was gebouwd. En wat blijkt: een van de laatste
schepen, die werden gebouwd op de werf Hollands Trouw van Richter
Uitdenbogaardt, blijkt na 100 jaar nog springlevend (alhoewel).
Logger Hollands Trouw
Scheepsbouwer Willem Richter Uitdenbogaardt (1866-1951), eigenaar van
de werven Frederiksoord en Hollands Trouw aan het Hellinggat (nu werf
De Haas) begon in 1919 – voor eigen rekening – aan de bouw van een
nieuw schip. Op zijn werf Hollands Trouw legde hij de kiel voor een stalen
vrachtschip van ongeveer 360 ton. Het schip, dat de naam van de werf kreeg,
had de vorm van een logger, maar was groter en als kits getuigd. Een kits
heeft twee masten waarvan de voorste langer is dan de achterste. Voorts was
er een fok en een kluiver.
Het totale zeiloppervlak van de logger Hollands Trouw bedroeg bijna
600 m². De lengte was 45,72 m en de breedte 7,32 m. In 1920 werd het schip
te water gelaten en ingericht voor het vervoer van kolen. Er was echter een
probleem: er was weliswaar kort na de oorlog in 1918 een grote vraag naar
scheepsruimte, maar deze vraag nam snel af en er was grote moeite om een
koper te vinden. Het schip bleef lange tijd aan de kade liggen.
Hollands Trouw wordt Falie
In 1922 was Kapitein Andreas Broun
(1874-1932) uit Noorwegen door zijn
werkgever (de Australische rederij
Spencer Gulf Transport Company)
naar Europa gestuurd om een boot
te zoeken, geschikt voor het vervoer
van graan. Toen hij hoorde van het
schip in Maassluis en het later zag
bij de werf, was hij zeer enthousiast
en wist hij zijn opdrachtgevers te
overtuigen de Hollands Trouw te
kopen. Op 21 oktober 1922 werd de
Australische rederij eigenaar van het
schip voor f 15.000,-. Daarna werd
het schip verder gereed gemaakt en
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Modelcontract voor de verkoop van de logger Hollands
Trouw zoals later zou worden ondertekend door W. Richter
Uitdenbogaardt en Andreas Broun.

werd de naam gewijzigd in Falie, vernoemd naar Mary Philomena, de vrouw
van Kapitein Broun.
Het afbouwen van het stalen karkas gebeurde op de werf Lands Welvaren
van J.S. Figee in Vlaardingen waarmee de werf van Richter Uitdenbogaardt
inmiddels was samengegaan. Het schip werd ondermeer uitgerust met een
100 pk Kromhout motor.
Op 28 februari 1923 vertrok de Falie met een lading cokes onder commando
van kapitein Broun voor haar ‘maiden voyage’ (eerste reis) naar Skien in
Noorwegen. Tijdens deze tocht liep ze bij de zuidkust van Noorwegen op een
rots en werd daarop naar Lillesand gesleept voor inspectie. De schade viel
gelukkig mee. Op 16 mei 1923 vertrok het schip met een lading hout vanuit
Plymouth (Verenigd Koninkrijk) voor de lange tocht naar Australië waar ze,
na een tocht van 107 dagen, op 31 augustus 1923 arriveerde in Adelaide.
Inspectietochten en explosieventransport
De nieuwe eigenaar (Spencer Gulf Transport Company) zette tussen 1923 en
1936 het vaartuig, onder commando van verschillende gezagvoerders, vanuit
Adelaide in voor het vervoer van tarwe, gerst, haver, hout en kunstmest.
Het vaargebied lag tussen de Australische westkust, Melbourne en Hobart.

De Hollands Trouw aangemeerd voor het huis van de familie Uitdenbogaardt aan de G. van Wijnkade, de naam is al veranderd
in Falie.
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HMAS Falie voor anker in de haven van Madang, Nieuw Guinea (1944).

Na 1936 voer het schip veelal tussen Melbourne en Tasmanië. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog eiste de Royal Australian Navy op 17 juli 1940 de Falie
op. Het werd hernoemd tot HMAS (Her Majesty’s Australian Ship) Falie
(FY02) en ingezet als inspectie- en onderzoeksschip tot het op 4 oktober 1940
in Sydney een andere taak kreeg. De nieuwe rol behelsde het inspecteren
van niet-marineschepen die de haven binnenkwamen en het aanhouden van
verdachte vaartuigen.
Het schip was bewapend met twee 20 mm Oerlikon-kanonnen die voor en
achter waren gemonteerd. In de nacht van 31 mei 1942 was HMAS Falie
gestationeerd in de buurt van Sydney Heads, en op patrouille, toen er een
Japanse mini-onderzeeër-aanval op Sydney Harbour plaatsvond. Het schip
raakte daarbij ongewild in contact met een van de zes onderzeeërs, maar
ondervond daarbij geen schade.
In augustus 1943 werd HMAS Falie omgebouwd tot een bevoorradingsvaartuig en gestationeerd in het noorden van Nieuw-Guinea. Het nam daar
ook deel aan de zeer gevaarlijke operaties bij het aan land brengen van
troepen op vijandelijke oevers onder de dekking van de nacht.
Aan het einde van de oorlog keerde HMAS Falie terug naar Australië. De
Falie werd teruggegeven aan de eigenaars en die kregen in 1946 alsnog
betaald voor de door het schip verrichtte diensten. De Falie begon opnieuw
met de vrachtvaart. Deze keer met het vervoer van explosieven (producent
Nobel Pty Ltd. Melbourne) langs de Australische kustlijn. Gedurende deze
tochten stond het schip onder commando van de Duitse kapitein Paul Karl
Wieting.
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In 1968 werd de Falie opnieuw ingezet als vrachtschip in de wateren van
Zuid-Australië, nu met regelmatige tochten naar Kangaroo Island met
brandstof en stukgoed, en vervolgens terug naar Port Adelaide met gips
voor het produceren van krijt en gipsplaat.
Falie gaat met pensioen
De Falie ging in juli 1982 met
pensioen, de laatste originele kits
die commercieel opereerde in de
wateren van Zuid-Australië. Voor
180.000 AU$ (110.000 euro) kocht
de regering van Zuid-Australië
het schip en restaureerde het ter
gelegenheid van de viering van het
150-jarig bestaan van de Europese
nederzetting in 1986.
Tussen 1984 en 1985 werd de kits Plaquette ter gelegenheid van de restauratie van het schip
herbouwd door werknemers en 1984-1985.
leerlingen in de metaalindustrie. Zij
verwijderden de brug en verplaatsten het stuurwiel naar de oorspronkelijke
open positie op het achterdek. Met nieuwe masten en zeilen kon men het
schip terugbrengen naar een ‘kitsgetuigde’ configuratie. Tot de nieuwe
uitrusting behoorden verblijfsaccommodaties en een kombuis onder de
dekken waardoor het geschikt werd voor 90 passagiers op dagtochten en
20 passagiers plus 9 bemanningsleden tijdens meerdaagse reizen. De Falie
verscheen bij vele ceremonies en festiviteiten in heel Zuid-Australië.
Na 1986 begon de regering het Falie Project Limited, waarbij de Falie werd
ingezet als een vrijetijds- en educatiebron voor de gemeenschap. Tussen
1990 en 2005 voer de Falie ook voor Rodney Fox Shark Expeditions. Daarbij
figureerde het schip in meerdere internationale natuurdocumentaires en
films tijdens zoektochten naar witte haaien voor de kust van Zuid-Australië.
Voorts werd het schip gebruikt voor zeetochten met toeristen uit de hele
wereld op avontuur met haaienkooi-duiken.
Hollands Trouw - Eeuw(ige) Trouw…
In 2005 bleek uit inspectie van het schip dat de rompplaten zover waren
gecorrodeerd dat het niet langer zeewaardig was en het werd uit de vaart
genomen. De kosten voor volledige reparatie schatte men op meer dan een
miljoen Australische dollars (meer dan 600.000 euro) waarvoor zich geen
sponsors meldden. Vanwege de hoge, en nog te verwachten, onkosten
probeert de overheid zich van de Falie te ontdoen. Het schip is momenteel
eigendom van de Afdeling Transport, Energie en Infrastructuur van het
Gouvernement van Zuid-Australië. Het is sinds 2011 afgemeerd in de haven
van Adelaide en wordt door een grote groep vrijwilligers onderhouden.
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Er zijn regelmatig ‘open dagen’ waarbij het schip kosteloos te bezichtigen is.
De toekomst van het schip Hollands Trouw alias Falie, dat dit jaar (2019) dus
precies honderd jaar oud is, is echter onzeker. Begin januari 2019 kondigde
de regering aan dat jaar de financiering te schrappen, maar dit is inmiddels
al uitgesteld tot medio 2020. Een beslissing om de jaarlijkse 50.000 AUS$
die nodig is om het schip te behouden (deze financiering was eerder al tot
2022 door de voormalige Labour-regering verzekerd) te schrappen, zou
een ramp betekenen voor dit havenicoon. Vergelijkbare financiering voor
de nabijgelegen replica van het zeilschip ‘the One and All’ stopt ook in juni
2020. Vrijwilligers hopen in samenwerking met de overheid de financiering
voor het behoud van beide schepen toch veilig te stellen. Het alternatief zou
zijn dat de Falie ergens aan land zal moeten worden ‘opgeborgen’, iets dat je
een honderdjarige nooit toewenst.
Maar het verhaal is nog niet uit...
Bronnen
Wikipedia
Facebook Historic Ketch Falie

De Falie anno 2019 bij de McLaren werf in de haven van Port Adelaide.
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MIJLPALEN IN MAASSLUIS
Door: Leo Boer
Nu volgt een serie korte artikelen over de vroegere indeling van de openbare
ruimte met mijlpalen, hoefslagpalen en grenspalen. In april 2019 heeft Leo
Boer een historische avond verzorgd over de Rijksstraatweg die dwars door
het centrum van Maassluis liep. Bij zijn onderzoek had hij een verrassende
ontdekking gedaan over de vermoedelijke restanten van deze weg.
We schrijven kort na 1800. Rijksstraatweg nr. 4 was onderdeel van het
wegenplan van keizer Napoleon, die Nederland had ingelijfd in zijn
grote Franse rijk. Het snel kunnen verplaatsen van troepen was van groot
belang voor de Franse overheersers. De marinehaven Hellevoetsluis werd
bevoorraad vanuit de opslagplaats van militair materieel in Delft en de weg
tussen beide plaatsen liep door Maassluis. Deze verbinding was in de visie
van Napoleon van militair belang en werd in het wegenplan aangeduid als
‘Groote weg der 1e klasse nr. 4’. In officiële stukken heette hij ook wel ’s Rijks
Weg of ’s Rijks Steenweg. Oudere mensen in Maassluis spreken nog wel eens
over ‘De Wegt’ als zij de Noordvliet bedoelen.
Na Napoleon heeft Koning Willem 1 de plannen na 1813 overgenomen in
zijn verkeersplannen.

Het traject van de Rijksweg door Maassluis. Mijlpalen 22 en 23 zijn duidelijk aangegeven.
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Vermoedelijke plaats van mijlpaal 23 op de hoek Taanstraat /Fenacoliuslaan.

Afstand meten
Langs de Rijkswegen stonden mijlpalen die de afstanden aangaven. Dit is een
typisch verschijnsel van de negentiende eeuw. Men probeerde steeds meer
greep te krijgen op de ruimtelijke ordening. Het kadaster en de topografische
kaarten dateren uit deze tijd, steenwegen en kanalen werden aangelegd en
niet lang daarna (1839) kwamen de eerste spoorwegen.
Met name voor onderhoud waren deze palen belangrijk om in een bestek
lengten of een wegvak aan te duiden. Ook langs Rijksweg nr. 4 van Delft
naar Hellevoetsluis stonden mijlpalen. In Maassluis stonden op de grens van
binnenkomst en verlaten van de Rijksweg nummer 22 en 23. Hiervan zijn
nog de locaties terug te vinden.
Op de hoek van de Taanstraat/
Fenacoliuslaan is in het metselwerk
van de gevel een herkenbare afdruk
te zien. Gelet op de plaats en de
afmetingen zou dit de plaats van de
mijlpaal geweest kunnen zijn.
Op de hoek Noordvliet/Wijde
Koestraat leunt een paaltje al zo
lang tegen het hoekhuis, dat het er
onderdeel van geworden is.

Vermoedelijk mijlpaal 22 op de hoek Noordvliet/
Wijde Koestraat.
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Mijlen of kilometers
Door Napoleon kregen we te
maken met het metrieke stelsel van

kilometer, meter, cm. De lengte van
de oude maten van duimen, voeten,
ellen, etc. waren in elke streek anders.
En ook de mijl was geen eenduidige
afstand. De lengte van de nieuwe
Rijksweg was dan ook afgemeten in
kilometers. Dat toch het oude begrip
‘mijlpalen’ nog steeds gehanteerd
wordt voor de kilometerpalen, is
een oude gewoonte die niet wil
slijten. Ook in het dagelijks gebruik
van gewichten spreken we nog over
een pond (‘pound’: 0,45359237 kg)
en een ons (‘ounce’: 28,3495231 gr)
terwijl we gewoon 500 gr en 100 gr
bedoelen.
Dus het woord mijlpalen was een
historisch ontstane aanduiding, maar
bij de Rijksstraatweg ging het om
kilometerpalen. Deze palen waren
een hulpmiddel bij het aanbesteden
van de bouw en het onderhoud van
de wegen. In een bestek stond (ook
tegenwoordig nog) ‘het wegvak
vernieuwen van paal zoveel tot
zoveel’. Tegenwoordig gebruikt men
daarvoor de hectometerpaaltjes.

De laatste mijlpaal van Rijksweg 4 op 40,9 km van Delft.

Mijlpaal 21 is er ook nog
Aan het begin van Maasland voor
de gevel van Kerkweg 43 staat nog
een goed bewaarde mijlpaal 21.
Het zou ook een moderne replica
kunnen zijn. Blijkbaar was er niet
een van overheidswege opgelegde
norm voor de mijlpalen, want er zijn
verschillende vormen gevonden.
Rijksweg 4 liep door tot in
Hellevoetsluis en de nummering
gaat verder op het eiland Rozenburg.
Daar stonden de nummers 25, 26 en
27. Aan het eind van de route is in
Hellevoetsluis nog nr. 409 te vinden.

Mijlpaal 21 in Maasland.
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HOEFSLAGPALEN RONDOM MAASSLUIS
Door: Kees van der Sar
Een kleine serie artikelen over de vroegere indeling van de openbare ruimte
met mijlpalen, hoefslagpalen en grenspalen. In de Midden-Delfkrant, het
orgaan van de Vereniging Midden-Delfland, verscheen in december 2009
het volgende artikel over hoefslagpalen in Maassluis. Met toestemming
hebben we het artikel en de illustraties overgenomen.
De paal met de tekst HP 353 zegt de meeste mensen waarschijnlijk niets. In
1953 stond ze op een zanddijk (de Buitendijk geheten) die dwars door de
Steendijkpolder liep. Na afgraving van deze dijk is de paal geplaatst op de
Kooilaan in de binnenbocht van de toegangslaan naar de Nieuwe Kooiwoning.
Hij zorgde ervoor dat het verkeer de bocht netjes nam. In 1988 verhuisde
de paal met het bedrijf mee naar de boerderij in de Oranjebuitenpolder om
als grenspaal dienst te doen. Jarenlang heb ik me afgevraagd wat HP 353
betekent. En nu, nu ik tijd heb voor onderzoek, ben ik er na al die jaren achter.
HP 353 staat voor hoefslagpaal nummer 353. HP 353 lag oorspronkelijk bij de
Julianasingel te Vlaardingen. De naam van de laatste bekende geregistreerde
eigenaar was Heijkoop.
Over buiten- en binnendijken
Hoefslagpalen stonden vanaf ca. 1400 aan de Delflandse Maasdijk. Deze
dijk, die eind 13e eeuw onder het toezicht van de hoogheemraden van
Delfland gebouwd was, strekt zich uit vanaf de duinen bij Ter Heijde in het
westen tot aan Schiedam in het oosten. Oostwaarts van Schiedam valt de
zorg voor de Maasdijk onder het
Hoogheemraadschap van Schieland.
De Maasdijk werd in de loop van de
eeuwen steeds meer een binnendijk.
Dit was een gevolg van het ontstaan
van nieuwe inpolderingen zoals
(ten westen van Maassluis) de
Oranjepolder en Steendijkpolder
in de 17e eeuw. De aanleg van de
spoorlijn
Rotterdam-Hoek
van
Holland, waarvan het gedeelte
Maassluis-Hoek van Holland over
de nieuw aangelegde dijk langs de
Nieuwe Waterweg ging, zorgde eind
Hoefslagpaal 353.
19e eeuw voor het ontstaan
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van nieuwe polders. Zo kwam de eendenkooi van de Steendijkpolder
binnendijks te liggen. Tussen de Oranjepolder en de spoordijk ontstond
de Oranjebuitenpolder. Evenzo de Bonnenpolder ten zuidwesten van het
Staelduinse Bos.
Hoefslagboeken
Met de aanleg van de Maasdijk ontstond ook de vraag wie de dijk moest
onderhouden. Dit onderhoud was niet alleen een zaak van de ‘aangelanden’,
de eigenaren van de direct aan de dijk gelegen percelen. Ook de ‘ingelanden’
die verder landinwaarts woonden hadden profijt van de dijk en waren
verplicht aan het onderhoud bij te dragen.
De dijk was ten behoeve van het onderhoud verdeeld in een aantal percelen
van ongelijke grootte, die hoefslagen genoemd werden. Deze hoefslagen
(die aan de rivierzijde van de dijk lagen) werden gemarkeerd met palen. De
hoefslagpalen hadden allemaal een nummer. De hoefslagen tussen Ter Heijde
en de Spartelweg werden onderhouden door de dertien sluisambachten van
Delfland. Bij de Spartelweg begon het met palen gemarkeerde gedeelte van
de dijk, daar stond hoefslagpaal nummer 1, om bij de Sint Christoffel- of
Hoofdpoort (die stond waar nu de Gerrit Verboonstraat is) van Schiedam te
eindigen met nummer 522. De registratie van de bijbehorende gebruikers en
eigenaren werd bijgehouden in de zogenoemde hoefslagboeken.

HHett kkaartje
tj geeftft dde hhoefslagverdeling
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l
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‘Koningshoek’
i h k’ iin dde oude
d dijk iin M
Maassluis
l i aan.

Tijdens de schouw controleerden de hoogheemraden of het onderhoud goed
was verricht en zij deelden waar nodig boetes uit aan degenen die verzaakt
hadden. Een dijk is zo sterk als de zwakste hoefslag. Was een hoefslagplichtige
niet meer in staat tot onderhoud, dan stak hij zijn spade in de dijk en deed
daarmee afstand van de dijkplicht en ook van zijn land.
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Dijkplichtigen
Op het kaartje zien we de ‘strekweren’ met hun bijbehorende hoefslagen.
Deze weren lagen ongeveer loodrecht op de dijk. De eigenaren hadden de
plicht dit stuk dijk te onderhouden. Dit gold tot 1853. Vanaf die tijd hield
Delfland de dijk zelf bij en sloeg de kosten daarvan om over de dijkplichtigen.
Een rechtvaardige verdeling van de lasten bleek niet te realiseren. Men
besloot dan ook in 1921 de hoefslagen op te heffen. Het heeft dus in wezen
600 jaar geduurd voordat men besloot het onderhoud door alle ingelanden
van Delfland te laten betalen en niet langer het principe ‘die water deert, die
water keert’ te hanteren.
Over een rechtvaardige kostenverdeling is tot de dag van vandaag het laatste
woord nog niet gezegd.
‘Behoorlijke’ paal
Eerst waren de hoefslagpalen van hout, later ging men over op steen.
Volgens de bepaling in een keur (wet) van 1910 was de gehoefslaagde
verplicht zijn hoefslag aan te wijzen met ‘eenen behoorlijke paal’ wit geverfd
en voorzien van een nummer
overeenkomende met dat van het ter
secretarie van Delfland berustende
hoefslagboek. Zo is het mogelijk dat
de hoefslagpaal 353 een afwijkende
vorm heeft. Om toch aan te geven
dat het een hoefslagpaal is, is boven
het nummer HP aangebracht.
De oude paal stond zeker op een
wat kwetsbare plaats. De huidige
paal is van basalt, dus praktisch
onverwoestbaar. (Symbolisch voor
het feit dat belasting (hoefslag in dit
geval) betalen tot een van de grootste Gebruikelijke hoefslagpaal vanaf 1900. Deze palen zijn hier
en daar nog te vinden in en rond Maassluis.
zekerheden in het leven behoort?)
De eigenaren van de hoefslagen 330-373 werden in 1919 onteigend door de
gemeente Vlaardingen, die de hoefslagen nodig had voor een park. De aanleg
gebeurde in het kader van de werkverschaffing. Volgens de bepalingen van
de keur van 1926 zijn de hoefslagpalen vervangen door witgeschilderde
aanwijstekens.
Stootpalen
In het huidige landschap is er nog maar weinig van de palen terug te vinden.
Nadat ze in 1921 overbodig waren geworden, zijn de hoefslagpalen bij de
verbreding van de weg op de dijk verwijderd. Omstreeks 1930 is de dijk
op het traject Maassluis-Hoek van Holland voorzien van een betonlaag.
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Ook is de dijk inmiddels verhoogd. De meeste hoefslagpalen verdwenen,
ze zijn onder meer gebruikt als stootpalen op straathoeken. Het zou kunnen
dat ze zijn opgeslagen op het toenmalige opslagterrein van de provincie,
’t Hoekertje, aan de Maasdijk tegenover de brug naar de huidige Lely-fabriek
aan de Weverskade. In 1986 waren er nog slechts 15 palen terug te vinden
aan de Maasdijk. In 2006 waren er nog maar elf over. Op de plaats van de
vier toen ontbrekende palen was de weg verbreed, een nieuw kruispunt
aangelegd of een inrit voor een parkeergarage gemaakt. De functie van de
palen was kennelijk niet meer bekend.
Misschien zijn er nog enkele palen bewaard gebleven, zoals de HP 353.
Het zou de gemeentes Westland, Maassluis en Vlaardingen sieren de nog
bestaande palen in hun gemeentelijke monumentenlijst op te nemen om
ervoor te zorgen dat dit zichtbare gedeelte van de waterschapgeschiedenis
ook in de toekomst behouden zal blijven. De kosten zijn het niet.
Bronnen
G.J. Klapwijk, chartermeester bij het Hoogheemraadschap van Delfland
dr. P.C.J. van der Krogt, auteur van De hoefslagen van de Delflandse Maasdijk
in Historisch Jaarboek Westland 2006 (nr. 19).

De inrit van de Nieuwe Kooiwoning in 1985, met links de hoefslagpaal die dienstdoet als markering. De naamgeving van de
Kooilaan was nodig om het sportveld MSV ’71 een adres te geven. Daarvoor werd de weg aangeduid met de naam van de boer
of de boerderij.
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HOEFSLAGPALEN IN MAASSLUIS
Door: de redactie
In vervolg op de verhalen over mijlpalen en hoefslagpalen rondom
Maassluis geven we hier weer hoe het met de hoefslagpalen binnen de
stadsgrenzen van Maassluis is gesteld. Onderstaande tekst verscheen
eerder in de Kroniek van Maassluis.
Een hoefslag is het aandeel waarvoor een ingeland, op grond van de grootte
(het morgental) van zijn boerderij, in het onderhoud van de dijk of weg
wordt ‘aangeslagen’ en dat is dus het gedeelte dat hij in orde moet houden.
Over hoeven en morgens
Hoef komt van ‘hoeve’, een maateenheid, en slag komt van ‘slach’, een
aandeel in grondbezit.
Een ingeland is iemand die grond bezit in een polder.
Een morgen is een oppervlaktemaat. Met een morgen werd een gebied
aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd. Een morgen was
meestal iets minder dan een hectare groot. De precieze grootte was echter
streekgebonden.
1 hoeve = 16 morgen = ongeveer 14 hectare

Schilderij van Jongkind, zicht op Maassluis vanaf de Vlaardingsedijk. Waarschijnlijk zijn de witte paaltjes hoefslagpalen.
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Het dijkgedeelte van een hoefslag werd gemarkeerd door genummerde
hoefpalen. Het nummer bestond uit de letter ‘M’ (Maassluis) aangevuld met
een uniek nummer. De schilder Jongkind heeft in het tweede kwart van de
19e eeuw een gezicht op Maassluis vastgelegd vanaf de eerste bocht in de
Vlaardingsedijk. We zien de Groote Kerk en molen De Hoop. De paaltjes op
de dijk zouden hoefslagpalen kunnen zijn.
Kostelijk taalgebruik
In 1656 wordt het een en ander nauwkeurig geregeld in ‘Keuren op den
Hoogen Maesdijk, ende Sandt-dijk agter de Heyde, met de gevolge van
dien’. De maten van de hoefslagpaal zijn nauwkeurig voorgeschreven.
Een hoefslagpaal mag niet zonder toestemming worden verplaatst. En
indien de onderhoudsplichtige geen geld heeft of verdwenen is, kunnen
de Hoogheemraden iemand ‘heeren’. Wij geven de bepalingen weer in de
oorspronkelijke schrijfwijze vanwege het kostelijke taalgebruik.
‘Alle paelen voor elk Houfslag moeten swaer sijn agt duym vierkant, lang ses voeten,
van eykenhout, in den Dijk gedolven vier voeten, ende twee voeten bovenuyt staende,
met een yseren Kruys daerop geslagen, genummert ende getykent met alsulken
cyffer-getal als by laetst gemaekte Houfslag Boek sal blyken.
Dijkgraeff ende Hooge Heemraden
van Delff-landt sullen den Maesdijk
tweemael des Jaers schouwen; te weeten
’s daegs naer Odulphi ende ’s daegs naer
Jacobi.
Alle deek en ruygte sal van den Dijk
wesen als men omme vaert omme te
keuren ofte schouwen.
Op de twee schou-dagen sal den Dijk wel
bloot ende gereynigt Wesen van distelen
ende stekelen, sonder dat men die op
den Dijk sal mogen laten leggen, maer
sullen beneden-dijks bij den deek gebragt
werden.
Sullen nog op alle Schou-dagen de
Wagensporen, slenken, putten, ende
laaegten, soo op de kruyn van den
Hoogen-dijk als in de Jok-wegen, wel
gestopt moeten sijn met goede harde
vreemde Aerde, ’t lage altijt naer ’t hoge
wel gevult een halve voet hooger voor
’t sakken, tot love van Hoog-Heemraden,
sonder dat men Dijk met Dijk ofte Weg Hoefslagpaaltje zoals dat nu nog op diverse plaatsen op de
Vlaardingsedijk staat.
met Weg sal mogen maken.
67

Verplichtingen
De schouw had dus plaats op 13 juni (Sint-Odulphus is 12 juni) en 26 juli
(Sint-Jacobus is 25 juli). De onderhoudsplichtigen moesten voor die tijd de
dijk begaanbaar maken door al het struikgewas (deek en ruigte) weg te halen
en de weg op te knappen. Het werkwoord ‘heeren’ komt van ‘heering’ en
betekent aanwijzen van de onderhoudsplichtige van dijken. Indien vroeger
de hoefslagplichtige het onderhoud niet meer kon opbrengen stak hij, om dat
kenbaar te maken, ‘de spade in de grond’. Ook het aanleggen van oprellen
en aflopen om op en van de dijk te komen mocht niet zonder toestemming.
Het schoon en begaanbaar houden van de dijk liet kennelijk nogal te
wensen over en met het herstel werd wel eens een loopje genomen. Want
de dijkgraven bepaalden niet voor niets dat de karrensporen op de dijk van
onkruid ontdaan moesten worden en dat men dat onkruid dan ook moest
wegruimen. En de sporen moesten goed gerepareerd worden met nieuwe
aarde en opgehoogd tegen het inklinken en niet door ergens anders op de
dijk wat aarde weg te halen.
In het tegenwoordige Maassluis zijn de paaltjes moderner van vorm, maar
de nummers worden nog wel voorafgegaan door de letter M.

Hoefslagpaal op de hoek van de Zuiddijk en de Afrol
(of oprel). Hij dient tegenwoordig ook als stootpaal in de
scherpe bocht.
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Deze hoefslagpaal stond in 2007 nog op het talud van de
Zuiddijk.

GRENSPAAL IN DE POLDER
Door: Rob Houweling en Paul Moerman
Dit artikel gaat over een grenspaal en is het laatste in een serie kleine
artikelen over verschillende palen waarmee de openbare ruimte werd
ingedeeld. De grenspaal staat tegenwoordig in een tuin aan de Weverskade.
Grenspaal opgegraven
Op de paal staat aan de bovenkant
‘Maasland’ en aan de andere kant
‘Naaldwijk’. Hoe komt een oude
grenspaal tussen Maasland en
Naaldwijk in Maassluis terecht?
Dat is te danken aan de heer
Jaap Moerman. Hij woonde op
de Weverskade 95 en had zijn
spruitenveld in de Steendijkpolder.
Bij het bewerken van de grond
kwam op een goed moment de paal
naar boven.
In de Gemeente Atlas van J. Kuyper
uit 1868 staan de grenzen waar het om
gaat. De Oranjepolder was Naaldwijk,
de Steendijkpolder was Maasland.
De Schenkeldijk vormde de grens.
De paal moet ergens in de 19e eeuw
daar geplaatst zijn. Sinds 1941 behoort Grenspaal Maasland/Naaldwijk.
de Steendijkpolder tot de gemeente
Maassluis. De grenspaal was daarna onbruikbaar, maar hoe hij in de grond
van de polder geraakt is zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.
Nadat hij bij toeval was opgegraven heeft de paal lange tijd in de tuin gestaan
bij de heer Moerman op Weverskade 95. Later is hij verhuisd naar de tuin
van zijn zoon Paul Moerman.
Prins van Oranje
Op de voet van de grenspaal staat ‘IJzergieterij De Prins van Oranje te
s’Hage’. Over deze fabriek is het een en ander terug te vinden.
Deze fabriek is in de jaren dertig van de 19e eeuw opgericht door
A. Sterkman, die zijn naam ook aan het bedrijf gaf. Na zijn dood werd de
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naam veranderd in ‘Weduwe Sterkman & Zoon’. Na de dood van de weduwe
in 1866 veranderde de naam ‘De Prins van Oranje’.
De fabriek leverde straatmeubilair, ketels en kachels, maar er werden ook
grote constructies zoals bruggen en stationsoverkappingen vervaardigd.
De Prins van Oranje was de bedrijfsnaam van een ijzergieterij, en in een
latere fase tevens machinefabriek, aan de Stationsweg in Den Haag die actief
was van 1840 tot 1897.
Station Hollands Spoor
De oorsprong van de fabriek ligt in de (kachel)smederij van Albert Sterkman.
Hij stamde uit een geslacht van smeden en verkreeg in 1834 octrooi op een
bezuinigingskachel. Op 4 september 1840 werd de eerste steen gelegd van
de ijzergieterij, de tweede in zijn soort in Den Haag. De eerste ijzergieterij,
van de firma J.L. Enthoven en E.B.L. Maritz, stamde uit 1823 en stond aan
de Trekvliet.
Het bedrijf van Sterkman lag aan Stationsweg in een nieuw stationsgebied
in ontwikkeling. Vanaf 1843 eindigde de spoorlijn Amsterdam-Den Haag
hier, in 1847 werd de spoorlijn doorgetrokken naar Rotterdam. Later kwam
daar het grote stationsgebouw van de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij, bij ons bekend als station Hollands Spoor. Het grondgebied
voor het station was voorheen van
Rijswijk, maar werd in 1843 aan Den
Haag afgestaan ten behoeve van het
station. Den Haag moest per jaar
hiervoor 400 gulden betalen wegens
gederfde belastinginkomsten.

GGemeentekaart
t k t van J.J Kuyper,
K
1868.
1868

70

Kleinzoon
Na het overlijden van Albert
Sterkman in 1846 zette zijn weduwe
het bedrijf voort onder de naam
Weduwe Sterkman & Zoon. Na het
overlijden van de weduwe in 1857
nam de Haagse bankier F.H.M. Pino
Post het bedrijf over en kreeg het de
naam De Prins van Oranje. Post had
de leiding samen met een kleinzoon
van Albert Sterkman, Cornelis
Paulus Hotz. In die periode kwam de
vervaardiging van stoommachines
en stoomketels op gang, naast
onder meer constructiewerken.
Hotz vormde in 1859 een nieuwe
vennootschap met de Haagse

Op de voet van de grenspaal staat de fabrieksnaam waar hij vervaardigd is.

koopman in vensterglas Jacobus Johannes van Coeverden, die tot de sluiting
van het bedrijf in 1897 bij het bedrijf bleef.
Het bedrijf floreerde en werd zelfs als voorbeeld door een Japanse delegatie
bezocht. In 1865 waren er 145 werknemers, in het topjaar 1868 waren er
575, maar daarna kromp het aantal weer tot 300. Een belangrijk afzetgebied
vormde de stoombemaling, waarvoor De Prins van Oranje niet alleen de
stoominstallaties, maar ook de wateropvoerwerktuigen als schepraderen en
(centrifugaal)pompen leverde. In die periode ging de overheid zich bemoeien
met de werkomstandigheden in de fabrieken. De bevindingen van de Staatscommissie die in 1890 ook De Prins van Oranje onderzocht waren niet erg
positief; zo bleek dat ziektegeld en pensioengelden niet uitbetaald werden.
Waardig
Dus in de periode van het functioneren van de fabriek, 1840-1897, moet de
gietijzeren grenspaal vervaardigd en geplaatst zijn. Na de gemeentelijke
grenswijziging van 1941 zal de paal weggehaald zijn. Hoe en waarom hij
in het spruitenveld in de Steendijkpolder terecht is gekomen weten we niet.
Afgedankt en achteloos weggegooid? In dat geval heeft hij een waardige
nieuwe plaats gekregen.
Bronnen
Paul Moerman
Wikipedia
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BOONER BAGGER
Over een lekker geurtje en oude wijn
Door: Bouke Jan van der Veen
Wanneer er ergens in Maassluis een gemeentespade de grond in gaat, is
archeologisch materiaalspecialist Bouke Jan van der Veen erbij om te zien
wat er omhoog komt. Hij redt soms dingen die er voor een ander onooglijk
uitzien. En daarover weet hij dan weer een verhaal te vertellen.
Waar bagger ligt, ligt ‘mooi’ spul en wie zoekt zal vinden. Zo ook in de
bagger uit de Boonervliet. Vanaf maart 2019 ging Delfland aan de slag met
de kade langs de Boonervliet: ophogen en waar nodig verstevigen, zodat de
kade ook in de toekomst bescherming zal bieden tegen wateroverlast.

Het Eau de Cologne-flesje uit de Boonervliet, ca. 1850-1900.

Vervalste Eau de Cologne
Dit keer kwamen uit de bagger geen munten, pijpenkoppen of mosterdpotjes,
maar een wit glazen flesje uit – naar wat zal blijken – de 19e eeuw. Het glazen
flesje is zeskantig in een mal geperst, een techniek die aan het eind van de
19e eeuw de manier was om glazen flessen massaal te kunnen produceren. In
de mal werd de naam, adres en oorspronkelijke merknaam van de vloeistof
die het flesje zal bevatten, aangebracht zodat op het flesje onmiddellijk de
herkomst van het product leesbaar is. Dat was in dit geval J.M. FARINA /
PLACE JULIERS / COLOGNE.
In een opgravingsrapport van ADC-Archeoprojecten beschrijft Nina Jaspers
(archeoloog, materiaalspecialist Universiteit Leiden) een identiek flesje uit
de opgraving van huisfundamenten uit het Utrechtse Vreeswijk. Het flesje
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– en zo ook het Maassluise exemplaar – beschrijft zij als ‘een klein compleet
parfumflesje dat zeszijdig en in een vorm geblazen is. Op de wand staat
in reliëf de tekst J.M. FARINA PLACE JULIERS COLOGNE. Het is een
parfumflesje voor Eau de Cologne. Dit type is te dateren vanaf ca. 1750 en
loopt na technische vernieuwingen in uitvoering door tot omstreeks 1900.’
Diverse verzamelsites voor glazen parfumflesjes op internet dateren ons
Maassluise type flesje dan ook algemeen net na het midden van die periode,
zo rond 1850. Maar op die sites wordt ook gewezen op de mogelijkheid
van een illegale praktijk die vandaag de dag niet zou misstaan: deze flesjes
en de oorspronkelijke inhoud zouden evengoed imitaties of rechtstreekse
vervalsingen uit de tijd zelf kunnen zijn.
Bekroonde wijn
Beduidend ouder zijn twee vondsten van glaszegels van groene bolle
wijnflessen uit het midden van de 18e eeuw. Beide zegels zijn ongedateerd,
maar een draagt het gekroonde cijfer 12 in een cijferstijl, met lange uitlopende
punten, kenmerkend voor de eerste decennia van de 18e eeuw.
Het tweede ongedateerde zegel is eveneens 18e-eeuws en draagt de beeltenis
van een wapenschild met zittende hond, gedekt door een tournooihelm en
versierde banderol. Aan weerszijden van de helm de initialen van – zoals
gebruikelijk – de eigenaar van de ‘wijnkelder’ waartoe de fles heeft behoord.

De twee glaszegels uit de 18e eeuw.

Waar bagger ligt, ligt ‘mooi’ spul en wie zoekt zal vinden, en met wat zoeken
in de nodige literatuur is er aan het dagelijks afval van enkele eeuwen
geleden ook nog duiding te geven.
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SLEEP NAAR SINGAPORE
Door: Rien Koene en de redactie
Dit keer geen gedicht in het midden van het boekje, maar een foto. Een
foto met een verhaal, dat wel.
Een van de meest roemruchte sleepreizen in de geschiedenis van rederij
L. Smit & Co was die met het grote droogdok van Engeland naar Singapore
in 1928. Bij dit transport – het dok werd in twee delen versleept – waren
niet minder dan acht sleepboten betrokken. Na een reis van vier maanden
werden in oktober 1928 de beide dokdelen in Singapore afgeleverd.
In 1926 had de firma Swan Hunter & Wigham Richardson te Wallsend
een contract gekregen voor de bouw van een droogdok voor de prijs van
1,2 miljoen pond sterling. In maart 1928 gaf overste Headlam, namens de
Admiraliteit, in het Lagerhuis aan dat Smit de betrouwbaarste onderneming
was en over de nodige ervaring en uitrusting beschikte om de sleep tot een
goed einde te brengen.

Schilderij van de sleep van het dok naar Singapore. C. Plooij, 1929.
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Op 21 juni 1928 vertrokken vier sleepboten van L. Smit & Co van de
scheepswerf in Wallsend-on-Tyne met de middensectie van een bijzonder
groot droogdok, bestemd voor de Engelse Marinebasis te Singapore. Het
betrof de sleepboten Roode Zee, Zwarte Zee, Indus en Schelde, onder
commando van kapitein Nils Persson. Een week later, op 28 juni 1928,
vertrok een tweede konvooi van vier sleepboten, te weten Humber, Witte
Zee, Javazee en Oostzee, onder commando van kapitein C. Verschoor, met
de voor- en achtersectie van het droogdok, die tijdelijk aan elkaar waren
bevestigd. In Singapore zouden deze drie delen worden samengevoegd tot
een geheel.
Dit bijzondere transport, over een afstand van meer dan 8.500 zeemijlen,
vergde veel logistieke voorbereidingen. Zo werden bij een touwbaan in
Alblasserdam 20 duims-manillatrossen geslagen met een lengte van elk
160 vaam (kleine 300 meter). Ook moest men het scheepvaartverkeer in het
Suezkanaal tijdelijk stopzetten om de sleep te laten passeren.
Na een relatief voorspoedige reis kwamen de konvooien respectievelijk
op 13 en 16 oktober 1928 te Singapore aan. Vanuit de hele wereld ontving
Smit & Co gelukstelegrammen. In historische kranten valt te lezen dat de
bemanningen van het eerste konvooi door de leden van de Nederlandse
kolonie te Singapore werden onthaald. De kapiteins en officieren kregen
een diner in het Seaview-hotel aangeboden, de overige bemanningsleden
maakten met enkele bestuursleden van de club een autotocht waarbij zij
verversingen kregen aangeboden.

Onthaal bemanningsleden.
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EEN DOOSJE MET HERINNERINGEN
Door: Theo Zweers, bewerking David van der Houwen
Tien jaar geleden besloot Theo Zweers het levensverhaal van zijn
moeder Margaretha (Gré) Zweers-Booister op te tekenen. Hij had
lange gesprekken met haar die hij op band vastlegde. Haar verhalen
illustreerde hij met tijdsbeelden uit het Maassluis waar zij opgroeide.
Dat leidde tot het document ‘Doosje met herinneringen’, dat hij op
internet publiceerde. Het geeft een intiem, maar vooral boeiend beeld
van het leven van een in 1923 in een eenvoudig gezin met tien kinderen
geboren vrouw. Het verhaal van Gré Booister neemt de lezer mee in een
leven in crisis, oorlog, wederopbouw en woningnood naar het aanbreken
van betere tijden. Met toestemming van de ‘hoofdpersoon’ en haar
familie zal de HVM van dit tijdsdocument een digitaal boekje maken.
In deze bijdrage alvast een voorpublicatie. Daarin is vooral Gré ZweersBooister aan het woord.
Het verhaal van mijn moeder is veelal letterlijk opgeschreven vanuit de
interviews. Sommige woorden en zinnen zijn in het Maassluis’ dialect
opgetekend.
Maaslap
De titel ‘Doosje met herinneringen’
is niet een zomaar verzonnen
titel. Tijdens een van de eerste
interviews heeft mijn moeder vol
trots een ‘King-doos’ laten zien.
In dat pepermuntdoosje zijn haar
herinneringen bewaard gebleven in
de vorm van 80 jaar oude, door haar
zelfgemaakte kleertjes en haar eerste
geborduurde merklap, die door haar
‘maaslap’ wordt genoemd.
Het pepermuntdoosje waarin de herinneringen uit dit
Gré (zoals mijn moeder is genoemd, verhaal bewaard worden.
of volledig Margaretha) werd als 11e
kind geboren in een hecht gezin. Het kind tussen haar en de zus boven haar
was een doodgeboren kindje. Na mijn moeder zijn er nog een 12e en 13e
kind geboren. Het 12e kind, een meisje, is op tweejarige leeftijd overleden,
mogelijk aan roodvonk. Het 13e kind was een doodgeboren kind, een
jongetje, en is niet opgenomen in het trouwboekje van de ouders omdat er
maar plaats was voor 12 kinderen.
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Stationsstraat in 1914. Aan de linkerkant de ‘onevenzijde’ en aan de rechterkant de ‘evenzijde’. De speklappenkant (links) en
de biefstukkant (rechts).

Een onderverdieping in de Stationsstraat
Dan is nu het woord aan mijn moeder.
‘Ik ben in 1923 geboren in de Stationsstraat op nummer 7, een dubbele
woning, waar we een onderverdieping hadden. Twee kamers op de begane
grond, één gewone kamer en een zogenaamde nette kamer. In de nette kamer
sliepen mijn vader en moeder in een bedstee. De kinderen sliepen in de
andere kamer in kasten en bedstedes.
Ik had nog een jonger zusje, Pietertje, maar daar speelde ik niet mee. Ik zie
haar nog op de stoep zitten in de Stationsstraat. Ik weet weinig tot niets
van haar. Op een gegeven moment komt mijn moeder huilend binnen. Het
jongste zusje was erg ziek en is op tweejarige leeftijd overleden. Zij lag tussen
de bedstee en de schoorsteen in de nette kamer. Er kwam iemand om het
kindje te halen. Of het begraven is en wie daar bij waren, dat weet ik niet
meer. Mogelijk waren vader en moeder er niet eens bij. Mijn vader werkte en
de vrouwen gingen in het algemeen niet mee naar een begrafenis.
Wij woonden aan de speklappenkant. De overkant van de Stationsstraat werd
de biefstukkenkant genoemd. Daar woonden de loodsen. Na een zoveelste
ondergelopen kelder gaf moeder Booister aan dat het genoeg was geweest en
verhuisden we naar nummer 13, naar een bovenverdieping.
Niet naar de kerk
Het gezin was groot. Mijn ouders deden hun best. Het gevoel wat bij mij
bovenkomt: ‘we werden verzorgd’. Ik kan me niet herinneren ooit op schoot
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te hebben gezeten bij mijn vader of moeder, maar wel, dat als mijn vader
door de kamer liep, ik weleens op zijn voeten mocht staan om zo door de
kamer te ‘dansen’. Er gebeurde niets openlijks, er was geen echte tederheid.
Maar dat was toen gewoon niet zo. Wel kan ik me herinneren dat er gelachen
werd. Het was altijd gezellig.
En de zondag, de zondag was heilig, hoewel vader en moeder niet naar de
kerk gingen. Moeder zat te lezen. Nou ja, meer plaatjes te kijken, want lezen
kon ze niet. De hele week was mijn moeder aan het breien, maar zondag
dus niet. Mijn vader en moeder hadden geen belijdenis gedaan. Dat was de
reden dat de kinderen niet gedoopt mochten worden. Daar was mijn vader
boos over en dat was, geloof ik, de reden dat we niet naar de kerk gingen.
Op de één of andere manier zijn de oudsten wel gedoopt, maar de jongste
vier niet meer. Waarschijnlijk zijn de oudste kinderen onder de naam van
grootmoeder gedoopt.
Zondags had ik nette kleren aan. Echte zondagse kleren. Eigenlijk had ik
drie stelletjes. Twee voor doordeweeks (één aan en één in de was of de kast)
en één stelletje voor zondag. Op zondag mocht ik ook niet buiten spelen.
Zondags hadden we nette schoenen aan. Doordeweeks hadden we onze oude
versleten schoenen aan. Al die zondagse schoenen werden dan op maandag
weer gepoetst. Zaterdags ging ik in de teil, één keer per week. Verder wasten
we ons aan de kraan, met koud water.
De vijfcentenschool en de aprilschool
Door de week speelde ik veel op straat, in de Stationsstraat. Er waren
kinderen van mijn eigen leeftijd. De spelletjes waren: hinkelen, tollen,
springen, touwtje springen, knikkeren met een plankje met nummers waarin
je de knikkers moest krijgen.
Ik zat op de kleuterschool, volgens mij in de Korte Boonestraat, ongeveer
waar de Immanuelkerk nu staat. De kleuterschool was een vijfcenten school.
Je had een kleuterschool voor vijf
centen per week en een school die
een kwartje kostte. Moeder had niet
meer dan vijf centen per week. Ja,
dat kan je je niet voorstellen, maar
meer was er niet. Toen moest er al
wat betaald worden voor school.
Voor de kleuterschool, niet voor de
lagere school. Die was in de Lange
Boonestraat.
Ik heb zes jaar op de lagere school
gezeten. Met mijn zesde ben ik er
heen gegaan. Ik was in februari
jarig geweest en in april kon ik naar
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De Korte Boonestraat gezien vanaf het plein voor de
Immanuelkerk.

school, omdat het een aprilschool was. Ja, gek eigenlijk. Dat heb je niet
meer, een aprilschool. We hadden wel grote vakantie, die eindigde dan op
31 augustus. Dat was altijd de laatste dag van de vakantie: Koninginnedag.
Wanneer je de Damstraat doorliep, kwam je op een voetbalveld. Daar werd
Koninginnedag gevierd. Met spelletjes.
Wat ik me verder van de lagere school herinner was dat de meisjes handwerken kregen. En dat vond ik erg leuk. Ik heb een oud Kingdoosje en daar
zit nog een broekje in en een hemdje en een gebreide maaslap. We hadden
op school rekenen en taal en geschiedenis. Ik was niet erg goed in rekenen.
Dat waren van die sommen met een verhaaltje. Dan dacht ik dat ik het wel
goed zou hebben, was het toch weer fout. En breuken, daar was ik ook niet
goed in. In leren was ik gewoon niet goed. Ook niet met geschiedenis. Dan
moest je van alles leren, bijvoorbeeld wie er in de regering zat ofzo. Maar
dan zeiden ze thuis: ‘Wat maakt het uit, ben je gek, daar heb je niets aan. Dat
hoef je toch niet te leren.’ De school was leuk. Maar ik vond het fijn dat ik er
vanaf was. En dat ik niet verder hoefde te leren. Nou ja, dat deden we toch
niet. Daar was geen geld voor.
Op mijn 14e ging ik in huis werken, mijn moeder helpen. Misschien al op
mijn 13e, na de lagere school. Dat ging nu eenmaal zo. Eigenlijk had je daar
niets tegenin te brengen. Daar was ik me ook niet bewust van. Nu denk ik
wel eens van ‘dat was niet eerlijk’. Ik deed het hele huishouden thuis en
kreeg er niets voor. Maar toen dorst ik er eigenlijk niets van te zeggen. Je
kwam niet voor jezelf op.
In de teil op zaterdag
Van nummer 13 zijn we naar nummer 18 in de Stationsstraat verhuisd. Op
nummer 18 hadden we boven en beneden in de kelder een keuken. In de
kelder was er ook nog een kamertje. Daar heb ik later geslapen. Dat was
mijn kamertje. ’s Winters stond het fornuis beneden en dan werd er een grote
wasketel met een deksel op het fornuis gezet. Daar werd de was in gekookt.
Dan was er warm water, wat ook gebruikt werd voor een teil die er naast
werd geplaatst. Dan gingen we om de beurt in de teil. Alleen op zaterdag.
In de jaren dertig, tijdens de crisis, was er bijna geen werk. Toen waren de
jongens allemaal thuis. Wel moesten ze iedere morgen gaan stempelen in
het stempellokaal. En ze gingen er weleens op uit om te kijken of er ergens
werk was. Als de jongens werkten, moesten ze al het geld afgeven. Ze kregen
een tiende van het verdiende geld voor zichzelf. Misschien verdienden ze 17
gulden en dan mochten ze zelf 1 gulden 70 houden.
Mijn broer Hugo had op een gegeven moment werk bij De Neeff gevonden.
Toen hij vroeg of hij vrij mocht hebben om in ondertrouw te gaan, werd er
gezegd dat hij helemaal niet meer hoefde te komen. Was er weer geen werk.
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Hij is toen toch wel getrouwd. Je kreeg dan een uitkering van 9 gulden geloof
ik. Ach, we zijn er ook gekomen.
Iedereen leefde op straat tijdens die crisisjaren. Veel mensen waren werkloos.
Ik was jong en heb er niet veel van beleefd. Ja, je kreeg nooit wat, dat was het.
Er was wel eten toen. Er waren aardappelen zat en potten met eten.
Angstig en spannend tegelijk
Toen is de oorlog gekomen, ik was 17 jaar. Een week voor de oorlog gingen
we met z’n drieën, Cor, Lies en ik, naar Rotterdam. We gingen een mantel
kopen. Die kon je in de winkel kleiner laten maken. Maar dat konden we zelf.
Daarom hadden wij nog een mantel. Want een week later was Rotterdam en
die winkel gebombardeerd. Wij hadden de mantel wel, de mensen die ’m
toen ook kochten en wel lieten vermaken, die hadden ’m niet meer.
Ik heb wel wat van de oorlogsdreiging vernomen. ’s Avonds waren er van die
zoeklichten en zag je een vliegtuig in de lucht, gevangen in de zoeklichten.
Ik wist niet dat er in Europa al oorlog was. Er was natuurlijk radio. Ik weet
wel dat ze naar het nieuws luisterden. Ik heb daar nooit zo weet van gehad.
De eerste dagen werd Rotterdam gebombardeerd. En als ze zich toen niet
hadden overgegeven, dan hadden ze Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en
Hoek van Holland ook gebombardeerd.
Het was spannend en angstig, die vliegtuigen over horen gaan, ja dat had je
wel. En je dorst ook niet zo naar buiten. Er waren natuurlijk overal soldaten.
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En op de Haven zijn ook nog allemaal jongens opgepakt. Die waren dan naar
het Hoofd gelopen. Want meestal bleven we tot 8 uur aan deze kant van de
spoorweg. Voor de overgang, want dan was het vlaggenparade en dan moest
je in de houding gaan staan en dat deden we natuurlijk niet. Een jongen
had gefloten en die werd, ook nog met anderen in zijn omgeving, eigenlijk
onschuldige personen, opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. Wanneer het
8 uur was geweest en de vlaggen waren gezakt, op die boten in de haven,
dan gingen we gewoon het Hoofd op.
Als het op was, was er niets meer
Er is later ook een bombardement geweest, 18 maart in ’43. Moeder was
op het Stort. Toen schudde ons huis helemaal. Ook op het Stort zijn er nog
bommen terecht gekomen. Cor was net buiten, ze is in een portiek gaan
schuilen, want ze had het idee dat ze van straat werd geplukt door de druk.
Ik was bij Jo Poerstamper, een eindje verderop in de Stationsstraat. Die had
net thee gezet. Met de theepot in haar handen is ze tegen de kast in de gang
gaan zitten.
Het waren de bommen van de Engelsen. Die zouden de haven en de Witol
bombarderen. In de haven lagen allemaal schepen van de Duitsers met
FLAK-afweergeschut. Er was toen nog geen precisiebombardement. De
luiken gingen open en de bommen werden afgegooid. Die kwamen dus heel
ergens anders terecht, zoals op de Groote Kerk en de Noorderkerk.
Het huishouden ging wel gewoon door, maar je kreeg natuurlijk bonnen
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voor eten en daar moest je nog voor
in de rij staan. Iedereen ging het snel
ophalen als er weer wat was. Want als
het op was, dan was er ook niet meer.
Ik heb wat in de rij gestaan. Ja kijk,
voor de oorlog was het natuurlijk al
arm, dus wij hadden geen kleding
meer extra. Dan is het lang, vijf jaar,
om doorheen te komen. Met alles.
Er waren veel Duitsers en er waren
natuurlijk politiemannen die fout
waren. Ook hier in Maassluis.
NSB’ers, zeg maar, en dat wist je niet
altijd. Het leven in de Stationsstraat Verwoesting door het bombardement.
was gewoon. Er woonden wel
NSB’ers in de straat.
Ik heb nooit met een Duitser gesproken, nee, nooit. Je had natuurlijk
meiden die er wel mee gingen. Die zijn toen na de oorlog kaalgeschoren.
Had eigenlijk ook geen nut, maar ja, het was een moffenmeid. Kwamen de
Engelsen en gingen ze daar weer mee, ja dat soort meisjes heb je altijd gehad.
Knijpkat
Bij de belijdeniscatechisatie heb ik Chris Zweers dan ontmoet. Dat was
in ’42 of ’43. Hij werkte bij de spoorwegen en was overgeplaatst naar

Achterzijde van de huizen aan even zijde van de Stationsstraat.
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Hoek van Holland. Hij was in de kost in Hoek van Holland en later is hij in
Maassluis gekomen, in de kost bij Van der Maarel. Hij was dan in uniform
op de catechisatie, omdat hij daarna nog moest werken. Zodoende ben ik
wel met hem meegelopen. Ook omdat hij zo’n knijpkat, zo’n lichtje had.
Kon hij een beetje bijlichten met het lopen. En omdat hij dezelfde kant opliep
als ik, zijn we vaak samen opgelopen.
In september 1944 heeft hij moeten onderduiken. Af en toe kreeg hij wel een
brief uit Hardenberg. Daar kwam hij vandaan. Kom hierheen want hier is
nog wel eten, schreven ze. Toen is hij op de fiets naar Hardenberg gegaan.
Na de oorlog was het nog armer
Na de oorlog is hij weer teruggekomen naar Maassluis, op de fiets. En hij
is weer bij de spoorwegen gaan werken. In 1946 zijn we getrouwd. Een jaar
na de bevrijding. En we zijn bij mijn moeder blijven wonen. Er was nog niet
veel. Alles ging nog op de bon. De periode na de oorlog is eigenlijk een nog
armere periode dan tijdens de oorlog. Alles werkte met punten en bonnen. In
de loop van de tijd werd er dan wel weer wat vrijgegeven, maar het duurde
erg lang totdat alles weer vrij was. Groente was er natuurlijk op een gegeven
moment weer, maar textiel bijvoorbeeld was allemaal op de bon. Wanneer
je trouwde, kreeg je extra bonnen. Daarmee kon je een paar handdoeken
kopen, meer niet. Je betaalde met de bonnen, dat was het geld eigenlijk. Ik
ben getrouwd met 100 gulden en een laken.

Fenacoliuslaan 1 februari 1953.

83

Na een paar jaar kregen we een bovenwoning aan de Fenacoliuslaan, die
we met een ander stel moesten delen. Een eigen halve woning, twee kamers
en een keuken en een halve zolder. De kamer was aan de voorkant en de
tussenkamer en dan aan de achterkant de keuken en hadden we een stukje
balkon. Dan hadden we nog een beetje een buiten en hadden we zon.
Eigenlijk hebben we nooit een kamer gehad met zon. De huur was 25 gulden
per maand, ieder 12,50 gulden. Er was weinig geld. Omdat we de eerste 2,5
jaar bij mijn moeder woonden en we niets hoefden te betalen, konden we
gelukkig wat sparen. Toen hebben we wat meubels kunnen kopen.
Na 7,5 jaar kregen we het hele huis en moesten we de 25 gulden helemaal
alleen betalen voor een hele maand. Voordat we het hele huis kregen moest
er nog worden gekeurd. Dan kreeg je iemand op bezoek om te kijken of er
wandluizen waren. Die waren er natuurlijk niet.
Ik ben altijd met zuinigheid grootgebracht. En bij mijn kinderen heb ik dat
ook gedaan. Iedere keer werd het wat beter. Ergens in 1963 is het salaris van
het NS-personeel gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. Soms kreeg je wel
eens een paar procent erbij, maar dan werd ook alles weer duurder. Ik zeg
altijd: we zijn een beetje gaan sparen toen het geld op de bank gestort werd.
Eerst kreeg hij het natuurlijk iedere maand in zo’n zakje.
Voor het eerst op vakantie
Toen het op de bank werd gestort, haalde je wat geld en daar moest je het
dan mee doen. En dan dacht je: nee, we wachten tot de volgende maand. Al
bleef er maar een tientje staan, dat hielp al. We zijn toen zelfs een keer, in ’69,
naar Italië gegaan, op vakantie. De reis was natuurlijk gratis omdat Chris bij
de spoorwegen werkte. Alleen het hotel moesten we betalen. Verder konden
we niks doen hoor. Het was naar het strand en weer terug, eten, weer naar
het strand, weer terug, eten.
En zo zijn we ook een keer naar Parijs geweest. Het was natuurlijk allemaal
gratis reizen, dus je mocht zovaak je wilde in een jaar gratis weg. Mensen
zeiden dan wel eens tegen me: Nou, als ik vrij reizen had dan ging ik veel
meer weg. Dan dacht ik, dat kun je makkelijk vertellen, maar al ga je ergens
naartoe, dan kost het toch nog geld. Je wilt toch wel eens een ijsje of iets
dergelijks, vooral met kinderen, en dat kon toen niet.
Soms denk ik dan wel: wat heb ik verder gehad? Ja, een hoop zorgen en een
verzorgend leven. Maar goed, ik stap er weer overheen. Zo is het en niet
anders.’
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MET DE MA 42 NAAR NOORWEGEN
Door: Henk van den Hoek
Dit reisverhaal gaat over de MA 42 met de naam ‘Albatros’. Het schip is
in zijn tijd een van de laatste zes Maassluise zeilsloepen. Het is januari
van het jaar 1925 en de zeilvisserij in Maassluis zit in moeilijkheden door
de opkomst van de stoomlogger. Een betalende passagier gaat mee op een
reis naar Noorwegen. Hij schrijft een indrukwekkend ooggetuigenverslag
over de vreselijke storm waarin het schip terecht komt. Hierop is het
volgende verhaal gebaseerd.
De zeilsloep is in die tijd een voor Maassluis belangrijk scheepstype voor de
beugvisserij. De beugvisserij wordt ook wel wintervisserij genoemd omdat
de winter het voornaamste seizoen voor de beugvisserij is. Het vissen gaat
met lange lijnen met een lengte van soms wel 12 km. Aan deze lijnen zitten
op regelmatige afstand haken met aas.
Als aas dienden meestal prikken, palingachtige visjes, gevangen in de rivier.
Deze visjes werden levend bewaard in het Prikkengat in Maassluis. Dat
waterbassin lag op de plek waar nu de veersteiger is. Aan boord gingen de
prikken in een bewaarbak die regelmatig omgeroerd werd om de prikken in
een goede conditie te houden. Voordat het visje aan de haak kon, moest de
prikkenbijter met zijn hoektanden direct achter de kop het visje doodbijten.

Zeillogger MA 42 Albatros in 1925. (foto: de Nederlandse zeevisserij in oude ansichten)
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Daarna sneed de schipper de prik
in stukken en werden de stukken
aan de haken van de beug gedaan.
Het was belangrijk dat het aas zo
vers mogelijk was en nog de mooie
zilverachtige kleur had waar de
kabeljauw en schelvis graag op azen.
De prikkenbijter was het jongste
bemanningslid en manusje van alles
aan boord. Ik kan mij een frisser
karweitje voorstellen. Vaak kreeg
de prikkenbijter dan ook na zijn
bloederig karwei iets te eten om de
smaak wat weg te krijgen.

Prikkenbijter.

Zeker voor de beugvisserij, die het van de winter moest hebben, was de
malaise in de jaren twintig groot. Ze moest het in snel tempo afleggen in
de ongelijke strijd tegen de opkomende stoomloggers. De laatste Maassluise
zeilsloepen voor de beugvisserij lagen dan ook ’s winters vaak werkeloos te
bonken tegen de wal van de Geerkade.
We praten wel over schepen van
zo’n 20 meter lang, 5,6 meter breed,
3 meter hoog en zo’n 100 ton zwaar.
Bij hoog water en storm konden de
schepen onaangenaam dicht bij de
bebouwing aan de kade komen.
Wat voor de omwonenden een
beangstigende gedachte was.
BBeug- off lijnvisserij.
lij i ij
Historie MA 42 Albatros
In de loop van de tijd zijn er verschillende schepen in de vaart geweest
met de aanduiding MA 42. De MA 42 met als naam Albatros is als de
MD 8 in 1911 bij Rijke & Co op Katendrecht gebouwd en begin 1919 door de
Maassluise reder Klinge & Poortman opgekocht en omgedoopt tot de MA 42
met de naam Albatros. In 1925 is de MA 42 nog omgebouwd, maar het schip
is wel eigendom van Klinge & Poortman gebleven. In juli 1929 is de MA 42
naar de sloop gegaan.
Reis naar Skudeneshavn in Noorwegen
In de winter van 1925 deed zich voor de MA 42 de gelegenheid voor om
een reis naar Noorwegen te maken. Zo vertrok dan ook op 26 januari 1925
de zeilsloep MA 42 Albatros met schipper Willem Heere Bruin en zijn
bemanning en twee passagiers naar Skudeneshavn in Noorwegen. Een van
de passagiers was de heer J.C. Becker die het plan had om in Noorwegen een
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lading haring te kopen om naar Holland te brengen. Het volgende verhaal is
gebaseerd op een verslag van deze passagier en zijn reis naar Skudeneshavn.
Mijn reis naar Skudeneshavn
We vertrokken met de zogenaamde vissloep MA 42, een vissersvaartuig met
kottertuig, op maandag 26 januari uit de haven van Maassluis en werden
door een sleepboot van L. Smit & Co’s sleepdienst de Waterweg uitgesleept.
We waren ’s middags om half één in zee. Het was prachtig weer, een heerlijk
zonnetje en een matige zuid oostelijke wind deden ons de hoop en de
verwachting koesteren van een vlugge en makkelijke reis naar Skudeneshavn.
Slechte voortekenen
De reis verliep voorspoedig. Kijkduin, IJmuiden en de lichten van Egmond
kwamen achtereenvolgens in zicht en ’s avonds om negen uur hadden we
het vuurschip Haaks dwars. De volgende dag was het al minder mooi, geen
zon meer, maar het windje bleef. We konden het land niet meer zien en waren
voor onze plaatsbepaling afhankelijk van octant en lood.
Woensdag was het stil, geen wind, en dreven we maar wat rond, slingerend
met slappe zeilen die door het slingeren van het schip geweldig sloegen.
Koershouden was zonder wind niet mogelijk. De barometer daalde en de
schipper had, naar hij ons bij herhaling verzekerde, zo’n slaap. Wat bij hem
altijd een voorteken van slecht weer was.
Mijn medepassagier was intussen al vanaf een half uur nadat wij op zee
waren zeeziek. Zijn zeeziekte werd er, met het slingerende stilliggende schip,
de voorgevoelens van de schipper en
de dalende barometer, niet beter op.
’s Avonds kwam er nu en dan een
briesje uit de westelijke hoek door. De
zeilen, die tot nu toe over bakboord
hadden gestaan, moesten dan ook
worden overgezet over stuurboord.
Na twaalf uur ’s nachts kon er
eindelijk weer gesproken worden
over wind en kon de windrichting
ZZW behoorlijk bepaald worden.
Terwijl de nog steeds gestadig
dalende barometer de schipper uit
zijn slaap hield.
Als een briesende bruinvis op zijn zij
De volgende dag werden de
voortekenen van de barometer en de
schipper werkelijkheid.

Bij dde rode
d pin
i liligtt dde plaats
l t Skudeneshavn.
Sk d h
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We voeren de hele morgen nog van
top en het schip sneed er lekker
vandoor. We liepen acht mijl per
uur. Ondanks de eerdere windstilte
haalden we toch nog over de 100
mijl en kwamen we aan op de 57e
breedtegraad.
Maar direct na het middageten
moest er gereefd worden. De
vijfkleder werd van de kluiverboom
(verlengde boegspriet) gehaald en
d kranten:
k t Ingang
I
naar Skudeneshavn,
Sk d h
verwisseld voor een stormzeiltje, Uit oude
de stagfok (kleine fok die bij storm haringvaartuigen op de voorgrond.
wordt gevoerd) kreeg twee reven,
het grootzeil drie reven en de bezaan (zeil aan achterste mast) twee reven.
Na deze werkzaamheden die, voor de wind zeilend, vlug en zonder moeite
werden verricht, koersten we westelijk uit, bijliggend over stuurboord.
Het was net op tijd, want nauwelijks stonden de aanmerkelijk verkleinde
zeilen, of de Albatros lag als een briesende bruinvis op zijn zij. Met een knal
scheurde het grootzeil even boven de derde rifband over meer dan een meter
in. Onmiddellijk alle hens aan dek, snel werd de piek- en klauweval gevierd.
Gelukkig bleef het zeil boven de vierde rifband behouden.
Schipper als voorzanger
Zo hebben we verder, dan over stuurboord, dan over bakboord liggende,
gelegen tot maandagmorgen twee februari. We hadden wel eerder tussen
de buien door kunnen uitreven, maar we waren gehandicapt door ons
grootzeil dat eerst hersteld moest worden. Het herstellen van het grootzeil
moest wachten op een meer blijvende weersverbetering omdat er voor
zo’n reparatie een dag nodig is.
Ook de zondag was een minder geschikte dag voor dergelijke werkzaamheden. Zondagochtend nodigde de schipper alle bemanningsleden achterin
het schip uit voor een godsdienstoefening, alleen de roerganger en één
man bleven aan dek. Er werd een stukje voorgelezen uit het evangelie
van Johannes en van psalm 19 en 119 werden ieder twee verzen gezongen
waarbij de schipper zijn aanleg voor voorzanger openbaarde. Na een
voorgelezen gebed werd de plechtigheid besloten.
De wal was niet te zien
Maandagochtend vroeg was het zeil aan dek en werd er tot ruim 10 uur
aan gewerkt. Hierna, met twee reven in het grootzeil en van alle andere
zeilen één reef minder, ging het om de Noord. ’s Middags passeerden we
het stoomschip ‘Beursplein’ komende van Narvik met een lading erts voor
Rotterdam en ’s avonds zagen we het licht van Oberstad.
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’t Was ’s nachts weer ruw weer met harde buien uit het NW en aangezien de
Noorse kust boven de kust van Jaederen bezaaid is met kleine eilandjes – de
Kvitingsoygroep bestaande uit 365 eilandjes, de kleinste niet meer dan een
rots uit zee – gingen we na het licht van Feistein te zijn gepasseerd de nacht
uitliggen. Zo bleven we, tot het dag werd, voor de Skudenesfjord heen en
weer kruisen zonder de wal te kunnen zien.
Het was dinsdag 3 februari een mooie dag en de zon wees aan dat onze positie
ter hoogte van Utsira moest zijn. Het was heiig boven het land en moeilijk te
zien waar we precies waren. Eindelijk zagen we de Kvitingsoy lichttoren aan
stuurboordzijde opdagen en vroegen aan een uitkomende vissersmotorboot
naar de loods voor Skudenes. Intussen was er een grote Nederlandse vlag in
top gehesen. Hij wees ons richting land en na een kwartier zeilen zagen we
tussen de hoge golven een kleine motorboot met daarop onze loods op ons
afkomen. We dachten eerst dat het een boei was, maar inderdaad het was een
motorboot. Met merkwaardige handigheid kwam het bootje langszij en op
het zeetje jumpte de loods handig bij ons aan boord.
Als een gevild konijn
Om twee uur lagen we afgemeerd in Skudeneshavn. Mijn medepassagier
was de meest blije opvarende. De laatste dagen waren ook inderdaad zeer
somber voor hem geweest, er waren momenten geweest waarin hij zijn
levensgeesten voelde heengaan.
Toen hij dan ook in Skudeneshavn
aankwam leek hij meer op een
gevild konijn dan op een welgedane
Hollander. Het blijft wonderlijk om
te zien hoe snel men van zeeziekte
geneest met de vaste wal onder de
voeten. Teruggaan met de Albatros?
Dat nooit meer! Voorlopig blijft hij
hier om aan te sterken en later per
stoomschip terug naar Holland te
varen.
Na drie dagen in Skudeneshavn
was het weer afgelopen zaterdag 7
februari redelijk, er is zowaar buiten
gevist en wat haring gevangen. De
hoeveelheid was te klein voor de
groothandel en is op de markt van
Stavanger verkocht. Daar vond de
vis via loven en bieden tegen een
voor de visserman goede prijs een

Stokvis. (bron: digestief.blogspot.com)

89

weg naar de Stavanger huisvrouwen die met een lekker maaltje vis thuis
konden komen.
De visbereiding heeft in Noorwegen een hogere trap van ontwikkeling
bereikt dan bij ons. De Noren hebben een veel grotere visconsumptie per
hoofd van de bevolking. De visverwerkende industrie zorgt voor veel
werkgelegenheid. Noorwegen verdient veel met de export van vis. Stokvis
en de in olie of zout en specerijen geconserveerde Noordse sardines zijn over
de hele wereld bekend.
Ook de Noordse haring is een geduchte concurrent van de Schotse en
Hollandse haring.
Het pension schudt als een schip
We zijn hier dan ook gekomen om een schip haring te kopen nu de
haringprijzen gedurende het afgelopen seizoen zo bemoedigend waren. We
zijn nu een week hier, we wachten op lading. Het weer is opnieuw iedere dag
stormachtig. Aangezien voor kustvissers goed weer de eerste voorwaarde is
om met succes hun bedrijf te kunnen uitvoeren, en deze voorwaarde tot nu
toe ontbreekt, ontbreekt ook de haring en met de haring de kabeljauw, die
zich voedt met de door haring geschoten kuit.
Vandaag 12 februari is de storm enorm. Het pension, waar wij vandaag van
de gastvrijheid genieten, schudt dusdanig op zijn grondvesten dat de lamp
slingert zoals op een schip. Het is onwerkelijk, als in een droom. Dadelijk
gaan we naar buiten om boven op een rots te kijken naar de zee, naar de
aanrollende watermassa die verbrijzeld wordt tegen de hoge scherpe rotsen.
We zijn buiten geweest. We gingen op handen en voeten klauterend naar
boven op de rots, we konden niet blijven staan en hebben gelegen op de rots.
We hebben naar de zee gekeken, maar zagen niets. We keken in een nevel
van zout en water, in een jagende nevel van zout water en wind die ons de
adem benam. Boven de loeiende storm uit hoorden we de misthoorn van
Geitungen zijn waarschuwingskreten uitloeien. Maar wee de schepen. Als ze
de waarschuwende stem van de misthoorn kunnen horen dan zijn ze al ten
dode opgeschreven en lopen ze de eerstvolgende minuten op een van de vele
klippen. Het is nu zaak om veilig te blijven liggen in Skudeneshavn.
Niet meer dan een krantenbericht
We maken ons zorgen om de
Noordster, de vissloep die een week
na ons uit Maassluis is vertrokken,
waar zwerft ze? Hoe zal het ze
vergaan met die storm, die miljoenen
tonnen water, de enorme golven.
Zullen ze zoals wij veilig aankomen,
of zullen ze in de storm vergaan.
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Uit een zeer oude
d kkrant:t Visserskerkje
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Bemanning MA 42 Albatros. Zittend v.l.n.r. schipper Willem Heere Bruin, passagier J.C. Becker, stuurman Jaap van der Hoest.
Staande v.l.n.r. matroos Dries Spanjersberg, kok Piet Boudesteyn, jongen Willem ?, matroos Jaap Speijer, matroos Leen van
Gijsen. De foto is na de terugkomst van de MA 42 gemaakt, de tweede passagier is hierop niet te zien.

Met z’n allen, zonder enige toeschouwer, zonder de mensen die van hen
houden en waar zij van houden.
Er zullen in deze storm schepen vergaan, grote en kleine, men zal in de
krantenberichtjes lezen van herverzekeringen en iets later van de kleine
kans, ja het tot zekerheid geworden vermoeden, dat een of ander schip als
verloren moet worden beschouwd. De mensen aan de wal in de grote en
kleine steden, waar door de storm de dakpannen als scherven op straat
liggen, waar de schuttingen omwaaien, zullen ’s avonds in hun verwarmde
en verlichte huizen in de kranten deze berichten lezen.
Maar wie verplaatst zich in de omstandigheden waaronder een schip in de
storm vergaat? Hoe velen kunnen zich in die omstandigheden verplaatsen,
hoe velen hebben het gezien, met hun eigen ogen, zoals wij, liggende op een
Noordse rots, het zagen. Hoe weinigen waren een enkele maal ook maar met
een klein schip op zee in een storm met die miljoenen tonnen water, golven
en wind?
Tot zover het verslag van J.C. Becker.
De Noordster was niet vergaan
Achteraf blijkt de Noordster, waar de bemanning van de MA 42 zich terecht
zorgen om maakte, ook een schip van de Maassluise reder Klinge & Poortman
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te zijn. De MA 175 Noordster is op
15 februari 1925 in Skudeneshavn
aangekomen, na 10 dagen op open
zee in een geweldige storm voor de
kust van Noorwegen.
Aan alles komt een eind, dus ook
aan deze storm. Hoe de terugreis van
Advertentie
t ti M
Maasbode
b d 27 februari
f b i 1925.
1925
de MA 42 gelopen is, vermeldt de Ad
historie niet. Ook weten we niet of er
nog gevist is. Wel is bekend uit de Maasbode van 27 februari 1925 dat door de
sloep MA 42 Albatros op 26 februari 1925 vanuit Skudeneshavn Noorwegen
146 vaten gezouten en 244 kisten verse haring is aangevoerd. Het is dus zo
goed als zeker dat de heer Becker kans gezien heeft zijn scheepslading haring
in Noorwegen te kopen. De Albatros was zelf immers niet uitgerust met een
vleet om op haring te vissen.
Ook vraag ik mij af of de heer Becker een werknemer was van de rederij
Klinge & Poortman en dus namens Klinge & Poortman een scheepslading
haring ging aankopen. Zo niet, heeft hij dan de Albatros afgehuurd om
haring op te halen? Een leuk weetje om eens uit te zoeken, of zijn er misschien
Maassluizers die meer weten over de heer Becker en zijn band met de rederij
Klinge & Poortman? We wachten het met belangstelling af.
Bronnen
De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
Tijdschrift ‘De Visscherij’
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MAASSLUIS, GROOTSTE EUROPESE IMPORTHAVEN VAN
LEVEND VEE, 1957-1967
Door: Piet van der Voort
Het volgende verhaal gaat over de grote hoeveelheden koeien die via
de Maassluise haven naar Nederland werden geëxporteerd voor de
vleesindustrie. Piet van der Voort somt uit een ijzeren geheugen de vele
schepen op die voor dit vervoer waren uitgerust. Natuurlijk ontbreken de
namen van Waling van Geest en Frans Buitelaar niet, die verbonden zijn
met deze historische Maassluise episode.
Toen er op vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam in maart 1957 enkele
transportvliegtuigen met Engelse koeien landden, was daar de gehele veeen vleeswereld aanwezig: Rotterdamse veeartsen, vleesexporteurs, slagers,
grossiers, douane, declaranten, enz. De vliegtuigen hadden een capaciteit
van maar dertien of veertien koeien. Het ging erom of deze slachtkoeien
goed genoeg waren voor de Hollandse en Europese markt. Nadat er enkele
vliegtuigen met koeien waren geland zei mijn vader, toen bedrijfsleider
veetransport van J. Buitelaar en zonen, ‘straks gaan we ze varen!’

De eerste Engelse koeien komen aan op vliegveld Zestienhoven in 1957.
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Ik dacht ‘gaan we ze varen; hoe dan?’ Daar kwam ik enkele weken later achter
toen de eerste coasters van Waling van Geest Maassluis binnen kwamen
gevaren; de Geeststroom met een capaciteit van 58 koeien en de Geestdyk
met een capaciteit van 80 koeien. Het waren koeien van Frans Buitelaar die
hij op de Engelse veemarkten had ingekocht en via het havenstadje Boston
naar Maassluis transporteerde.
Waling van Geest
De Geest coasters voeren met verse groenten uit het Westland van Maassluis
naar Boston en kwamen in ballast leeg terug naar Maassluis; dat was niet
rendabel. Toen mijn vader op het kantoor van de heer Waling van Geest in
’s Gravenzande zei: ‘Ik kan zorgen dat uw schepen met terugvracht naar
Holland kunnen gaan varen’, zei de heer Waling van Geest: ‘Hoe dan,
mijnheer Van der Voort?’ ‘Met koeien’, zei mijn vader. ‘Met koeien?!’ riep hij.
Maar voordat het zover was gingen de schepen terug naar de scheepswerf
De Groot en van Vliet in Slikkerveer voor een vernuftige verbouwing tot
veeschip.
Waling van Geest had eindelijk zijn terugvracht voor zijn mooie lichtgrijze
groentecoasters en Frans Buitelaar had scheepsruimte voor zijn koeien, ossen
en stieren om ze te exporteren naar Maassluis.

Piet van der Voort bij het laden van koeien.
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30.000 koeien in Maassluis
De heer Van Geest liet daarna drie nieuwe coasters bouwen, de Geestdam,
de Geestdiep en de Geestsluis, die allemaal met Westlandse groenten
naar Engeland werden ingezet en retour vee mee terugnamen. Ook de
twee Westlandcoasters van Van Daalen uit Naaldwijk, de Trader en
Producer, werden ingezet. De schepen Neerlandia, Rigel en June hadden
ook een capaciteit van 100 koeien per schip. Drie schepen van Coen Bos
uit Schiedam, de Eems, Eemsmond en Westereems, capaciteit 300 koeien
per schip, kwamen ook in de vaart. Piet Vroon, ook begonnen met koeien
varen voor Frans Buitelaar, kwam met vier schepen, David, Transit, Nicole
en Bontekoe, wekelijks naar Maassluis. Vroon is nu een van de grootste
rederijen van Europa met zo’n 150 zeeschepen. De welbekende vijf Deense
Clausenschepen, capaciteit 220 koeien per schip, de Duitse veeboten Spika,
Gemma en Zwei Gebrüder samen met de Saint Patrick, brachten ook vee naar
Maassluis. Medio 1960 hadden alleen de Geestcoasters al 30.000 stuks vee
naar Maassluis gevaren. Er hebben 27 zeeschepen met vee naar Maassluis, en
later Vlaardingen en Scheveningen gevaren. Het was een onvergetelijke tijd.
Frans Buitelaar had inmiddels alle uiterwaarden rond Boston van de
gemeente gehuurd, zodat hij ’s zomers honderden koeien kon weiden en
tot rust kon laten komen voordat ze de grote oversteek over de Noordzee
maakten naar Maassluis. Frans kocht niet alleen op de Engelse markten,
hij kocht ook op de Ierse veemarkten zijn vee. Enkele schepen per week
voeren naar Wicklow in Ierland om daar te gaan laden voor de Europese
markt. De schepen van Coen Bos,
de Eems, Eemsmond en Westereems
met later de Johanna Buitelaar en
nog meerdere schepen, voeren
op Ierland. Ook naar Hamburg,
Emmerich en Oostende voeren er
schepen met vee. En wij reden ons
de tandjes met de veewagens van
Buitelaar naar de slachthuizen van
Den Haag, Rotterdam, Amsterdam,
Bodegraven en Leeuwarden. Maar
veel vee werd ook doorgevoerd per
spoor naar Italië en per schip naar
Algiers.
Haven Maassluis te klein, 1964
Waling van Geest opende een nieuwe
koeienloods met een capaciteit van
300 koeien. Maar drie jaar later
werd de mooie haven aan de Burg.

Koeien lossen van de Johanna Buitelaar.

95

De Jonghkade van Maassluis te klein. Bij scheepswerf Vlaardingen-Oost
werd het oude elektriciteitsgebouw omgebouwd tot koeienstal. De grotere
veeschepen gingen nu naar de Vlaardingse Vulcaanhaven. Daardoor kreeg
de Maassluise haven meer lucht.
Mijn vader kocht in opdracht van de heer J. Buitelaar, de vader van Frans,
de oude Vechtstroom van de HSM uit Amsterdam en verbouwde het schip
tot koeienboot bij scheepswerf Vlaardingen-Oost aan de Vulcaanhaven. Het
schip ‘Johanna Buitelaar’ had als thuishaven Maassluis. Het prachtig mooi
lichtgrijs geverfde schip had een capaciteit van 338 koeien. Eind 1964, na de
kerstdagen, voer het schip uit voor zijn eerste reis naar Boston in Engeland.
Het kwam 3 januari 1965 terug naar Maassluis met 334 koeien aan boord. De
beesten stonden en lagen in mooi dik goudgeel stro, het was een prachtig
gezicht hoe 334 zwartbonte koeien heerlijk lagen te herkauwen in dat mooie
schip. Het was zo nieuw, ‘je rook de verf nog!’
Dit schip was een juweel onder de kustvaarders zo werd er gezegd. Mijn
jongere broer Aad heeft vijf jaar als machinist gevaren op de Johanna
Buitelaar. Het schip heeft tien jaar gevaren voor de Buitelaars en is daarna
verkocht aan Vroon. Daar is het als Lincoln Express nog zeven jaar in de
veevaart geweest. Het schip is gesloopt op 11 mei 1982 bij Arie Rijsdijk in
Hendrik Ido Ambacht.

De 100.000e koe komt aan in Maassluis. vlnr Frans Buitelaar, Aad Buitelaar, Joep Schreigrond, Herman van de Linden.
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Koeien laden in Maassluis.

60 jaar terug ging het zo
De Engelse douane en veeartsen waren altijd aanwezig bij het controleren
van het laden van het vee in Boston, Engeland. Aan de andere kant van de zee
waren de Nederlandse douane en veeartsen aanwezig bij het lossen van het
vee in Maassluis en het verder transporteren met de veewagens. Een van hen
was dokter Rosmalen, toenmalig directeur van het Rotterdamse slachthuis,
tevens directeur van de veemarkt. Ook de AID (Algemene Inspectie Dienst)
was altijd aanwezig. De veewagens kregen een gezondheidscertificaat mee,
dat ze bij lossing moesten afgeven aan de keurmeester van het desbetreffende
slachthuis. De keurmeester nam het certificaat in ontvangst en verbrak aldaar
de loodjes.
Frans Buitelaar, veebaron
Frans Buitelaar, opgegroeid in Rijswijk bij Den Haag, was inmiddels de
grootste veekoopman en -exporteur van Groot-Brittannië. Hij werd daar
genoemd de Cattlebaron (veebaron). Hij was bij zijn leven al legendarisch op
het Engelse en Ierse continent in de vee- en vleeswereld vanaf de jaren zestig
van de vorige eeuw.
Frans kocht in Engeland nog een veeschip, de Engelse Lairdsglen werd de
Devon Express. Het had een capaciteit van dik 500 koeien voor de vaart van
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Ierland naar Engeland. Het schip heeft een jaar deze route gevaren, daarna is
het verkocht aan Piet Vroon uit Breskens. Vroon is nu de grootste veevaarder
van de wereld.
Toen de export van levend vee naar het vasteland van Europa door
importheffingen stil kwam te liggen, eind jaren zeventig, kocht Frans het
slachthuis van Boston en ging hij zelf vee slachten. ‘Gaat het niet levend, dan
maar geslacht’, zei hij! Hij slachtte toen veel meer dan duizend koeien per
week. Hij exporteerde vlees naar heel veel landen in en buiten Europa totdat
in 1986/87 de BSE (gekke koeienziekte) in Engeland uitbrak. De vleesexport
werd er verboden. Er moesten 180.000 koeien vernietigd worden. Toen
moest Frans een groot gedeelte van zijn personeel ontslaan. ‘Een koopman
die nooit verloren heeft is geen koopman’, zei mijn vader weleens. Dit gold
waarschijnlijk ook voor Frans Buitelaar.
Frans was een boom van een kerel, net als zijn vader in zijn vroegere jaren.
Hij was sociaal, had veel humor en ondanks zijn rijkdom bleef hij heel
gewoon. Ik zie nog mevrouw Belt van de elektrische apparatenwinkel uit de
Herenstraat bij mijn moeder in de Rijswijkse Kerklaan binnenkomen met een
gloednieuwe televisie (een van de eerste). ‘Van mijnheer Frans Buitelaar’,
zei ze, ‘met de vriendelijke groeten.’ Het was twaalf jaar na de Tweede
Wereldoorlog, 1957, iedereen was straatarm. Zo was Frans. Hij is helaas maar
59 jaar oud geworden, het was een barre man!
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SCHILDERSBEDRIJF LUB
Door: Rien Braber
Maassluis kent een groot aantal familiebedrijven. Deze zijn typerend voor
de Maassluise geschiedenis. Sommige zijn uitgegroeid tot grote bedrijven
met tientallen werknemers, andere zijn ‘klein’ gebleven. Een aantal ervan
is vele generaties lang geleid door dezelfde familie, van wie de naam dan
ook vanouds een begrip is in de Maassluise gemeenschap. Ditmaal een
interview met Arjan Lub wiens schildersbedrijf na ruim 100 jaar ophoudt
te bestaan.
‘Ik ben de derde generatie van het schildersbedrijf Lub en tegelijk ook
de laatste’, zegt Arjan Lub wanneer ik bij hem binnenstap in zijn onlangs
opgeleverde nieuwgebouwde woning aan de Taanstraat 18.
‘Gelukkig heb ik wel kinderen gekregen, een zoon Dirkjan en een dochter
Krista, maar die hebben allebei geen interesse in het schildersbedrijf. Krista
heeft voor het onderwijs gekozen en Dirkjan voor de scheepvaart. Overigens
is de keuze van Dirkjan niet zo vreemd.

Glastafel in de werkplaats Taanstraat 18. Op deze tafel werden de ruiten op maat gesneden.
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Schilderwerk van Elementum tot
Immanuelkerk
Toen ik jong was wilde ik ook graag
gaan varen, maar uiteindelijk is hier
niets van gekomen’. Op mijn vraag
aan Arjan of hij het niet jammer vindt
dat het schildersbedrijf Lub over een
tijdje definitief ophoudt te bestaan,
na ruim een eeuw, antwoordt hij dat
het hem niet echt spijt. Hij doet nu af
tt d
h Ni
Nieuwsblad
bl d 66-5-1916.
5 1916
en toe nog een klus die hij leuk vindt, RRotterdamsch
maar hiermee stopt hij binnenkort.
Hij is onlangs 68 jaar geworden en je moet toch een keer stoppen.
Het bedrijf heeft door de jaren heen goed gedraaid, het schildersbedrijf
heeft een heel lange periode tien personeelsleden in dienst gehad, maar de
laatste jaren werd het steeds moeilijker om als zelfstandig bedrijf het hoofd
boven water te houden. De concurrentie is groot en dientengevolge waren
de winstmarges klein.
Met een personeelsbestand van tien man kon het bedrijf ook grote projecten
aannemen. Zo is het bedrijf betrokken geweest bij o.a. het schilderswerk
van het kantoor van Smit-Tak aan de Buitenhaven, de Immanuelkerk, het
politiebureau in Maassluis en het gebouw van de veiling in Westerlee. Het
schildersbedrijf is ook de ‘huisschilder’, de vaste schilder, van de bedrijven
Sanofi en Elementum geweest.

Stand van Lub in de Glasfabriek.
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Maassluis Vooruit, 1947
In dit stukje spreek ik steeds over schildersbedrijf Lub. Dat is niet onjuist,
maar u moet wel bedenken dat dit bedrijf niet alleen schilderwerk
verrichtte, maar zich ook bezighield met behangen, glaszetten, stukadoren
en betonreparaties.
Zoals hierboven al is beschreven is het schildersbedrijf Lub altijd een
goedlopend bedrijf geweest. We troffen in het HVM-archief dan ook een
groot aantal advertenties uit het Rotterdamsch Nieuwsblad aan, waarin de
firma Lub om personeel vraagt. Ook kon je in ‘De Schakel’ vaak advertenties
van het bedrijf aantreffen.
Bekendheid van je bedrijf is altijd van belang. Hiervan was de firma Lub
zich zeer bewust. Dat was ook de reden dat het schildersbedrijf van 21
tot 28 september 1947 meedeed aan de reclameweek ‘Maassluis Vooruit’,
georganiseerd door Maassluise ondernemers. Deze tentoonstelling werd
gehouden in de hal van de toenmalige Glasfabriek. De firma Lub had op
deze tentoonstelling haar eigen stand.
Hoe het begon
Voor het begin moeten we terug
naar het jaar 1880. Toen verhuisde de
overgrootvader van Arjan Lub van
Enkhuizen naar Maassluis. Cornelis
Lub (1853-1951), later getrouwd met
Johanna Sluijter (1856-1935) was
kuiper van beroep, maar voor hem
was er in Enkhuizen geen werk. In
Maassluis was er nog wel werk voor
een kuiper. Er moesten nog veel
tonnen gemaakt worden voor de
haringvangst.

Cornelis Lub en Johanna Sluijter.

De zoon van Cornelis Lub, dus de grootvader van Arjan, was Dirk Lub (18881973), later getrouwd met Hendrika Moerman (1890-1966). Hij ging aan het
werk bij het schildersbedrijf van Smith aan de Noordvliet. Corstiaan Willem
Smith werd later vooral bekend als kunstschilder in Maassluis. Overigens is
Dirk Lub ook een verdienstelijke kunstschilder geworden. In het huis van
Arjan hangen enkele zeer fraaie schilderijen van opa Dirk, onder andere
stillevens en havengezichten.
Schilder en drogist in de Nieuwstraat
Toen Dirk Lub de kneepjes van het schildersvak onder de knie had gekregen,
begon hij voor zichzelf. Hij startte omstreeks 1915 een schilderswinkel annex
drogisterij aan de Nieuwstraat 6. In dit pand is tegenwoordig een kapper
gevestigd. Het pand staat naast de winkel van de bekende bakker Holtkamp.
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Zicht op Enkhuizen, schilderij door Dirk Lub.

Het kwam in die tijd veel voor dat een schilderswinkel werd gecombineerd
met een drogisterij. Zowel in een schilderswinkel als drogisterij moest men
veel producten zelf maken. Zo werd in die tijd de verf nog in de winkel
gemaakt. Kennis van scheikunde was voor beide bedrijfstakken vereist.
Volgens Arjan heeft de combinatie van schildersbedrijf en drogisterij in het
oosten van ons land nog lang bestaan.
Arjan heeft in de hal van zijn huis nog de originele kast met de verfstoffen
(pigmenten) hangen. Verder staat in zijn garage nog een authentieke
verfmolen.
Het maken van verf is geen lastige klus wanneer je de verhoudingen van
de diverse grondstoffen maar kent. Behalve de kleurstof heb je ook lijnolie
nodig. Deze twee bestanddelen zijn voldoende voor het maken van verf.
Wanneer je het echter bij deze bestanddelen laat, ontstaat er een probleem:
het duurt lang voordat de verf droog is. Daarom wordt er aan de kleurstof en
lijnolie een siccatief, een drogingsmiddel toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat
de lijnolie snel gaat drogen. De hoeveelheid siccatief die je nodigt hebt bij het
maken van de verf is heel gering, minder dan één procent. Door het draaien
van de verfmolen gaan de drie bestanddelen een eenheid vormen en ontstaat
de kleur van de verf die je voor ogen hebt.
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Pigmentkast en verfmolen. Verf werd vroeger zelf gemaakt
en een schilder was tevens scheikundige.

Een siccatief is altijd een metaalverbinding. Heel lang diende loodoxide als siccatief. De schilders uit
de Gouden Eeuw gebruikten al
loodoxide in hun verf. Vanaf 1930
ging men vooral kobalt als siccatief
gebruiken. Het gebruik van kobaltsiccatief heeft het voordeel dat de verf
nog sneller droogt.
Na de Tweede Wereldoorlog maakten schilders hun verf niet meer zelf. Het
werd ingekocht bij de verffabriek.
Schildersbedrijf aan de Taanstraat
In 1930 kocht Dirk een pand uit 1870 aan de Taanstraat om zijn schildersbedrijf verder voort te zetten. Het pand bestond uit drie verdiepingen. De
begane grond werd voor die tijd gebruikt als stalhouderij. De tweede en
derde verdieping deden dienst als kaaspakhuis. Voor zijn schildersbedrijf
had Dirk slechts de begane grond nodig. De twee verdiepingen daarboven
werden verhuurd aan een meubelstoffeerderij.
In 1943 brak er bij de meubelstoffeerderij brand uit. De pot waarin de
beenderlijm vloeibaar werd gemaakt viel om en de bovenverdiepingen
brandden bijna geheel af. Besloten werd om het pand niet meer geheel op
te bouwen, maar alleen het dak van de benedenverdieping waterdicht te
maken. Dirk zette zijn bedrijf gewoon weer voort.
In het pand aan de Taanstraat 18 is alleen een schildersbedrijf gevestigd
geweest. Op deze plaats is nooit sprake geweest van een drogisterij.
In 2016 is het pand in zijn geheel afgebroken. Arjan heeft op de plaats van
het bedrijf een huis met twee appartementen laten bouwen. Arjan met zijn
vrouw bewonen de benedenverdieping, zijn zoon Dirkjan het appartement
op de eerste etage. Bij het huis hoort een riante tuin. Deze tuin was een
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Het oude pand aan de Taanstraat.

deel van de vroegere ‘Taanweide’, waar nettenboetsters de vissersnetten
verstelden en waar stellingen stonden, waarop de netten hingen te drogen.
Arjan hoefde maar een klein stukje te verhuizen. Hij woonde daarvoor aan
de Fenacoliuslaan.
Twee schildersbedrijven
Dirk en Hendrika Lub kregen acht kinderen. Zes jongens en twee meisjes.
Twee zoons gingen aan de slag in het schildersbedrijf: Johan en Henk.
Toen Dirk Lub zich in 1962 terugtrok uit de zaak ging Johan verder met het
schildersbedrijf aan de Taanstraat. Broer Henk vertrok naar Maasdijk. Het leek
de broers beter om voortaan apart op te trekken. Onenigheid was er niet, maar
er was wel een groot verschil in karakter. De beide broers hebben altijd een goed
contact gehad met elkaar. Ook als schildersbedrijven werkten ze, indien nodig,
met elkaar samen. Veelvuldig hebben ze onderling personeel uitgewisseld.
Johan Lub (1918-2004), later getrouwd met Teunie van Eijk (1924-2019), zette
dus het schildersbedrijf Lub in Maassluis voort. Oude Maassluizers kennen
Teunie wellicht nog. Haar ouders hadden een kaaswinkel aan de Goudsteen.
De zoon van Johan, Arjan Lub, nam in 1982 het schildersbedrijf over. Arjan
(geb.1951) is getrouwd met Rijnie Meel (geb. 1952).
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Het nieuwe pand aan de Taanstraat.

Puimsteen, Chinees varkenshaar en haaienhuid
Arjan vertelt over de veranderingen waarmee de schildersbedrijven na de
Tweede Wereldoorlog te maken hebben gehad.
‘Pas na de oorlog konden de schilders het ons bekende schuurpapier
gebruiken. Iedereen die gaat schilderen, maakt dankbaar gebruik van
dit papier. Even schuren over het hout en kwasten maar! Voor de oorlog
gebruikte men puimsteen, gestolde lava, als schuurmiddel. De puimsteen
gebruikte je pas nadat de grondverf was aangebracht. Door het schuren met
puimsteen ontstonden diepe groeven. Na het schuren moest de verf daarom
met een kwast met dunne haren zorgvuldig worden opgestreken. Zo’n
kwast was meestal gemaakt van Chinees varkenshaar. Dergelijke kwasten
worden nu nog veel gebruikt, ook al heeft de kwast met kunstvezel haar
intrede gedaan. In plaats van puimsteen werd vroeger ook wel haaienhuid
gebruikt als schuurmiddel.
Een les over verfmaterialen
Vanaf ongeveer het jaar 2000 mogen er maar weinig oplosmiddel houdende
bestanddelen in de verf gebruikt worden. Deze bestanddelen zijn giftig
en kunnen via inademen of contact met de huid in het lichaam komen.
105

Johan in de winkel Taanstraat 18.

Deze stoffen kunnen het centraal
zenuwstelsel aantasten en in het
ergste geval leiden tot de bekende
schildersziekte
OPS,
Organo
Psycho Syndroom. Dit syndroom
leidt tot een vorm van dementie. In
plaats van oplosmiddel houdende
bestanddelen is er meer vaste stof
aan de verf toegevoegd. De dikkere
verf heeft als nadeel dat het langer
duurt voordat de verf droog is.
Ook vanaf 2000 kwam de verf op
waterbasis in zwang. Deze verf bleek
minder een succes dan gedacht:
de verf vormt een elastische laag
waaronder regenwater en vocht kan
komen, met als gevolg houtrot. Voor
buitenwerk gebruikt men dan ook
liever geen verf op waterbasis.
Schilders zijn in de loop van de tijd
andere middelen gaan gebruiken.
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Arjan aan het werk.

Zo is ammoniak vervangen door universol, een stof die biologisch afbreekbaar
is. Stopverf en gips zijn vervangen door epoxy, een tweecomponenten
vulmiddel voor hout en steen. Kalk is vervangen door latex.
Het schildersbedrijf kreeg met veel nieuwe wettelijke regelingen te
maken, onder andere ingegeven door de zorg van de overheid over de
arbeidsomstandigheden van de werknemers. We spraken al over de
richtlijnen voor de samenstelling van verf. Ook over het gebruik van ladders
en steigers is de wetgever strenger geworden. Zo mag een ladder niet te lang
zijn en mag de schilder niet langer dan drie uur per dag op de ladder staan.
Tenslotte merkt Arjan op dat je je bij het inhuren van een goed schildersbedrijf
geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de verf die wordt gebruikt.
‘Sjoemelen met de kwaliteit van de verf levert niets op. De materiaalkosten
van een schildersklus maken slechts 15% uit van de totale kosten. Het
merendeel van de rekening, 85%, bestaat uit personeelskosten.’
Zoals gezegd kregen Arjan en Rijnie Lub twee kinderen: Dirkjan en Krista.
Beiden hebben geen interesse in het schildersvak. Na ruim een eeuw
verdwijnt het schildersbedrijf Lub uit Maassluis.
Bronvermelding
Interview Arjan Lub
Archief HVM
Foto’s: Kees Broere, Arjan Lub, Jeannet Braber

Afbraak Taanstraat 18.
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HET BOORDENHUIS
Door: Leo Boer
Over losse boorden, over- en onderhemden gaat het volgende stukje.
En hoe het Boordenhuis verdween. Indirect door het bombardement
van 1943, maar ook door het wijzigen van de mode.
Tijden veranderen en ook het dagelijks woordgebruik. Een voorbeeld daarvan
is de aanduiding van het kledingstuk ‘shirt’. Eigenlijk is dit een Brits/Engelse
aanduiding van het overhemd.
Onder- en overhemd
We droegen een hemd en over het
hemd kwam een ander, meer netter of
gekleurd, hemd. Daardoor ontstond
de aanduiding voor een ‘onderhemd’
en een ‘overhemd’.
Het gebruik van overhemden gaat
terug naar de middeleeuwen. Er is
weinig van bekend, maar zichtbaar op schilderijen (en later op de eerste foto’s) is
te zien dat overhemden slechts gedragen werden door de adel. Natuurlijk waren
dat witte overhemden, omdat een schoon wit overhemd het verschil tussen adel
en werkvolk duidelijk maakte. Het werkvolk, dat meestal handarbeid verrichtte
en dat was niet het schoonste werk, kon met geen mogelijkheid een kledingstuk
wit houden en zeker geen overhemd.
Losse boorden
Een standaard overhemd heeft tegenwoordig een vaste boord. Dat was
voorheen anders, omdat men tot aan
de Tweede Wereldoorlog losse boorden
boven het hemd droeg. Deze boorden
waren gesteven. Ze konden iedere dag
vervangen of verschoond worden.
Boorden waren te koop voor circa 15
cent en dat was best nog een uitgave.
Een vaste kraag en meer stijlvolle
afwerking van kraag, manchetten
en knopen zorgen ervoor dat overhemden heden ten dage een gewild
mode-item zijn.
108

Het Boordenhuis na het bombardement van 18 maart 1943.

Winkel
Ook in Maassluis waren winkels
waar boorden verkocht werden. Een
daarvan was aan de Noordvliet: het
Boordenhuis van M. Poot. Dit was
‘het meest gesorteerd adres voor
Linnen-, Gummi-, Meij’s- en Semi Soft
Boorden’. Als u nu weet wat voor boorden dat waren en van wat voor materiaal,
mag u dat ons vertellen.
Het assortiment was breder. Ook kon je hier terecht voor maatkleding en
overhemden. Later is er in de verkoop meer nadruk komen te liggen op een breed
assortiment van herenmode-artikelen, zoals hoeden, petten, dassen en bretels.
Het bombardement van 18 maart 1943 heeft de winkel op een haar na
gemist. Twee panden verderop verwoestten bommen het pand van
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De Leidsche Beddenwinkel. De
schrik was enorm, dichterbij kan je
eigenlijk niet voorstellen en dat het
pand is blijven staan mag ook een
wonder heten. Het bombardement
was op een doordeweekse dag en de
winkel was normaal geopend.
Op de foto van net na de oorlog is het
puin opgeruimd. Het dubbelpand
met de fruitwinkel van S. van der
Spek en het Boordenhuis heeft de
klap overleefd. Maar beschadiging
door het bombardement was er wel.
Niet lang daarna, in 1950, zijn beide
panden afgebroken.
Op de plaats van De Leidsche
beddenwinkel vinden we tegenwoordig juwelier Luyendijk en op
de plaats van het Boordenhuis is nu
al 30 jaar het Chinese afhaalcentrum
Kam Fong gevestigd.

Een foto in de winkel (september 1948) van kleermaker Poot met zijn vouw en de winkeljuffrouw Saar van Urk.
De winkeljuffrouw zou de moeder worden van Leo Boer.

110

CALAND LTS
Door: Wim Duijvestijn en Ineke Vink
Er zijn generaties technici afgeleverd door de Caland LTS in de SluispolderOost. Wim Duijvestijn, bouwkundig tekenaar en opgeleid aan een
andere LTS, stuitte op oude krantenknipsels en maakte er onderstaande
samenvatting van. We voegen een stukje toe aan ons overzicht van scholen
in Maassluis. Wie herinneringen aan of aanvullende informatie over deze
school heeft, nodigen we uit te reageren.
De Caland LTS maakt deel uit van de geschiedenis van de wijk SluispolderOost. In de jaren vijftig moest het boerenland tussen de Boonervliet en de
Laan 1940-1945 veranderen in een stadsuitbreiding voor Maassluis. Stukje
bij beetje is er land aangekocht door de gemeente, omdat er verschillende
boeren actief waren in de polder.
De gemeente Maassluis heeft daarna deze kostbare aanschaf weer in onderdelen verkocht aan projectontwikkelaars voor woningbouw, bedrijfsgebouwen en winkels. Langs een van de beide hoofdassen, de Mesdaglaan,
kwamen openbare gebouwen: een LTS (Caland), een winkelcentrum (Palet),
een kerk (Ark) en nog een school.

Caland LTS gezien vanaf de Laan 1940-1945.
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Oprichting christelijke LTS
Het ontwerp van de LTS was van K.J. Ruige, architect en raadgevend ingenieur,
en de school was gereed in november 1965. In augustus 1995 is de laatste les
gegeven. In 1997 is het complex gesloopt om plaats te maken voor woningbouw
en winkels (Albert Heijn) als uitbreiding van winkelcentrum Palet.
Op 1 april 1955 werd besloten tot de oprichting van een christelijke lagere
technische school, volgens artikel 25 van de Nijverheidsonderwijswet.
Het vervolg was de goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1957 tot
oprichting en instandhouding van een dergelijke school. Hierbij werd tevens
de rijkssubsidie aan deze school toegekend.

Caland LTS gezien vanaf de Mesdaglaan.

De aanwijzing van de plaats van vestiging ging in overleg met de
stedenbouwkundige. De keuze viel op het deel van Sluispolder-Oost,
begrensd door de Laan 1940-1945, de Mesdaglaan, de Wouwermanstraat
en de Hobbemastraat. Het bestuur van de op te richten school kon zich,
behoudens goedkeuring van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en
wetenschappen, met de keuze van dit terrein verenigen.
Op 7 juli 1961 verklaarde de staatssecretaris zich akkoord met het terrein
en de bouw van de school. Hij informeerde naar de voorwaarden van het
gemeentebestuur voor de verkoop van de grond aan de schoolvereniging.
Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten kon de grondaankoop doorgaan.
De bouw van de school kon beginnen na de rijksgoedkeuring van de minister
van volkshuisvesting en bouwnijverheid.
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Praktijkles in metaalbewerking in 1972 op de Caland LTS met als leraar M. Ruijsbroek (niet zichtbaar op de foto).

Ook de gemeentelijke openbare werken, het gemeentelijk grondbedrijf en
de gemeenteraadscommissie voor financiën waren bij de bouw betrokken.
Opdrachtgever voor de school was de Christelijke School voor Technisch
Onderwijs Caland L.T.S. in Maassluis. Hoofdaannemer was de N.V.
Schokbeton bouwbedrijf te Zeist. De aannemingsom bedroeg rond f 1.850.000.
Opvallende blikvanger
Een artikel in het blad Bouw vertelt ons de rest.
De school werd gelijktijdig met de technische scholen in Harderwijk en Tiel
ontwikkeld en dit zou voordeel op kunnen leveren, ook bij de uitvoering. De
bouw ging deels met prefab elementen van schokbeton en deels werd er in
het werk gebouwd. Door de combinatie van deze twee bouwwijzen ontstond
er geen ‘eenheidsworst’, maar een uniek en eigenzinnig ontwerp.
De school in Maassluis verrees in snel tempo. Weldra stond het hoofdgebouw
‘op palen’ te pronken boven een vleugel langs de Laan 1940-1945 die eronder
geschoven leek. De markante toren met lokalen die midden op de vleugel
stond, was een blikvanger. Achter de vleugel was een tuin met sportveld
en een schoolplein, gedeeld door een gang naar de achterin gelegen
praktijklokalen.
Architectonisch was gezocht naar een overgangsvorm tussen lagere school
en bedrijfsgebouw. Voor de buitenzijde waren, naar de mode van de jaren
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Plattegrond Caland LTS.

zestig, warme grijstinten gebruikt van kwartsverf. Hier en daar zaten
kleurrijke gele en lichtblauwe mozaïektegels voor een vriendelijke aanblik.
Rondom de school had tuin- en landschapsarchitect Kortekaas uit Dordrecht
voor een fraaie omlijsting gezorgd.
Bronnen
Krantenknipsels
blad Bouw, nr. 26, 1-7-1967

Caland LTS gezien vanuit de verte vanaf de molen.
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MAASSLUISE BURGERWACHT IN DE 20E EEUW
Zelfbescherming in moeilijke tijden
Door: Dick van Wassenaar
Aanleiding voor dit verhaal1 was de politieke oproep in 2011 om een
burgerwacht in te stellen om de inbraakgolf in Maassluis een halt toe te
roepen. Omdat Maassluis, weliswaar om geheel andere redenen, in het
verleden al eerder over een burgerwacht beschikte, blikken we terug.
In de archieven van Maassluis is slechts beperkt informatie beschikbaar over
het bestaan en de activiteiten van een burgerwacht in Maassluis in de 20e
eeuw. Uit de informatie over de periode 1919-1924 en 1935-1940 hebben we
het volgende relaas gevormd.
Voorloper van de burgerwacht
De schutterij of het schuttersgilde
was in de middeleeuwen een
soort burgerwacht, opgericht om
een plaats te beschermen bij een
aanval van buitenaf en om de orde
te handhaven bij oproer of brand.
De schutterij was een steun voor
het lokale gezag. Het stadsbestuur
benoemde de officieren. Maassluis
had al in de 17e eeuw de beschikking
over een schutterij en in 1798 was
er de Bataafse Gewapende Burger- Offi
Officieren
i van de
d Goudse
G d schutterij.
h tt ij (Ferdinand
(F di d Bol,
B l 1653)
wacht. Onder koning Willem I werd
in 1814 de veel professionelere politie opgericht. De schutterijen bleven
bestaan en fungeerden als ondersteuning bij oorlogen en opstanden. Zij zijn
pas in 1901 opgeheven.
Oprichting en doel burgerwacht in 1918
Na het sluiten van de wapenstilstand aan het eind van de Eerste Wereldoorlog,
in november 1918, begonnen linkse elementen zich te roeren in een aantal
Europese landen, geïnspireerd door de communistische machtsovername
in Rusland. De geest van de revolutie bereikte vanuit Rusland ook onze

1

Een uitgebreide versie van dit verhaal is beschikbaar bij de redactie/auteur.
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grenzen. In Rotterdam kondigde socialistisch leider P.J. Troelstra op 11
november 1918 de vorming aan van een Opperste Raad van Arbeiders en
Soldaten voor Nederland als hoogste gezag, ‘de revolutie van Troelstra’. De
regering vaardigde daarop een door alle ministers ondertekende proclamatie
uit, die als volgt eindigde: ‘Tegenover de aankondiging dat een minderheid naar
de macht zal grijpen, heeft de Regering besloten, in het belang van de rechten en
vrijheden van het ganse volk, het gezag en de orde te handhaven.’ In Den Haag
werd op 13 november 1918 en in Rotterdam en Amsterdam op 14 november
1918 een burgerwacht opgericht. Deze bestonden uit vrijwilligers, loyaal aan
het wettig gezag, die tegenstanders waren van de revolutie.
De burgerwacht had ten doel binnen de gemeente het wettig gezag te
steunen bij het bewaren van orde en rust, zij stond daartoe ter beschikking
van de burgemeester. De organisatievorm van een burgerwacht was die van
een vereniging. Deze behoefde, om erkend te zijn, ten eerste de Koninklijke
goedkeuring van haar statuten en ten tweede een verklaring van de
burgemeester dat hij van de diensten van de burgerwacht gebruik wenste
te maken. Omdat door de verenigingsvorm de beslissing betreffende het al
of niet toelaten als lid toekwam aan het verenigingsbestuur, behoefde de
overheid geen mogelijk lastige vragen te beantwoorden. De burgerwachten
ontvingen financiële- en organisatorische steun van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en materiële
steun van het ministerie van Defensie.
Om het particuliere karakter van de
burgerwacht te beklemtonen had de
financiële steun van het Rijk de vorm
van subsidies.
De taak van de gewapende
burgerwacht was te vergelijken met
die van de latere reservepolitie.
Oprichting van de Maassluische
Burgerwacht in 1919
Burgemeester
C.P.I.
Dommisse
deelde op 13 november 1918 mee
aan hoofdcommandant P. Doelman
dat de burgerwacht (in 1914 was
er kortstondig een burgerwacht
opgericht) werd ontbonden. Twee
dagen daarna ging, als gevolg van
de ‘woelingen in ons vaderland’ en
in overleg met de commissaris van
politie, een oproep uit aan alle leden
van de voormalige Burgerwacht
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K i klijk goedkeuring
Koninklijke
dk i voor dde M
Maassluische
l i h BBurgerwacht
ht
9 november 1919.

(BW) en van het Korps Rustbewaarders. Zij kregen het verzoek een nieuwe
burgerwacht te vormen onder leiding van de voormalige hoofdcommandant
P. Doelman en de commandant van het Korps Rustbewaarders A. Oranje als
waarnemend hoofd.
In februari 1919 bleek dat, als gevolg van bepaalde ministeriële beschikkingen,
de BW opnieuw moest worden geformaliseerd. De nieuwe BW was dan een
blijvend korps dat zelfstandig en los van de gemeentepolitie kon opereren.
Op 25 februari 1919 vond in het Verenigingsgebouw van Frison de
oprichtingsvergadering plaats. Ingezetenen van Maassluis van 21 jaar
en ouder waren uitgenodigd en 130 personen waren daar op afgekomen.
P. Doelman verstrekte de nodige informatie waarna 103 personen zich hebben
aangemeld. Op 25 februari 1919 werd ’s avonds om 9 uur de Maassluische
Burgerwacht opgericht, het bestuur gekozen en C.A. Wimmers als secretaris
aangesteld.
Wel en wee burgerwacht 1919-1924
Uit de verslagen van de bestuursvergaderingen kunnen we het functioneren
van die burgerwacht kort na WO I opmaken.
12 maart 1919. Vergadering op het kantoor van de heer Doelman met het
verdelen van de overige bestuursfuncties. Secretaris C.A. Wimmers krijgt de
opdracht om koninklijke goedkeuring voor de BW te vragen mits dit niet
meer zal kosten dan f 25,-.
22 april 1919. Vaststelling dat er iedere week op dinsdag en vrijdag geoefend
zal worden. De burgemeester zal op 25 april de bestuursleden beëdigen.
5 juni 1919. Vergadering in het Verenigingsgebouw over het huishoudelijk
reglement en de vraag of de BW zich moet aansluiten bij de landelijke bond
van vrijwillige burgerwachten.
14 juli 1919. Klachten over het gebrek aan plichtsgevoel bij sommige leden
en het gebrek aan animo om naar de infanterieoefeningen te komen. De
meesten willen liever oefenen met schieten. De wapens zijn gearriveerd en
tijdelijk opgeborgen in de pakhuizen van de heer Doelman. Na overleg valt
het besluit de wapens voortaan op te slaan in de pakhuizen van de heer Chr.
Molenaar.
22 september 1919. Voorzitter en commandant Doelman spreekt zijn
ongenoegen uit over het feit dat de indeling van de secties buiten hem om
is gebeurd. Verder besluit men toe te treden tot de Federatie van Vrijwillige
Burgerwachten omdat het aantal leden in Maassluis te gering is om de stad
te verdedigen en assistentie van de Federatieleden gewenst is als daartoe
noodzaak zou zijn. De heer Van Lennip komt met de suggestie om, ten
behoeve van ledenwerving, reclame te maken met de ‘autobioscoop’, waarbij
een spreker in een zaal daarvoor bestemde platen op doek vertoont, op tactvolle wijze
en in ontspannen stemming, met het doel meerdere sympathie voor de BW aan te
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Het hogere gebouw op de Zuiddijk is het Verenigingsgebouw van Frison, waar vergaderingen van de Maassluische
Burgerwacht plaatsvonden.

kweken. De kosten voor dit alles zullen ongeveer f 100,- bedragen. Het bestuur
besluit zich ook aan te sluiten bij de Bond van Vrijwillige Burgerwachten. De
heer Speijer krijgt een honorarium van f 1,25 per oefeningsavond en de heer
Molenaar krijgt voor pakhuishuur en het in orde houden van de geweren in
depot een bedrag van f 50,- per jaar.
Op 9 november 1919 geeft Koningin Wilhelmina officieel goedkeuring aan
de Maassluische Burgerwacht.
14 januari 1920. De heer Doelman bedankt als hoofdcommandant
van de burgerwacht. De leiding zal verder berusten bij waarnemend
hoofdcommandant A. Oranje. Tijdens de volgende vergadering in Sursum
Corda deelt secretaris C.A. Wimmers mee dat het hem veel moeite kost
om belangrijke archiefstukken retour te krijgen van de oud-commandant
P. Doelman.
12 oktober 1920. Het lage ledental baart het bestuur nog steeds zorgen. De
leeftijd voor het toetreden tot de BW verlagen tot 20 jaar zou kunnen helpen.
Bezuinigingen en geen consumpties meer
15 november 1921. De begroting van de BW is afgekeurd door de
gemeenteraad en gereduceerd tot f 500,-. De gemeente vindt dat de kosten
voor schietoefeningen te hoog zijn ingeschat en dat het salaris van de
secretaris kan worden gehalveerd. Uiteindelijk legt men zich onder protest
bij dit besluit neer. Om de kosten te beperken zullen er tijdens wedstrijden
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geen consumpties meer beschikbaar
zijn.
26 juni 1922. Het blijkt dat het
Rijk f 2,50 per lid betaalt voor
schietoefeningen in Hoek van
Holland. Zoveel mogelijk leden
moeten daar dus gebruik van maken.
6 maart 1923. Commandant Oranje
deelt mee dat de BW complimenten
heeft gekregen van de commissaris
van politie, de heer Bloemen. Deze
voelt een nauwe band met de BW
en laat weten dat de BW op zijn Gebouw Sursum Corda, voorheen sigarenfabriek Universum,
steun kan rekenen. Verder zal het op de hoek met de Taanstraat en Fenacoliuslaan. Ook hier
wapenmagazijn worden verplaatst vergaderde het bestuur van de burgerwacht regelmatig na
van het pand van Molenaar naar een 1920.
betere berging van Speijer.
14 juni 1923. Weer problemen met de begroting. Deze was geraamd op
f 780,-, maar de gemeenteraad vindt f 375,- voldoende. Commandant Oranje
heeft burgemeester Dommisse gemeld dat dit niet toereikend is en dat hij
liquidatie van de BW overweegt. Dat helpt, want op 28 januari 1924 wordt
de begroting voor het jaar 1924 vastgesteld op f 650,-.
29 oktober 1924. De gemeenteraad wil opnieuw niet meer dan f 300,beschikbaar stellen aan de BW. Commandant Oranje stelt dat een instituut
als de BW niet zonder middelen kan, de mannen hebben zich altijd goed
van hun taak gekweten, maar er is nu een grens bereikt.
Tijdens de Algemene Vergadering van 6 november 1924 in Hotel de Moriaan
zijn 24 leden van de BW aanwezig evenals burgemeester Dommisse. Men wil
de burgerwacht ontbinden, want met de minimale begroting die is ingediend
(en verworpen door de gemeenteraad) kan de BW niet goed functioneren.
De burgemeester brengt hulde aan de gehele BW en dringt eropaan nog
een schrijven aan de raad te richten om de ingediende begroting alsnog
goed te keuren. Maar de voorzitter ziet hier niets in en verlangt stemming.
De vergadering steunt hem en daarmee is de Maassluische Burgerwacht
opgeheven.
Gedurende de periode 1919-1924 bestond de burgerwacht van Maassluis
uit ongeveer 100 personen. Men had moeite voldoende leden te werven en
kampte met financiële beperkingen, opgelegd door de gemeenteraad. Dit
zijn belangrijke redenen geweest voor het opheffen van het korps.
Het is niet duidelijk of er, afgezien van de wekelijkse oefeningen en de
schietwedstrijden, daadwerkelijk activiteiten zijn geweest waarbij de
burgerwacht in actie is gekomen.
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Oprichting Maassluische
Burgerwacht in 1935
Op 29 augustus 1933 schreef
commissaris van politie H.W.
Alberti een brief aan burgemeester
P.A. Schwartz waarin hij hem vroeg
medewerking te willen verlenen aan
het oprichten van een burgerwacht.
Als voornaamste redenen daarvoor
noemde hij de onzekere politieke
toestand, de alom heersende
onrust, grote werkloosheid en de
toenemende ontevredenheid in
bepaalde lagen van de bevolking.
Daardoor was er een grotere
waakzaamheid bij de overheid
gewenst. Hij stelde dat de politie
daartoe op sommige momenten niet
in staat zou zijn en hulp nodig had.
Bij calamiteiten moest (militaire)

OOproep voor de
d burgerwacht
b
ht maartt 1935.
1935

De Karnemelkbrug met daarachter de Karnemelksteeg gezien vanaf de Noorddijk. Rechts het verenigingsgebouw Varia
waar de oprichting van de burgerwacht in 1935 plaatsvond.

hulp uit Rotterdam of Delft komen,
waar deze zelf dan ook nodig zou
zijn, dus Maassluis was in zulke
gevallen de eerste dagen op zichzelf
aangewezen.
De commissaris gaf aan dat deze
burgerwacht niet groter hoefde
te zijn dan 30 man om ‘in tijd van
revolutionaire aanrandingen etc.’
de politie te versterken. Hij is ervan
overtuigd dat deze burgerwacht door
het overgrote deel van de bevolking
met sympathie zal worden begroet.
Pas op 22 februari 1935 meldde
de burgemeester dat een aantal
personen was gevonden en dat K.
Aeckerlin bereid was om de leiding
van een burgerwacht op zich te
nemen. Op 1 maart 1935 was er in
gebouw Varia aan de Wagenstraat
een vergadering tot wederoprichting
van de burgerwacht. Daarbij waren
toespraken door Jhr. E.B.J. Elias,

voorzitter van het Bestuur der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten gewest
Zuid-Holland en kapitein W.H. Snijders, toegevoegd aan de Inspecteur der
Burgerwachten.
Organisatie van de burgerwacht
De leiding van de Maassluische Burgerwacht berustte bij de commandant.
Die legde verantwoording af aan de burgemeester en de inspecteur der
burgerwachten. De commandant moest afkomstig zijn uit Maassluis en
kreeg een benoeming voor drie jaar. De staf bestond uit de commandant, zijn
vervanger en een administrateur en de rest van het korps bestond uit een
gewapend gedeelte en een ongewapend gedeelte. Beide delen hadden een
vendel van hooguit 48 man, opgesplitst in twee ploegen van 24. Het bevel
over een ploeg berustte bij een door de korpscommandant aan te wijzen
ploegcommandant. Bij het gedeelte dat werkzaamheden verrichtte zonder
gebruikmaking van wapens konden zich ook vrouwelijke leden aansluiten.
Als de leden van de burgerwacht
niet in uniform liepen, waren ze
herkenbaar aan een kenteken aan
de linkerarm bestaande uit een
blauwwit gekleurde band voorzien
van het wapen van Maassluis
en een opdruk in zwarte letters
‘Burgerwacht
Maassluis’.
De
bevelvoerders droegen daarbij aan
de linkerarm nog een oranje band
met een zwarte letter als aanduiding
van hun functie.
De leden van het gewapende
gedeelte kregen een geweer model
95, koppelriem met bajonetschede
en een patroontas. De uitrusting en Burgemeester Schwartz (links) bij zijn aankomst in
het uniform mochten zij uitsluitend Maassluis in 1933.
dragen als ze in dienst waren en zij
moesten alles met uiterste zorg onderhouden. Vernieuwing of reparatie door
nalatigheid was voor rekening van de gebruiker.
Bretels doorsnijden
Helaas ontbreekt het in de archieven aan informatie over uitgevoerde acties
van de burgerwacht. We beschikken wel over een document waarin staat hoe
de leden van de burgerwacht bij sommige situaties moesten optreden:
Voor het gebruik van de wapens golden meerdere strikte regels, maar het mocht
‘ter verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’. Het was verboden om over de
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hoofden te schieten, men moest laag aanleggen en liefst ‘saldo vuur’ roepen.
Over de wachtposten stelde men dat een wacht te velde of een wacht bij
een gemeentegebouw altijd een dubbelpost moest zijn. Dit bevorderde de
kameraadschap onder elkaar; ‘het wel en wee van duizenden hangt van uw
waakzaamheid af’.
Bij een woningoverval gold de regel: de woning achter- of bovenuit verlaten en
andere burgerwachten opzoeken, noodschoten afgeven. Bovenwoningtrap
bewaken, ieder schot moet raak zijn.
Gevechten van man tegen man moest men zien te vermijden. Kon het niet
anders dan moest men zeer snel handelen en liefst dekking in de rug zoeken.
Men moest bij elkaar blijven en samen vechten, er werd nadrukkelijk op
gewezen om geen krachten te versnipperen, niet van de hoofdafdeling
afgesneden te raken en zich niet door de tegenpartij te laten misleiden.
Het arresteren moest de BW aan de politie overlaten. Had men toch
arrestanten, dan moest men hun bretels en broeksknopen lossnijden, ze met
‘handen op’ doorzoeken, in een vrachtauto liggend vervoeren en aan de
politie overdragen. ‘Bij ontvluchting direct neerschieten.’
Luidklok op het raadhuis defect
In augustus 1935 ging er een verzoek naar het gemeentebestuur om de
luidklok van het raadhuis aan de Hoogstraat te mogen gebruiken voor
het alarmeren van de Maassluische Burgerwacht. De gemeente reageerde
positief, maar betwijfelde of iedereen de klok zou horen en de boodschap
zou begrijpen. Er zou een proef komen bij een ongunstige windrichting. In
november was de proef uitgevoerd en het bleek dat bij tegenwind het geluid
van de klok niet voldoende doordrong. Of dit zou leiden tot onvoldoende
alarmering was nog onduidelijk. Men had echter bij de proefneming zo hard
aan het touw getrokken dat de zaak defect raakte en de luidklok tijdelijk
onbruikbaar was. Dat werd hersteld en eind november 1935 stuurde de
gemeente een brief naar het bestuur van de Maassluische Burgerwacht met
de boodschap dat er bij het college geen bezwaar bestond om in tijd van
nood ter alarmering van de gewapende manschappen gebruik te maken van
de klok in het raadhuis, mits het luiden van de klok ‘met de grootst mogelijke
omzichtigheid’ gedaan werd.
Ziekenhuis als wapenopslag
Voor de opslag van de wapens overwoog men het voormalige ziekenhuis aan
de Rochekade in te richten als wapenkamer (dat was een quarantainebarak
op de plaats waar nu de milieustraat aan de Heldringstraat ligt, red.). Na
onderzoek bleek het gebouw ongeschikt om meerdere redenen. Het lag nogal
afgezonderd en dat was een bezwaar ‘in tijden van woelingen’. Verder gaf
de aanwezigheid van veel ramen gelegenheid voor het plegen van inbraak
en bij een eventuele aanval gaven de ramen onvoldoende dekking. Ook was
het gebouw niet aan te bevelen als opslagplaats van geweren omdat het er
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Het voormalige ziekenhuis (rechts) in de Kapelpolder kon dienen als wapenopslagplaats voor de burgerwacht.

erg vochtig was. En tot slot werd opgemerkt dat de ‘kunstverlichting’ op gas
werkte.
Hoewel het gebouw in het algemeen niet voldeed, probeerde men aan de
bezwaren tegemoet te komen. Het kleine kamertje dat voor de opsluiting van
krankzinnigen had gediend, kon na enige aanpassing als bergplaats van 60
geweren dienen.
De Inspecteur der Burgerwachten deed ook onderzoek. Hij was tevreden
over het onderhoud van de wapens. Tijdens zijn inspectie in november 1938
had hij de zolder van het raadhuis,
gesuggereerd
als
alternatieve
opslagplaats voor de wapens,
afgekeurd. De zoektocht naar een
geschikte bergplaats ging door.
De commissaris van politie was niet
bereid om de geweren, die wekelijks
gebruikt werden voor het oefenen,
in de wapenkamer van de politie
op te slaan. Wanneer er geen andere
lokaliteit mogelijk bleek, verzocht hij
b k van de
d Maassluische
M l i h Burgerwacht
B
ht
om de subsidie aan de burgerwacht KKaftft van hhett ddagboek
te verhogen. Dit om de bijkomende 1935-1940, waarin de aantekeningen van de
kosten van het aanvullend onder- bestuursvergaderingen.
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houd, als gevolg van de wapenopslag in vochtige ruimten, te kunnen
bekostigen. Het resultaat van dit verzoek is onbekend. Wel weten we dat
eind november 1938 een verzoek naar de gemeente ging om, net als in vorige
jaren, de hoge kosten van de cokes te betalen. Dat was voor het warm- en
droogstoken van de vochtige opslagruimten in het voormalige ziekenhuis.
Die kosten heeft de gemeente betaald.
Wat deed de burgerwacht? Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Er is geen informatie gevonden over acties of incidenten waarbij de
Maassluische Burgerwacht actief betrokken is geweest.
In de Maassluische Courant stond niets, maar uit verschillende andere kranten
in de periode 1935-1940 blijkt wel dat de Maassluische Burgerwacht meedeed
aan schietwedstrijden. Zoals die tijdens de Gewestelijke Landdag in 1936,
gehouden in Delft. Tevens deed men in dat jaar mee aan de Rotterdammer
(wandel)Marsch van 27 juni 1936 waarbij stond vermeld dat de burgerwacht
gewapend aan deze mars zou deelnemen.
Het enige dat wel in het archief is aangetroffen zijn twee aantekenboekjes
waarin de (wekelijkse) oefeningen waren vastgelegd. Op 18 april 1935
werd ’s avonds van 8 tot 10 uur voor het eerst het exerceren geoefend in de
Nijverheidsschool. Op 3 mei 1935 volgden de eerste schietoefeningen in een
gymnastieklokaal in de Lange Boonestraat. In juni waren er oefeningen in
het marcheren met geweer op het M.A.A.S.-terrein. In augustus begon het
oefenen met scherp (knielend en staand) op de schietbaan in Delft. Daar
werden door 20 deelnemers maar liefst 170 patronen verschoten. Deze

De Burgerwacht van Maassluis voor 1940, een van de mannen in burger is burgemeester Schwartz.
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oefeningen, afgewisseld door E.H.B.O.-oefeningen en theorielessen over
geweeronderhoud, gingen door tot 1939. Op 25 maart van dat jaar heeft een
groep van 10 manschappen deelgenomen aan een afstandsmars van 25 km en
een groepsmedaille ontvangen. Dit is de laatste aantekening in het oefenboekje.
Hoe groot was de Maassluische Burgerwacht?
Uit de beschikbare informatie hebben we geen indicatie gekregen van de
grootte van de groep. In een brief van commissaris van politie H.W. Alberti
wordt een aantal van 30 gesuggereerd. In de periode 1935-1940 telde de
bevolking van Maassluis gemiddeld 9.500 personen. Op basis van dit gegeven
zouden 50 tot 100 mannen lid van de Burgerwacht geweest kunnen zijn. Op
de enige foto die de HVM van de Burgerwacht bezit, staat een twintigtal
geüniformeerde mannen in aanwezigheid van burgemeester P.A. Schwartz.
Later, bij de opheffing, blijkt dat er 152 geweren zijn ingeleverd. Dus op
enig moment kan de groep zeker zo groot zijn geweest. Ter vergelijking:
in Vlaardingen (inwonertal 30.000 in 1936) bestond de geüniformeerde
burgerwacht in 1939 uit 219 personen. Mensen die geschikt waren voor de
burgerwacht, waren oud-militairen, technisch geschoolden en zij die in staat
waren een auto te besturen.
Opheffen van de Burgerwacht
Op 6 juli 1940, twee maanden na de inval van de Duitsers, ontving het
college van burgemeester en wethouders van Maassluis een brief van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin schreef de secretaris-generaal

Museum Maassluis bezit ook een foto van de Maassluische Burgerwacht in 1940. De afgebeelde mannen, die ‘presenteer
geweer’ uitvoeren, zijn vooralsnog onbekend.
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dat op last van de Duitse autoriteiten
een eventueel aanwezige vrijwillige
burgerwacht in de gemeente zich
dient op te heffen. Op 10 augustus
1940 stuurde de commandant van
de Maassluische Burgerwacht aan de
secretaris-generaal gespecificeerde
informatie betreffende wapens,
munitie, goederen, evenals een
verklaring dat de burgerwacht geen
bezittingen (gebouwen, terreinen,
enzovoorts) in eigendom had. In het
document stond dat (al) op 18 mei
1940 een groot aantal wapens en
munitie ter beschikking van de Duitse
militaire commandant te Rotterdam
was gesteld en ingeleverd bij het
Feijenoordstadion in Rotterdam.
Op 26 juli waren ook al twee
BBrief
i f van hhett Mi
Ministerie
i t i van Bi
Binnenlandse
l d Zaken
Z k waarin
i
zakken ledergoed naar de Artilleriede opdracht wordt gegeven tot het opheffen van de
inrichting in Delft gezonden met
burgerwacht (6 juli 1940).
daarin onder meer complete koppels,
bajonetscheden en patroontassen. Op
9 augustus 1940 was naar het bataljon 67, kamp Waalsdorp te ’s Gravenhage,
een aantal kisten gezonden met vetdozen, pompstokken, schroevendraaiers
en 24 houders met exercitiepatronen.
Op 28 augustus 1940 schreef het bestuur van de Maassluische Burgerwacht
aan burgemeester P.A. Schwartz dat op dezelfde dag de ‘De Maassluische
Burgerwacht’ was ontbonden. Alle leden ontvingen een schrijven van het
bestuur dat zij als gevolg van het opheffen van de Burgerwacht uit hun
functie waren ontheven, maar dat zij hun diensten mochten aanbieden aan
de luchtbeschermingsdienst.
Samenvattend
Tussen maart 1935 en augustus 1940 is er opnieuw in Maassluis een
burgerwacht geweest. Vanwege de fragmentarische informatie die
beschikbaar is ontstaat er een beeld van een wat amateuristische militaire
groep die zich blijkbaar vooral bezig hield met het oefenen van hun taken en
verder het deelnemen aan schietwedstrijden en andere sociale evenementen.
Specifieke taken als het assisteren van de politie zijn niet teruggevonden
in het aanwezige archiefmateriaal. Omdat gegevens van de politie uit die
periode eveneens ontbreken is ook daar geen informatie aan te onttrekken
om dit beeld te nuanceren of bij te stellen.
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Maassluis heeft in de 20e eeuw
driemaal een burgerwacht binnen
haar stadsgrenzen gehad die ervoor
moest zorgen dat het rustig en veilig
in de gemeente bleef en de politie
kon assisteren indien nodig. Uit de
summiere informatie van het jaar
1914 blijkt dat deze burgerwacht
vooral ’s nachts patrouille liep en
dus ook een nachtwachtfunctie
had. Van de periodes 1919-1924 en
1935-1940 is weinig bekend van de
daadwerkelijke bijdragen van de
burgerwacht aan Maassluis. Oefenen
was een belangrijk onderdeel van
hun activiteiten. Voorts was het altijd
moeilijk om de groep op sterkte te
houden. Waren het in de jaren twintig
financiële perikelen die oorzaak
waren voor het beëindigen van de
burgerwacht, begin jaren veertig was
het de bezetter die een eind maakte
aan het bestaan van de deze dienst.

V bl d van hhet spotblad
Voorblad
bl d DDe RRoskam
k waar dde bburgerwacht
h
van Nederland belachelijk wordt gemaakt (1920).

Als er personen zijn die zich meer of andere zaken betreffende de burgerwacht
van Maassluis uit deze perioden herinneren of personen en situatie op de
foto uit 1935-1940 herkennen, dan horen we dat graag.
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BURGERWACHT IN HET NIEUWS
Door: Dick van Wassenaar
Eerder in dit boekje schreven we over de Burgerwacht van Maassluis. In de
Westlandsche Courant verscheen daarover in de periode 1935-1940 ook een
aantal berichten waarvan hierbij een korte samenvatting. Deze berichten
geven een aanvullend beeld van de burgerwacht uit die tijd.
6 maart 1935
Tijdens een vergadering gehouden na een oproep van de burgemeester
ten behoeve van de wederoprichting van de burgerwacht gaven ongeveer
50 personen zich op.
20 april 1935
In de voormalige openbare school aan de Zuiddijk was een vergadering
waarbij 30 leden aanwezig waren. Besloten werd om op vrijdagavond van
8 tot 10 uur te oefenen in twee ploegen: exercitieles in de school aan de
Zuiddijk en schietoefeningen in de gymnastiekzaal aan de Lange Boonestraat,
na een uur wisselen de groepen.
13 juli 1935
Algemene vergadering in de bovenzaal van de Moriaan. Na opening door
voorzitter B.G. Kreiter zong men het eerste couplet van het Wilhelmus,
daarna was er de verkiezing van vier sectiecommandanten. Het bestuur
deelde mee dat er besloten is het korps een vaandelvlag aan te bieden. Om
de uniformiteit van de leden te versterken werd besloten de manschappen
een uniformpet te verstrekken.
19 oktober 1935
Woensdagavond zijn de bewoners van Maassluis opgeschrikt door het
luiden van de stadhuisklok. Achteraf bleek dat dit ongewone alarm bedoeld
was als oefening om de leden van de burgerwacht te alarmeren. Na een goed
kwartier was 9/10 van het korps aangetreden voor het stadhuis. Daarna
werden de mannen afgemarcheerd naar hun posten zoals het postkantoor,
de gasfabriek en het kantoor van L. Smit. Voorts was er een rijwielbrigade
die de gehele gemeente doorkruiste. Na afloop van de oefening werden
de manschappen toegesproken door bestuurslid W.P. v.d. Lee waarna men
terugmarcheerde naar het raadhuis waar de geweren werden ingenomen.

128

4 januari 1936
In het Verenigingsgebouw aan de Zuiddijk was een propaganda-avond.
Locoburgemeester H. van Rossen droeg de vaandelvlag (met de kleuren
van de stad) over aan het commando van de burgerwacht. Er volgde een
rede van mr. G.A. Diepenhorst, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht.
De avond is afgesloten met muziek en enkele demonstraties van het
commando.
15 september 1936
Burgemeester mr. P.A. Schwartz woonde de oefeningen van de burgerwacht
bij. Daarna exerceerde de troep onder publieke belangstelling onder leiding
van commandant C. Tuitel ongeveer een half uur op het Maasterrein.
Na inspectie van de manschappen door de burgemeester werden deze door
hem waarderend toegesproken.
15 juni 1937
De burgemeester reikte in aanwezigheid van het bestuur van de
burgerwacht aan de heer C.J. van Dijk de eerste wisselbeker uit, hij
bereikte de eerste plaats tijdens de
onderlinge schietwedstrijden. De
bijeenkomst werd afgesloten met
enige veldoefeningen op het terrein
voor het gebouw.
30 april 1938
De mobiele colonne van de
Vlaardingse burgerwacht bracht
een bezoek aan de burgerwacht van
Maassluis. Commandant C. Tuitel
inspecteerde de manschappen onder
leiding
van
ondercommandant
ir. Horstman op de Prinsekade
en sprak zijn waardering uit over
de uniformering van de colonne.
Daarna ging de colonne via de
Zuidbuurt terug naar Vlaardingen.

Penning ter gelegenheid van de oprichting van de
Burgerwachten naar aanleiding van de revolutionaire
onlusten (Troelstrarevolutie) van 1918.

12 januari 1939
Op 19 januari 1939 zijn er weer luchtbeschermingsoefeningen. Politie en
burgerwacht gaan op straat surveilleren en nauwlettend toezien op iedere
lichtuitstraling en lichtweerspiegeling. Het zich onnodig op staat bevinden
wordt door de politie ernstig ontraden, er zullen slechts een paar blauwe
lichtlampen op straat branden. Onder leiding van apotheker De Jong is ook
een opleiding voor gasverkenner gestart.
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18 februari 1939
De leden van de burgerwacht krijgen sinds kort van commissaris Alberti
onderricht in verschillende politievakken om bijstand te kunnen verlenen.
Uit de ongeveer 40 leden tellende afdeling van de burgerwacht zullen
25 manschappen van een uniform worden voorzien, terwijl ook de
commandant een uniform krijgt. Het uniform is volgens rijksvoorschriften
gemaakt en is groen. Naast het uniform krijgen de manschappen hoge
rijglaarzen en een aangemeten gasmasker.
7 maart 1939
Een beroepsonderofficier zal binnenkort de militaire oefeningen verzorgen.
Behalve een uniform krijgen de geselecteerde leden ook een aantal kleinere
uitrustingsstukken zoals dassen, boorden, een tas voor het gasmasker en
een kwartiersmuts.
8 juni 1939
De mobiele colonne van de burgerwacht heeft zich in het nieuwe uniform
gepresenteerd aan de burgemeester van Maassluis. Ook aanwezig waren
politiecommissaris Alberti, wethouder van Rossen, ir van Vuuren, ds. Bosman
en het bestuur van de burgerwacht. Na de gebruikelijke toespraken voerde
de colonne onder leiding van instructeur Middelkamp enkele oefeningen uit
waarbij bleek dat de manschappen al veel hadden geleerd.
16 juli 1940
Tijdens een spoedvergadering op 12 juli 1940 van de gemeenteraad kwam de
uitbreiding van het politiekorps ter sprake, dit was noodzakelijk geworden
omdat de burgerwacht (noodgedwongen) was opgeheven.
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DE BURGERWACHT VAN HET SCHANSHOOFD
Door: Willem van der Hidde
Elders in dit boekje leest u over de burgerwacht in Maassluis, hoe deze tot
stand was gekomen en ingericht. In onderstaand verhaal de herinnering
van Willem van der Hidde die als klein kind de burgerwachten vlak naast
zijn huis aan het werk zag.
Het gezin van Martien (M.J.N.) van der Hidde, mijzelf van de schooljongensleeftijd daarbij gerekend, woonde voor de Tweede Wereldoorlog
aan de Govert van Wijnkade 45. Dat was een van de drie woonhuizen
van L. Smit & Co, huisnummers 45, 46 en 48.
Kantoor met woonhuis
Nummer 48 was beneden kantoor met erboven het royale woonhuis van
filiaalchef Muller. Dat pand wordt ook wel aangeduid als ‘het huis met
het torentje’. Het markante torentje had bij de bouw een spits dak, dat in
latere jaren is verwijderd. De aanduiding bleef echter. Het torentje was
oorspronkelijk bedoeld als uitkijkpost voor L. Smits scheepsagentuur,
toen zij nog aan scheepsrapportage deden in de jaren twintig. Werk dat

In het midden het kantoor van Smit (huisnr. 48) met het markante torentje. Rechts daarvan het magazijn, nr. 47 en de
woonhuizen 46 en 45. Willem van der Hidde, geboren op nr. 45, woonde later op nr. 48.
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Het gebouw van Smit met het torentje zonder het dak. De burgerwacht kon vanaf het platte dak van het magazijn (huisnr. 47)
met een ladder in het torentje klimmen.

Scheepsagentuur Dirkzwager tot op de dag van vandaag nog steeds doet.
Het torentje was alleen binnendoor te bereiken. Ik weet dat zo goed omdat
ons gezin in de jaren 1942/43 in dat pand woonde. Mijn vader had promotie
gemaakt.
Handig uitzichtpunt
Het oog van de burgerwacht viel voor de oorlog al snel op het torentje, omdat
het een van de hoogste uitzichtpunten van Maassluis was. Zij richtten er hun
uitkijk in. Maar Smits filiaalchef, de heer Muller, woonde met vrouw en zoon
Wolter boven het kantoor. Het steeds wisselen van de uitkijk ging door hun
huis en was een inbreuk op hun privacy. Daarom maakte men een nieuwe
toegang tot de uitkijkpost via het naastgelegen magazijn op nr. 47, dat een
plat dak had. Van daar kon men in de tochtige, open uitkijkpost klauteren.
Ik heb dat alles in mijn jonge jaren vele malen gadegeslagen en nagedaan.
De ladder bleef er nog jaren staan.
Bevoorrading gebeurde aan de straatzijde via een neergelaten mand aan een
touw. Gevuld met etenswaar en drinken hees de wacht hem weer omhoog.
Zwarte ton of zeemijn?
Slechts twee namen schieten me te binnen: Kloppenburg, aannemer en
metselaar van beroep, en een zekere De Knegt, broodbakker van beroep.
Allen deden dit vrijwilligerswerk in hun vrije uren naast hun beroep.
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Van het werk van de wacht is me een
feit bijgebleven.
In mei 1940 tuurde men vanuit
het torentje nog intensiever dan
voorheen de omgeving af op zoek
naar onraad. Er waren meldingen
binnengekomen over door de
vijand afgeworpen zeemijnen aan
ankers. Dit heeft ook werkelijk
plaatsgevonden in de Nieuwe
Rotterdamse Waterweg. En ja hoor,
mei 1940, in de ochtendschemering, In de schemering kon een ton in de rivier makkelijk worden
werd op enkele honderden meters aangezien voor een gevaarlijke drijvende mijn.
ten westen van het havenhoofd een
drijvend zwart object waargenomen. Het bleef maar op zijn plaats liggen.
De bewapende wacht opende het vuur op dit onheilspellende voorwerp.
Het werd geraakt, maar ontplofte niet.
Toen het daglicht echt was aangebroken bleek het de zwarte ton te zijn die al
decennia op die plaats de vaargeul markeerde.
De oorlog maakte een abrupt einde aan de Maassluise burgerwacht.
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KRANTENBEZORGER IN MAASSLUIS
Door: Cor Verkerk
In deze bijdrage leest u de herinneringen van Cor Verkerk aan de
krant. Hoe hij begon als piepjonge krantenbezorger die zelf ook nog
verantwoordelijk was voor het ophalen van het abonnementsgeld. Hoe
hij tenslotte achter de computer bij Drukkerij De Groot terecht kwam.
En u krijgt eindelijk antwoord op de vraag waarom u geen krant hebt
gekregen tijdens het jeugdtoernooi van VDL.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werden in Maassluis veel verschillende
kranten verspreid, verbonden aan geestelijke stromingen. Je had Trouw en
De Rotterdammer, twee kranten van protestants-christelijke signatuur.
Verder had je de Volkskrant en De Maasbode, die waren katholiek.
De Waarheid was de krant van de – ook in Maassluis voorkomende –
communistische partij. Het Vrije Volk was gelieerd aan de linkse Partij van
de Arbeid.
Krant bezorgen in ploegendienst
Het Vrije Volk had ongeveer 700 abonnees in Maassluis. De kranten kwam
’s middags aan met de trein, waar ze werden verdeeld in twee wijken: het
Hoofd/Stort en de binnenstad. Meer wijken waren er toen nog niet in het
Maassluis van eind jaren veertig, begin jaren vijftig.

De agent woonde boven de Nutsspaarbank in de Korte
Boonestraat.
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Voor de bezorging waren drie
mensen verantwoordelijk: Henk
Marcus (agent), woonachtig boven
de Nutsspaarbank in de Korte
Boonestraat en wethouder van onder
andere volkshuisvesting en sociale
zaken in Maassluis. De andere wijk
werd gedeeld door Niek Verhaas en
Izak Verkerk, mijn vader. Zij werkten
in ‘de ploegen’ in de Touwfabriek.
De een was ’s middags vrij, de
ander ’s ochtends en dat wisselde
wekelijks. Had je dus ochtenddienst,
dan bezorgde je de krant ’s middags.
De ander hield zich dan ’s ochtends
bezig met het innen van het
abonnementsgeld.

Belangrijk werk, want de krant werd als het ware ‘gekocht’ van de uitgever,
De Arbeiderspers in Rotterdam. Een groot gedeelte van het abonnementsgeld
eiste de uitgever op, wat overbleef was voor de agent/bezorgers. Dat
betekende wel dat, wanneer de abonnees niet betaalden, de verdiensten
terugliepen want De Arbeiderspers moest hoe dan ook worden betaald.
Het was dan ook zaak om, wanneer het weekloon van de Touwfabriek (toen
een van de grootste werkgevers van Maassluis) werd uitbetaald, er snel bij te
zijn. Dan had je nog een kans dat ze de krant betaalden. Kwam je later in de
week, was vaak het geld al uitgegeven aan noodzakelijke levensbehoeften en
was er niets meer over voor de krant en moest je dus tot de volgende week
wachten, in de hoop dat ze dan konden betalen. Kortom, hard werken en
weinig verdienen.
Veel fietsen voor weinig abonnees
Mijn vader en ‘ome Niek’ waren op het idee gekomen dat ik wel de wijk
achter de molen en Boonersluis kon bezorgen en ik kreeg daar de vorstelijke
beloning van 75 cent per week voor (50 cent sparen en een kwartje uitgeven).
Hoewel ik dat een aantal jaren heb gedaan, kan ik me niet herinneren ooit
loonsverhoging te hebben gehad…
Vooral Boonersluis hield erg op, daar moest je veel fietsen voor weinig
abonnees. Allereerst kwam je bij de vriendelijke familie Kleinjan die bij de
spoorwegovergang woonde. Aan de ander kant van de dijk stond het huisje
van waaruit de spoorbomen en seinen werden bediend.
De tweede abonnee was de familie Verkade, wonend in een soort café

In de wijk bij gemaal De Zaayer lagen de krantenabonnees ver van elkaar.
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(de kieteltuin), later terrein van Key en Kramer. Daar woonde ook een hond die
gek was op het verscheuren van kranten en op de kuiten van kleine jongens.
Soms moest ik ook bezorgen bij de familie Pinkster, die op gemaal De Zaayer
woonde.
De laatste ‘klant’ aan de rechterkant van de dijk (van Maassluis uit gezien)
was de familie Qualm. Je moest daarvoor de dijk af langs een grote loods,
waarachter het huis verborgen lag. Dit huis is na de watersnood van 1953
afgebroken. Ook daar was een hond, maar dat was mijn vriend!
Langs de spoorrails fietsen
Terug op de dijk was links een pad
naar beneden, waar nu de scouting
is. Dit pad liep door tot aan de
spoordijk, waar twee spoorwoningen
stonden, bewoond door de families
Blik en Hoogewaard(?). Ook daar
was een onvriendelijke hond, maar
gelukkig mocht ik daar de krant over
het hek gooien. Nu en dan mocht ik
van een bevriende spoorwegwachter
langs de rails naar deze twee huizen
fietsen. Wel gevaarlijk, maar het
spaarde flink wat tijd!
Eén keer heb ik verzuimd de krant
te bezorgen. Ik speelde toen in de
junioren van VDL en er was op
zaterdag een toernooi. Mijn elftal
kwam in de finale, die precies
gespeeld werd op de tijd dat de
krant bezorgd moest worden. Ik heb
toen gekozen voor het voetballen,
achteraf niet zo’n gelukkige keus.
Als ik me goed herinner hebben we
de finale verloren. Daarna moest ik
naar huis. Duidelijk dat ik daar nog
even flink ben toegesproken.

Bij Boonersluis mocht ik soms over het spoor fietsen, dat was
korter, maar wel gevaarlijk.

De eerste dames bij de krant
Na mijn schooltijd ben ik bij diverse drukkerijen in Vlaardingen gaan
werken. Weer in de kranten dus! Toen in Vlaardingen de gratis krant Groot
Vlaardingen werd uitgegeven, liep het abonnee-aantal van de Nieuwe
Vlaardingsche Courant, waar ik toen werkte, snel terug. Ik begreep dus dat
dat geen stand zou houden.
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In een gesprek hierover met Jan Oprel adviseerde hij om eens met Arie
de Groot te gaan praten, uitgever van de Maassluise Courant De Schakel,
waar Jan zelf al vele jaren tot tevredenheid werkzaam was. Ik werd daar
aangenomen. Het bleek achteraf een goed advies van Jan! Bij De Schakel heb
ik tot mijn pensioen gewerkt. Eerst in ‘het lood’ later achter de computer.
Toen ook deden de eerste dames hun intrede in de drukkerij. Eén van deze
dames van mijn afdeling raakte in verwachting en aangezien onze dochter
geen werk kon vinden in het vak waarvoor ze was opgeleid (kinder- en
jeugdverzorging) kwam ze ‘tijdelijk’ op de drukkerij te werken. Dat beviel
beide partijen zo goed, dat ze nog steeds (al meer dan dertig jaar!) een aandeel
heeft in de vervaardiging van onder andere De Schakel, al is het dan nu in
een andere functie en op een andere locatie (Naaldwijk). Dus niet meer op de
vertrouwde Dr. Kuyperkade.
Een van de landelijke dagbladen adverteerde vroeger met de leuze ‘de krant,
je kunt niet zonder’. Dat is voor onze familie dus maar al te waar!

Dr. Kuyperkade 25, toen Drukkerij De Groot er nog was gevestigd.
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CORNELIS LIEVENSE
Een Maassluise emigrant in de Verenigde Staten
Door: Jaap Boog
Min of meer bij toeval stuitte Jaap Boog op het levensverhaal van de
Maassluizer Cornelis Lievense. Diens vader was schoolhoofd aan de
Groen van Prinstererschool. Zelf emigreerde Cornelis naar de Verenigde
Staten in de verwarrende tijd tussen de beide wereldoorlogen. Hoe hij
daar opklom tot bankdirecteur en in de handel terechtkwam, leest u in dit
verhaal.
Tegen mijn gewoonte zette ik op een vrijdagmiddag in januari 2001 de televisie
aan. Ik kwam aan het eind van een documentaire over een stuk geschiedenis
van de Verenigde Staten terecht. Op het scherm stonden enkele namen die
mij bekend voorkwamen. Een van hen was Cornelis Lievense. Uitzending
gemist bestond nog niet en een video kon en mocht de EO mij niet leveren.
Het betrof een verkorte versie van een documentaire van Daniël de Wit. In
het kort werden de pogingen beschreven van verschillende Amerikaanse
onderzoeksjournalisten om de relatie
tussen de familie Bush en NaziDuitsland op te helderen.
In de Engelstalige versie van
Wikipedia is een hoofdstukje
aan Cornelis Lievense gewijd. In
Nederland, ook in zijn geboorteplaats
Maassluis, is zijn naam vergeten.

School met den Bijbel aan de Noordvliet.
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Uitgezonden naar New York
Cornelis Lievense was een zoon
van het hoofd van de ‘School met
den Bijbel’ aan de Noordvliet, die
in 1912 verhuisde naar een nieuwe
school aan het Looierspad. De school
werd genoemd naar Groen van
Prinsterer en het pad werd een naar
hem genoemde kade. Nummer 57,
nu nummer 26, was het nieuwe huis
van het schoolhoofd. De Lievenses
waren de eerste bewoners (zelf heb
ik er van 1973 tot 2018 gewoond).

Groen van Prinstererschool met daarnaast de woning van het hoofd.

Cornelis werd geboren in 1890. In 1916 trouwde hij in Maassluis met Maria van
Beek. Als zijn beroep staat in de trouwacte kantoorbediende vermeld. De heer
Lievense werkte vijftien jaar voor verschillende verzekeringsmaatschappijen en
was ook kort werkzaam bij een bedrijf van de Thyssen-Bornemisza groep.
Cornelis werd naar New York uitgezonden door de Bank voor Handel
en Scheepvaart in Rotterdam, waar een Maassluise schoolvriend, H.J.
Kouwenhoven, inmiddels tot directeur was opgeklommen. Deze bank was in
1918 gekocht door de Duitse staalproducent Thyssen, die in de jaren 1910/1920
een infrastructuur in Nederland opbouwde om de aanvoer van ijzererts naar het
Ruhrgebied veilig te stellen.
Deze infrastructuur bestond onder andere uit een Rijnvaartmaatschappij
(Vulcaan), een haven (Vulcaanhaven in Vlaardingen met het Havenbedrijf
Vlaardingen Oost) en een Scheepvaartmaatschappij (Halcyonlijn NV). Aan het
hoofd van de Nederlandse Thyssentak kwam in 1919 baron Heinrich ThyssenBornemisza te staan. Deze moest vluchten uit Hongarije, waar na het eind van
de Eerste Wereldoorlog de adel niet meer welkom was. Zijn adellijke titel had hij
te danken aan de vader van zijn eerste vrouw. Zij vestigden zich in Den Haag.
Bankdirecteur
In 1924 besloot de concernleiding dat er een steunpunt in de Verenigde Staten
moest komen. Opgericht werd de Union Banking Corporation (UBC), waarvan
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E. Roland Harriman verreweg het
grootste deel van de 4.000 aandelen
had. Cornelis Lievense had 4 aandelen
en Prescot S. Bush en Hendrik J.
Kouwenhoven ieder 1 aandeel.
Prescot S. Bush was de schoonzoon
van Herbert Walker en hij was de
vader van de 41e president (19891993) George Herbert Walker Bush en
de grootvader van de 43e president
(2001-2009) George Walker Bush.
Cornelis Lievense werd de directeur
van de UBC, adres 39 Broadway in Huis van familie Lievense in Ridgewood.
New York. Hij vestigde zich met zijn
vrouw in de Verenigde Staten, richtte verschillende andere handelsfirma’s op
en was ook directeur van de Domestic Fuel Corporation in Canada. Ook deed
hij zaken in onroerend goed. Hij verhandelde waardepapieren en beheerde zo
het vermogen van de Thyssens in de Verenigde Staten. Hij werd één van de
belangrijkste adviseurs van de familie. Hij verwierf zich een goede naam.
In januari 1932 werden de heer en mevrouw Lievense Amerikaans staatsburger.
Ze bewoonden een mooi huis in Ridgewood, New Jersey. Nadat de Verenigde
Staten in de Tweede Wereldoorlog werden betrokken, na de aanval van Japan
op Pearl Harbour op 7 december 1941, vaardigde President Roosevelt de
Trading With the Enemy Act uit. Die leidde ertoe dat het kantoor van de UBC
in oktober 1942 werd gesloten.
Zeepost en censuur
In de oorlogsjaren logeerden verschillende zeelieden, zoals mijn vader Dirk J.
Boog van de Halcyonlijn, bij de familie Lievense. Zo was hij er ook eens samen
met zijn jeugdige zwager Joop Swierts* te gast. Mijn vader voelde zich er thuis!
Hij ontmoette er de familie Van Genderen, die hij ook uit Maassluis kende.
De communicatie met Maassluis was in die jaren moeizaam. De zeepost verliep
via Portugal en er was, zeker aan de Duitse kant, censuur. Brieven deden er
zeer lang over om hun bestemming te bereiken, vooral in de tweede helft van
de oorlog. Als er dan brieven kwamen, werden de nieuwtjes gedeeld. Men kan
zich daarvan in deze tijd van e-mail, whatsapp etc. eigenlijk geen voorstelling
maken. De heer Lievense was zo veramerikaanst dat hij zijn brieven aan
Nederlandse vrienden in het Engels schreef.
Organist in de kerk
Na de sluiting van het UBC-kantoor had de heer Lievense het wat rustiger,
hij hield zich, ‘for a living’ (om van te leven) bezig met import en export.
Hij opende in New York een nieuw kantoor op 136 Libertystreet. Later
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verhuisde hij weer naar Broadway,
nu op nummer 11. Hij maakte ook
enige tijd deel uit van de commissie
van de Nederlandse regering die in
de VS materialen moest kopen voor
de wederopbouw van Nederland.
Zo kocht hij bijvoorbeeld pompen
om het eiland Walcheren droog
te kunnen maken. Ook had hij
samen met H.J. Kouwenhoven een
uitgeverijtje, Religious Publications
Inc., om in het Engels vertaalde
werken van de Nederlandse
theoloog professor Klaas Schilder op
de Amerikaanse markt te brengen.
Thuis had hij een orgel, waarvoor hij
wat meer tijd kreeg. Op zondag was
hij organist van de New Methodist
Church van Oyster Bay.

Van links naar rechts Dirk Boog, zijn zwager Joop Swierts,
Cornelis Lievense, Maria Lievense.

Mevrouw dr. Simone Derix, een Duitse historica, schreef in opdracht van
de familie Thyssen een omvangrijke studie in een aantal delen. In een
voorstudie, ‘Hidden Helpers’, beschrijft ze hoe de heren Kouwenhoven
en Lievense de belangen van de familie behartigden. Ze signaleert dat de
familie katholiek was, maar de Nederlandse adviseurs gereformeerd. Het
was kennelijk geen bezwaar. Na de oorlog bleek dat het concern voor het
grootste deel in Nederland en in Zwitserland was gevestigd. Daardoor is de
familie Thyssen in de naoorlogse ondervragingen goed weggekomen.
Een Maassluizer haalt de New York Times
Na een kort ziekbed overleed de heer Lievense op 22 september 1949 in zijn
huis in Ridgewood. Twee dagen later verscheen in de krant New York Times
een bericht over zijn overlijden. Ik vermoed dat Cornelis Lievense de enige
Maassluizer is die ooit in de New York Times is herdacht.
Eenmaal heb ik later mevrouw Lievense ontmoet, toen ze op familiebezoek
in Nederland was. Ze werd natuurlijk gastvrij door mijn ouders ontvangen.
Ik herinner me dat ze Nederland erg klein vond, de wegen waren er in haar
ogen veel te smal.
Een literatuurlijst is beschikbaar via de redactie bij de auteur
* Joop Swierts was in 1939 als 17-jarige gaan varen. In Engeland leerde hij voor
stuurman. Het verhaal gaat dat hij zelfs in het Engels droomde. In 1946 keerde hij
na zeven jaar, als derde stuurman, behouden in Maassluis terug.
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DISCOTHEEK DOWN-TOWN MAASSLUIS
Door: Gertjan van de Velden
In juni 2019 organiseerde Grandcafé De Waker tijdens de Week van de
Cultuur, in samenwerking met de Historische Vereniging Maassluis, een
avond vol nostalgie. Patrick Herrebout draaide muziek van discotheek
Down-Town uit de periode 1977-1981. Oud-bezoekers van de discotheek
noemen dit de zogenaamde ‘Theo Lejeune Disco-periode’.
Niet alle Maassluise geschiedenis is zover weg, laten we deze keer eens
teruggaan naar de jaren 70. Zomaar een zaterdagavond in Maassluis, de
jongere Maassluizers gaan uit en doen dit in Maassluis. In een pand aan
de Haven, op nummer 20 om precies te zijn, is Discotheek Down-Town
gevestigd. Binnen hebben de bezoekers plezier en dansen ze op met name
Amerikaanse dansmuziek.
In heel Nederland bekend
Die muziek werd speciaal via importkanalen ons land binnengehaald,
destijds een absoluut populaire nieuwe stroming. Deze muziek was het
handelsmerk van Down-Town, een discotheek die hierdoor in die periode

Haven 20, het derde huis van links, in 1913 tijdens de feestelijkheden van 100 jaar bevrijding van de Fransen.
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in heel Nederland bekend stond.
Discotheken die zich specialiseerden
in Amerikaanse discomuziek, die je
normaliter niet op de Nederlandse
radio hoorde, waren er maar weinig.
Discotheek Down-Town was er zo
één, en had daardoor bezoekers uit
het hele land.
Het was bakker Jan Gaasbeek, uit
de Nieuwstraat, die het pand aan
de Haven nr. B30 (later nr. 20) heeft
laten bouwen. Zijn 2-jarige dochter
mocht op 30 juli 1900 de eerste
steen leggen. Jan Gaasbeek zou
in 1905 een carrièreswitch maken,
van broodbakker naar haringreder.
Daarop vooruitlopend liet hij het
pand aan de Haven bouwen, om
dienst te gaan doen als rederijkantoor
met pakhuis.
Na hem hebben er verschillende
andere bedrijven in gezeten en in
1969 was het pand eigendom van
de heer J.A. van Vessem die het een
jaartje in zijn bezit had.
Haven 20 in 2019.
Van hardmetaal naar horeca
Theo Lejeune, geboren in Nijmegen,
leerde begin jaren zestig een aantal Maassluizers kennen tijdens zijn diensttijd
in Suriname. Tijdens de vriendschappelijke bezoeken aan Maassluis kreeg hij
een oogje op een meisje hier. Helaas voor Theo was de liefde niet wederzijds,
maar er groeide wel een goede vriendschap die zou blijven.
Theo besloot om in Maassluis te gaan wonen en werken en begon bij de N.V.
Wallramit, de hardmetaalfabriek aan de Keucheniusstraat. Maar dit vond hij
helemaal niets en al snel startte hij zijn horecacarrière bij café The Corner
in Winkelcentrum Palet, in dienst van Hans Roth. Omdat ze alle twee gek
waren van muziek, bedachten ze het plan om in Maassluis een discotheek
te beginnen.
Uiteindelijk zou alleen Theo met het plan door gaan.

Van oud pakhuis naar discobar
Met de bouwtekeningen onder de arm bezocht hij diverse brouwerijen
om een investeerder te zoeken. Die vond hij in de Belgische brouwer
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De bar in discotheek Down-Town. Deze is in 2019 nog steeds aanwezig in het woonhuis Haven 20.

Stella-Artois. Met geleend geld kocht Theo in 1969 het oude pakhuis aan de
Haven nr. 20, verbouwde het en opende er eind juni 1970 een van de eerste
discobars in Nederland: Down-Town.
Theo Lejeune zegt in 2012 in een interview met Marjan de Groot voor de
Schakel: ‘Down-Town is groot geworden door de muziek die we er draaiden.
Die was zijn tijd ver vooruit. De DJ’s hebben Down-Town groot gemaakt.
Vooral DJ Tjarda (Leegsma, overleden op 3 januari 2019, red.), die destijds
draaide bij de concurrent Elckerlyc in Vlaardingen. We strikten de broer van
Tjarda om in Down-Town te komen draaien en vervolgens kwam Tjarda om
het over te nemen.’
Bierviltje met een gat
In die tijd reisde Theo, samen met zijn DJ’s, regelmatig naar Amsterdam,
Brussel of Londen om de nieuwste plaatjes te zoeken. Want iedere week
moesten de bezoekers de nieuwste nummers te horen krijgen. Het ging zelfs
zo ver dat de labels van de platen werden afgedekt door een bierviltje met
een gat erin, zodat men niet kon zien welke artiest het was.
Later was Theo Lejeune regelmatig in Amerika te vinden. ‘Dat moest wel
omdat daar zoveel gebeurde. Tijdens een van mijn bezoeken ben ik in contact
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gekomen met de maatschappij DiscoNet, een maatschappij die exclusief
voor DJ’s werkte. Je neemt een
abonnement en dan krijg je platen
binnen die echt wereldprimeurs
zijn. Ik was in Nederland de eerste
die ermee begon. Op die manier kun
je in je discotheek het nieuwste van
het nieuwste brengen. De bezoekers
kwamen vooral in Down-Town voor
die muziek. Belangrijk voor mij was
wel dat de muziek dansbaar moest
zijn.’
Op de draaitafel van Down-Town zijn heel wat gloednieuwe

Ook was het in New York dat Theo nummers gedraaid die net uit waren. Daaraan dankte de
inspiratie opdeed voor zijn fameuze discotheek zijn populariteit tot ver buiten Maassluis.
lichtplafond, met 288 lampen en
neonverlichting die hij vanuit een ‘computer’ kon aansturen en zo ruim 2500
lichteffecten kon toveren boven de dansvloer. Een absolute primeur voor
Nederland.
Vernieuwen en verbouwen
Down-Town was de hele week open en trok door de weeks vooral klanten
uit Maassluis. Vrijdag en zaterdag draaide de discotheek met een bomvolle
dansvloer en dito bar. Als je anno 2019 voor het pand staat, kun je je niet
voorstellen dat er zoveel mensen binnen pasten. Zeker niet met de huidige
veiligheidseisen.
Nogmaals Theo aan het woord: ‘Naast Tjarda draaiden ook gast-DJ’s
graag bij ons, zoals Ferry Maat (Tros Soulshow). Net als iedere andere
horecaonderneming kenden wij ook stille perioden, vooral door de weeks.
Echter, we bleven vernieuwen en ook vaak verbouwen om het publiek te
blijven prikkelen en dat wierp zijn vruchten af. Iedere DJ had zijn eigen
muziekstijl en charme, op die manier draaiden we voor een groot publiek en
was de muziek hip, trendsettend en vernieuwend.’
In 1977 begon Theo als een van de eersten in Nederland met muziek
geïllustreerd door video-opnamen. Maar daar stopte hij ook alweer snel mee,
want de videobanden die hij vanuit Amerika kreeg liepen niet gelijk met de
muziek die er gedraaid werd en dat was storend.
In Maassluis waren ze niet altijd blij met de discotheek Down-Town. Zo
was er altijd gedoe met de vergunningen, de sluitingstijden en de portiers.
Theo Lejeune: ‘We waren de eerste zaak met portiers voor de deur. Dat was
wennen, maar het moest wel met zo’n groot publiek. De populariteit van
Down-Town was soms niet bij te houden, ik stond er zelf ook versteld van.
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Dansvloer in Down-Town.

Er reed in de hoogtij-jaren een ‘Down-Town-Express’ tussen Rotterdam en
Maassluis. Zo noemde men de late treinverbinding.’ Discotheek Down-Town
was een naam, die tot ver buiten de stadsgrenzen van Maassluis doorklonk.
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Van Down-Town naar Funky-Town
Na 11 jaar wisselde Down-Town
op 2 maart 1980 van eigenaar. Voor
Theo Lejeune was de uitdaging er
wel vanaf; het was mooi geweest. De
nieuwe eigenaar was Gerard Rovers,
ook geen onbekende in Maassluis. Hij
was ruim 12 jaar de bedrijfsleider van
Radio Modern in de Koningshoek
en enkele jaren voorzitter van de
winkeliersvereniging Koningshoek.
Gerard begon met destijds bekende
artiesten naar Down-Town te
halen, zoals The Guys and Dolls en
Margriet Eshuys. Helaas was met het
met het vertrek van Theo Lejeune uit
Down-Town toch snel gedaan met
het karakter van de zaak en moest de
discotheek de deuren sluiten.

othe
Sticker.

e

Na het vertrek van Gerard Rovers is de zaak in handen gekomen van de
gebroeders Bert en Maurice Putters. Zij wijzigden de naam en Funky-Town
bestond op 24 juli 1986 nog, volgens een artikel in het Rotterdams Dagblad.
Funky-Town heeft waarschijnlijk in 1987 de deuren gesloten en toen was het
voorgoed voorbij met de discotheek in het pand aan de Haven 20.
Tegenwoordig (2019) woont onze oud-burgemeester Koos Karssen er met
zijn echtgenote. Op de begane grond is nog steeds een groot gedeelte van het
oude Down-Town-interieur aanwezig.
Theo Lejeune overleed op 25 januari 2018.
Met dank aan
Laura, Robbert en Patrick
Bronnen
Artikel MC De Schakel - Marjan de Groot (september 2012)
Artikel Rotterdams Dagblad - Chris Woerts (12 december 1972)
Artikel Historische Schetsen - Rien Luijten (april 2006)
Stadsarchief Vlaardingen-Maassluis, Archief gemeentebestuur 1924-1980
nr. 594

Theo Lejeune (met pet) achter de draaitafel in Down-Town.
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OPA OP LOODSBOOT 19
Door: Petra Hoks-Zwaard
Petra Hoks, stadsgids van de HVM, werd met haar verhaal ‘de vergeten
tragedie’, over het noodlottige einde van haar grootvader, een van de
winnaars van de Strellus Prozawedstrijd 2011. In 2013 publiceerde zij
het boek ‘de schipbreuk en andere verhalen uit het leven van een Brielse
schippersvrouw’. Onderstaand verhaal over haar grootvader is hieraan
ontleend.
Het stoomloodsvaartuig 19, alias bewakingsvaartuig Hr. Ms. BV 19A,
waar mijn opa Sjoerd Antonius Franciscus Rolsma zijn laatste reis voor zijn
pensioen op maakt, is gevorderd door de Koninklijke Marine en op de avond
van de eerste oorlogsdag op weg naar het bijkantoor van de Nederlandsche
Bank in Rotterdam, waar het staven goud moet ophalen om die naar Hoek
van Holland in veiligheid te brengen. Daar ligt de torpedobootjager Wild
Swan te wachten, die het goud naar Engeland zal vervoeren.
Het meeste goud van De Nederlandsche Bank is het land al uit als de
Duitsers Nederland op 10 mei 1940 binnenvallen. Een deel ligt echter nog in
de kluizen van de bijbank, het Rotterdamse filiaal aan de Boompjes. Voor de
laatste 114 ton goud komt de Duitse inval een paar dagen te vroeg.

Stoomloodsboot 19 in de Buitenhaven aan de Govert van Wijnkade.

148

Het voorstuk van het wrak van Stoomloodsboot 19.

Mijn opa is machinedrijver op de loodsboot. Eigenlijk was het niet de bedoeling
dat hij aan boord zou zijn, maar omdat hij tot de vaste bemanning behoort,
moet hij invallen voor een zieke collega, zeer tot ongenoegen van mijn oma.
Zonder problemen meert het schip af aan de kade van de Lekhaven waar
na enige tijd vier vrachtwagens aan komen rijden met hun kostbare inhoud.
Riskant is het overladen van de goudstaven wel, want de Duitsers zijn
vlakbij. Tegen het aanbreken van de morgen koerst de loodsboot richting de
Hoek, een tocht niet geheel zonder gevaar. Ter hoogte van Vlaardingen gaat
het mis, het schip loopt op een magnetische mijn, breekt in tweeën en zinkt.
Het is half zes in de ochtend van 11 mei 1940 als zich op de Nieuwe Waterweg
(Het Scheur, red.) ter hoogte van Vlaardingen een enorme explosie voordoet.
Zowel mijn oma als mijn moeder, die beiden op het Stort wonen, worden
wakker van de knal. Geschrokken vragen ze zich af wat dat wel mag zijn. De
oorlog is één dag oud.
In de loop van de dag worden er wat bijzonderheden bekend. Zo zijn er
16 man verdronken en slechts 6 gered. Voor mijn oma en moeder breekt er
nu een periode van afwachten aan. Naast hun verdriet om het verlies komt
er ook nog een bijna niet te dragen onzekerheid bij. Mijn opa is de laatste die
gevonden wordt. Pas zes weken na de ramp komt het fatale bericht, waarmee
dan ook alle valse hoop in een klap de bodem in geslagen wordt.
‘Ten tijde van de explosie lag hij in zijn kooi te slapen’ vertelt de brenger van
dit nieuws. ‘Bij de berging van het schip vonden ze hem daar vredig liggend
op zijn rug met zijn armen gekruist over zijn borst.’ ‘Ja, zo lag hij altijd te
slapen’, bevestigt mijn oma.
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Op 22 juni 1940 wordt mijn opa als laatste slachtoffer met militaire eer onder
aanwezigheid van vertegenwoordigers van het loodswezen, de marine en
collega’s begraven in het gemeenschappelijk oorlogsgraf op de Algemene
Begraafplaats te Maassluis. Van zijn familie zijn slechts mijn oma en mijn
vader aanwezig. Mijn moeder kon, nog steeds overmand door verdriet, het
niet aan om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.
Nooit is mijn moeder over dit verlies heen gekomen. Je hoefde maar over
haar vader, mijn opa, te beginnen of ze begon te huilen. Dan volgden ook
altijd de stereotype woorden: ‘kind, ik had toch zo’n lieve vader’.
Op 11 mei 2010, precies 70 jaar na dit vreselijke gebeuren, sta ik met mijn
moeder en nog vele andere genodigden bij het gemeenschappelijk oorlogsgraf
voor de plechtige herdenking en kijk naar de naam van mijn opa op een witte
rechtopstaande steen:
Koninkrijk der Nederlanden
S.A.F. Rolsma
23-9-1884 11-5-1940
70 Jaar na dato toont mijn moeder weinig emotie. Ze is haar verdriet vergeten
of het is weggezakt, en dat is goed. Maar dat 70 jaar na dato pas deze tragedie
herdacht wordt, is veel te laat en dat is niet goed.
En wat het goud betreft? Het gerucht gaat dat er nog altijd een deel van het
goud diep in de modder van de Nieuwe Waterweg ligt.

Begrafenis op 17 juni 1940 van vijf bemanningsleden die op 11 mei 1940 om het leven kwamen toen loodsboot 19 op een
mijn liep.
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REACTIES VAN LEZERS
Vrouwenspoelerij
In nummer HS 73 verscheen een verhaal over een schilderij van Adam Willaerts
uit 1633, met een chique familie op de voorgrond en op de achtergrond Brielle.
Frits van Ooststroom wist over een ander aspect van dat schilderij iets te
vertellen.
Op het strand houden paartjes zich met elkaar bezig. Een man heeft zijn partner
opgepakt. Het is wat Huygens noemt de ‘vrouwenspoelerij’. Jonge geliefden
gingen in de meimaand naar het strand. Als zij na een wandeling bij de vloedlijn
aankwamen dan werd het meisje onverhoeds door haar minnaar opgetild en
in de zee gedragen. Bij terugkeer op het droge volgde nog het ‘duinafrollen’ en
een ‘inzouting’ met zand. Als zij daarna nog van elkaar hielden, waren ze rijp
voor een huwelijk...

Spelende paartjes op het schilderij van Adam Willaerts, 1633.

Fantasievol
Nog even over het schilderij van Adam Willaerts in HS 73. De stijl van de
schilder staat bekend als ‘traditioneel, verhalend en fantasievol’. Het is dus goed
mogelijk dat hij herberg De Witte Swaen in de Oranjepolder verzonnen heeft.
Dat komt goed uit, want volgens ons onderzoek was het vrijwel onmogelijk dat
daar een grote herberg heeft gestaan. Er blijkt een opschrift te zijn op de balk
boven het uithangbord van de witte zwaan met de tekst: ‘Water voor de ganse
/ wijn voor de hansen / bier voor de boeren / toeback voor bocken en hoeren’.
(Foto op volgende pagina)
BGSW
Inge van Wijk schrijft ons: In HS 73 van november 2018 staat een stuk van Henk
Wigt over de BGSW. Ik heb het met grote belangstelling gelezen aangezien mijn
vader, Jan van Wijk, daar bedrijfsleider is geweest van najaar 1958 tot ergens
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Omdat dit boekje in kleur is, en we inmiddels een betere afbeelding van het schilderij van Adam Willaerts hebben, hierbij nog
eens het complete schilderij afgedrukt.

halverwege de jaren zestig. Ik ben vaak in het gebouw aan de Troelstraweg
geweest en heb uit het ouderlijk huis een paar jaar geleden een BGSWkinderstoeltje meegenomen. Dat moet ongeveer 55 jaar oud zijn...
Brand in de Vliet
Koos Paalvast deelt een herinnering met ons aan de eerste brand in de Vliet
(HS 74). Zijn vader Maarten, op weg naar de brievenbus, kwam in de gang
van de Vliet een ongeruste mevrouw Van de Engel tegen. Zij rook letterlijk
onraad bij haar buurvrouw. Omdat zij een sleutel had van haar buurvrouw
zijn ze samen naar binnen gegaan. Zij hebben de brandweer gealarmeerd en
geprobeerd hulp te bieden. Dat het een emotionele gebeurtenis was die hen
diep heeft aangegrepen, bleek later tijdens de gesprekken met slachtofferhulp.
Beiden zijn vooral heel goed geholpen door Sjaak van Driel van de brandweer.
‘Volgens mij is hij vorig jaar overleden en was hij toen rond de 65 jaar.’
Jongkind in Maassluis
Ter gelegenheid van de 200e geboortedag van de beroemde schilder Jongkind,
verscheen in juni in de Schakel een Historische Schetsje. Dat kunt u nog
teruglezen op de website van de HVM als column. Het stukje was gebaseerd op
onderzoek en een artikel dat Ineke Vink schreef in HS 55. Ab Kuchler is sinds
enkele jaren bezig om alle sporen die Jongkind met betrekking tot Maassluis
heeft achtergelaten uit te zoeken en dat zijn er meer dan tot nu toe gedacht. Hij
reageerde met enkele waardevolle correcties en aanvullingen.
De plekken waar de familie Jongkind gewoond heeft zijn in genoemd stukje niet
allemaal juist. Jongkinds moeder en Johan werden op 19 juni 1837 ingeschreven
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in het monumentale pand dat nu bekend staat als Markt 18. Dit pand was
destijds groter en was eigendom van Nicolaas Blank, maar die overleed in 1835.
Voor zijn vrouw Elisabeth Poortmans was het pand te groot en waarschijnlijk
zocht zij extra inkomsten door een deel te verhuren. In welk deel van het pand
Johan en zijn moeder woonden is niet bekend.
Op 17 mei 1839 werd de familie ingeschreven in het pand nu bekend als
Noordvliet 50 (het pand met de krullen en pot). Op 17 april 1841 verhuisde
de familie naar het pand nu Marnixkade 5. Johan vertrok vanaf hier op
15 mei 1843 naar Den Haag, om van daar later naar Parijs te gaan.
Op 3 juli 1846 verhuisde Johans moeder met zoon Koos naar de Zuidvliet.
Zij vertrokken hier vandaan op 3 augustus 1852 naar haar zoon Wim die
in Utrecht woonde. In een pand aan de Prinsekade woonde Johans oudste
broer Johannes (Jan) met zijn vrouw Geertje Kalishoek en hun kinderen op 18
november 1848.
Het verhaal dat Johan notarisklerk
is geweest is alleen bekend van het
stuk in ‘Eigen haard’ geschreven door
Charles Rochussen bij het overlijden
van Johan in 1891. Hier schreef hij
‘komende van Maassluis, waar hij op
een notariskantoor werkzaam was’.
Dat moet dus bij het kantoor van
notaris Reeser geweest zijn, maar een
bewijs hiervoor is (nog) niet bekend.
De aquarel van het zicht op de
Wateringsche
Sluis
heeft
als
ondertekening ‘Maassluis/Hollande
Jongkind 1839’ en is dus niet van
1869. De tekst Maassluis/Hollande
is waarschijnlijk later toegevoegd. De
huizen op de Wateringsche Sluis zijn
in 1854 afgebroken.
De schetsen die Johan maakte op de
korenmolen van Willem Frederik
Wildt zijn gemaakt in april 1841 (hij
schreef dit op de achterzijde van het
schilderij dat hij in 1872 maakte).

Huis op de Wateringsche Sluis, aquarel van Jongkind.

Geen onbekend schilderij
Op pagina 33 van HS 74 staat een schilderij afgebeeld met de opmerking
‘schilder onbekend’. E. Tuitel wijst ons erop dat het origineel in het depot
van Museum Maassluis staat. De schilder is een zekere E. Koster en hij heeft
153

Gezicht op de Groote Kerk. E. Koster, 1858.

het gemaakt in 1858. Er is ook een kopie van het tafereel, geschilderd door
A.E. Meusinger in 1861, in het museumbezit is sinds 1996.
Zwarte Zee
Samen met het boekje HS 74 heeft elk lid een themaboekje over Hotel Maassluis
ontvangen. Alle foto’s daarin komen uit het archief van de HVM. Het jaartal
van veel foto’s is niet bekend en bij de beschrijving maken wij naar beste
vermogen een inschatting. De foto van de Zwarte Zee op pagina 21 hadden we
ingeschat op 1945. Gelukkig zijn er mensen met kennis van zaken die ons helpen
aan een betere datering. Rien van
Splunter wees ons op het volgende.
‘De Zwarte Zee, getooid met de
neutraliteitstekens en -opschriften,
kan natuurlijk niet in 1945 voor de
kade liggen. Destijds heb ik het schip
zien binnenkomen uit Engeland, na
ruim vijf jaar ballingschap, nog geheel
in oorlogskleur. Smit had in 1939 als
voorzorg al zijn zeegaande slepers van
de neutraliteitstekens laten voorzien.
En dus is deze foto niet van ná, maar
van vóór de oorlog.’
Zwarte Zee voor het gebouw van Smit.
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SPEURNEUZEN GEVONDEN
Op de groepsfoto zijn heel wat bekenden herkend door diverse leden. Het
is een foto van Excelsior, maar de datering en de gelegenheid waarbij hij is
genomen blijft toch een beetje onzeker. Van nr. 24, Wim van Rumpt, is een
overlijdensadvertentie bekend van 1971, dus de foto is van voor die tijd.
Waarschijnlijk was er een jubileum te vieren. Excelsior is van 1918, dus het zou
1968 geweest kunnen zijn. Ook is de veronderstelling geopperd dat het om
de uitreiking van onderscheidingen gaat. Wel zijn er veel namen bekend. We
geven hier de genummerde foto en de verzamelde gegevens die de HVM heeft
ontvangen.

1/2
3.
4.
5.
6.
8.
11.
12.
15.
16.
17.
17.

Henk Westein en echtgenote
Maartje Kloppenburg-van der Kooij, echtpaar woonde in de
Wagenstraat
J.C. (Jan) Kloppenburg, werkte in de Vereenigde Touwfabriek (VT)
Toon de Lange sr, beheerder van de ballen bij Excelsior
Massie van Noort
Van de Kade, werkte in de VT
Rein Harlaar
Piet van der Snoek, wethouder
Cor van Dijk
Warbout?
Juffrouw Brouwer, secretaresse van de burgemeester
Adriana Paalvast-Tuiloo (1912-2001), echtgenote van Maarten
Paalvast.
Echter Maarten en Adri Paalvast hadden niets met Excelsior te maken.
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18.
20.
21.
24.
28.
31.
32/34.

Piet van Dijk, voorzitter Excelsior
Jaap of Jacob Cats uit de Nieuwstraat, zat bij de brandweer
Jo of Joop Luyendijk, werkte bij de Witol, zat bij de brandweer
Wim van Rumpt, typograaf, raadslid PvdA
Jan Cats, broer van 20, speelde saxofoon bij de Maassluise Harmonie
Jo of Johan van Dijk, werkte bij het ziekenfonds in de Veerstraat
Leen van Roon en zijn vrouw, woonden aan de GABlaan tegenover de
KWschool
36.
Evert (Eef) Paalvast-Nieman (1915-2008), was rechtsbuiten bij
Excelsior
37.
Hendrika (Riek) Paalvast (1918-2005), het echtpaar woonde in de
Piersonstraat
38.
Gijs de Haas?
42/43. echtpaar Dingeman-Pieterse
44.
Mevr. Keizer-de Bruijn, haar man werkte in de VT
46.
Cor de Niet, linksbuiten bij Excelsior, werkte in de VT
51.
Koos Moerman, ambtenaar
52.
Mevr. Van Dijk, echtgenote van nr. 31
52.
Mevr. lid van de raad of wethouder en woonde in de Oranjebuurt
53.
Andries Spanjersberg, aannemer
55.
Ab de Lange
58/59. Jan van de Gaag en echtgenote
62.
Ans Spierenburg, ambtenaar
66 of 67. Tinus van Dooren
71.
Nel van Dooren, echtgenote van Tinus
72.
Adri ’t Hart, ambtenaar
73.
Klaas van de Heuvel
74.
Jo Vermeer
75.
Mevr. Van de Heuvel?
76.
Koos Vink
78.
Rien Paalvast?
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SPEURNEUZEN GEZOCHT: WIE IS WIE
De joodse fotograaf Coltof had zijn woning en atelier aan de Noordvliet, nu
nr. 69. Totdat hij in 1942 gearresteerd en weggevoerd werd heeft hij talloze
portretfoto’s in zijn atelier gemaakt. Bijgaand drie van deze foto’s en een
afbeelding van de achterzijde waarop uiterst sierlijk zijn adres staat. Weet
iemand wie hier staat afgebeeld en uit welke tijd de foto ongeveer stamt?
Uw reacties graag naar de redactie: redactie@histvermaassluis.nl, tel.nr. 010
592 97 94.
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SPEURNEUZEN GEZOCHT HOUTEN ‘DING’
Dit apparaat is binnengebracht in het Museum Maassluis. Het is mooi
gemaakt, het heeft een scharnierend stokje dat een blokje heen en weer
beweegt. Maar wat is het? Is het van een oud ambacht, of is het een recent
product van handvaardigheid? Is het iets uit Maassluis?
Wie het weet mag het zeggen en contact opnemen met de redactie, liefst per
e-mail: redactie@histvermaassluis.nl. Telefonisch mag ook: 010 592 97 94.
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SPEURNEUZEN BERGINGSVAARTUIG HAAI
Bij de HVM-Vraagbaak kwam een vraag binnen van de Historische Vereniging
Ameland, die ons zelf aan het zoeken zette. Het ging om het feit dat 100 jaar
geleden het schip Liberty Glo daar in de buurt strandde. De berging ervan
deed de bergingsmaatschappij van Dirkzwager.
In HS 41 (2002) schreef Rinus van de Ree een uitvoerig verhaal over Maassluise
bergingsvaartuigen en de berging van de Liberty Glo in 1919. Daarbij
ging tijdens noodweer op 18 december 1919 een van de bergingsschepen
verloren, de blazer ‘Haai’ (MA 136). Alle bemanningsleden kwamen om.
Aan boord waren vier opvarenden uit Maassluis. Dat waren schipper
J.C. Schepen, zijn zoon Antony, P.J. van Eijk en C. Hollaar. Van de twee
eerste genoemden hebben we wat meer informatie, maar van P.J. (Pieter) van
Eijk en C. (Cornelis) Hollaar is ons niets bekend. Opmerkelijk genoeg werd er
toentertijd in de lokale kranten geen aandacht gegeven aan dit dramatische
gebeuren. In geen enkele informatiebron hebben we – nu 100 jaar later –
iets over hen kunnen vinden.
Daarom roepen we uw hulp in. Heeft u informatie over Van Eijk en Hollaar?
Laat het weten! Reacties, liefst per e-mail, naar onze vraagbaak Dick van
Wassenaar: dick.van.wassenaar@histvermaassluis.nl.
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