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Het jaar 2020 staat in het teken van de herdenking dat Nederland 75 jaar 
geleden werd bevrijd van de Duitse bezetter. Daarom in deze Historische 
Schetsen ook een terugblik op de oorlogsjaren in de vorm van twee 
persoonlijke verhalen. Zoals dat van het zeemansgezin Boog dat na vijf lange 
jaren wachten in mei 1945 reikhalzend uitkeek naar de thuiskomt van vader 
Dirk. Ook de zeevarende vader van de familie Pop bleef noodgedwongen 
vijf jaar gescheiden van zijn gezin. Gelukkig konden de kinderen terecht bij 
gastvrije families in Noord-Holland en Friesland waar de hongersnood niet 
zo nijpend was als in Maassluis. Verder drukken we een gedicht af waarin 
Martien van der Hidde in december 1940 zijn afschuw uitte over de Duitse 
bezetting. 
Iedereen die wel eens de Groote Kerk heeft bezocht weet dat je op sommige 
plekken moet oppassen om niet te struikelen over de grafstenen in de vloer. 
Geb van Doornik legt uit wat de achtergrond was van het begraven in de 
kerk en welke consequenties dat in het verleden soms had. Zijn echtgenote 
Trudi haalt herinneringen op aan haar grootouders die in de voormalige 
boerderij aan de Weverskade 89 woonden.
Van een geheel andere orde is het verhaal over de zoon van de vroegere 
burgemeester Dommisse die in de jaren twintig van de vorige eeuw 
experimenteerde met ‘radio-ontvangsttoestellen’ en een rol speelde bij de 
oprichting van de NCRV. En om in dezelfde tijd in Maassluis te verblijven, 
leest u ook hoeveel we weten over de Maassluizers van toen aan de hand van 
het ‘Adresboek van Maassluis’. Daarin kunnen we lezen wie waar woonde. 
Op alfabetische volgorde zijn de hoofdbewoners met hun beroep vermeld, 
maar ook bedrijven, verenigingen, scholen, middenstanders en andere 
neringen staan erin. U begrijpt: een geweldige informatiebron voor iedereen 
die is geïnteresseerd in de geschiedenis van onze stad. 
Een middenstander die niet in dat boek staat, is schoenenwinkel Voorberg. 
Na 75 jaar verdwijnt deze vertrouwde naam uit Maassluis. Een goede 
aanleiding om de geschiedenis van dit bedrijf te beschrijven. In Historische 
Schetsen 77 doen we dat met twee andere bekende Maassluise bedrijven die 
ermee stoppen. 
We wensen u veel leesplezier met deze en alle andere zeer lezenswaardige 
artikelen.

VAN DE REDACTIE
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Door: Rien Braber

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was er nauwelijks aandacht voor 
het milieu. Nauwkeurig onderzoek naar bodem- en/of waterverontreiniging 
deed men niet. Eigenlijk ging deze problematiek pas spelen met de 
ontdekking van de ernstige bodemvervuiling in Lekkerkerk in 1980.  
Het gebrek aan aandacht voor dit probleem speelde rond deze tijd ook in 
Maassluis een rol bij de bouw van huizen in de Vertowijk.

De grond in deze nieuwe woonwijk bleek ernstig vervuild door de touwfabriek 
die daarvoor in dit gebied had gestaan. Niet alleen de straatnamen en de 
wijknaam (Vereenigde Touwfabrieken) herinnerden aan het bedrijf. De 
volledige erfenis van de touwfabriek bleek pas later.

Onbekend probleem in 1974
Wethouder van milieu Izaak van der Knaap heeft zijn handen vol gehad aan 
het oplossen van de bodemvervuiling in de Vertowijk. Bewoners namen het 
hem kwalijk dat de grond, waarop de huizen stonden, niet voorafgaande 
aan de bebouwing was onderzocht. Van der Knaap kon hiervoor een 
tweetal redenen noemen. ‘In de eerste plaats speelde de problematiek van 
de bodemverontreiniging toen (1974) niet; wat wisten we er nu helemaal 
van? En vervolgens zaten we met het feit, dat de overheid voor de bouw 
van woningen zoals in de Vertowijk destijds nog de zogeheten 80% regeling 
hanteerde. Op grond van deze regeling, die op het punt stond te verdwijnen, 
zou het rijk 80% van de bouwkosten voor zijn rekening nemen. We moesten 
dus snel met plannen komen. Maar bovendien kwam het toen niet in ons 
hoofd op dat er sprake kon zijn van bodemverontreiniging.’

De geschiedenis van de touwfabriek
In de grote bloeiperiode van Maassluis tussen 1400 en 1800 vestigden zich tal 
van ambachtslieden in Maassluis, waaronder touwslagers en nettenboeters. 
Al in 1593 is er sprake van een ‘lijnbaan’ aan de rand van het dorp. Op een  
kaart uit 1891 is aangegeven, dat op het huidige Verto-terrein een 
stoomspinnerij aan de Wagenstraat is gevestigd: een voortzetting van de 
arbeid waarmee rond 1800 de familie Van der Lely begon. In 1918 werd 
op dezelfde plaats, door een samengaan met enkele andere bedrijven in de 
touwindustrie, de Vereenigde Touwfabrieken opgericht.

VERONTREINIGING VERTOWIJK
De erfenis van een touwfabriek
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Aanvankelijk ging het niet allemaal van een leien dakje. Een van de grootste 
dieptepunten waarmee de touwfabriek werd geconfronteerd, was een felle 
brand in 1929. Deze trof een vitaal gedeelte van het bedrijf. Nadat de schade 
was hersteld werd het werk weer even ijverig als daarvoor ter hand genomen. 
Enkele jaren later bood de touwfabriek, ook wel ‘de Baan’ genoemd, aan 800 
tot 900 mensen werk.

De eerdergenoemde touwslagerij en later de touwfabriek produceerden 
vooral trossen voor de visserij. Daarna was de scheep- en sleepvaart een 
van de beste klanten. In feite leverde de fabriek tot aan het einde toe (1981) 
sleeptrossen aan deze opdrachtgevers. De grote kracht van de touwfabriek 
zat hem niet alleen in de hoge kwaliteit van de verschillende producten. Van 
grote invloed was ook dat de bewerkingen zoals verven, hekelen, spinnen, 
twijnen en weven allemaal onder één dak plaatsvonden.
De touwfabriek had een goede naam, zowel in het binnenland als het 
buitenland.

Ribbeltjes
Vanaf de jaren dertig veroverde de uit de touwfabriek afkomstige vloer-
bedekking de Nederlandse markt. Deze vloerbedekking vond zoveel aftrek, 
dat de werknemers overuren moesten maken. De vloerbedekking stond 
bekend onder de naam JABO. Het was ‘ribbeltjes-vloerbedekking’ waarvan 
je als kind, de 60-plussers kunnen het zich vast nog wel herinneren, wanneer 

Brand in de touwfabriek, 1929.
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je op de grond speelde, na een klein kwartier de afdrukken in je knieën zag 
... en voelde. Het was een slijtvaste en goedkope vloerbedekking. Naarmate 
de welvaart toenam, verminderde de belangstelling voor goedkopere 
vloerbedekking als JABO. Men prefereerde wollen vloerbedekking.

In 1967 viel de eerste klap: verschillende productieafdelingen werden 
gesloten. In 1973 volgde een tweede sluiting. Een jaar later, in 1974, nam de 
gemeente Maassluis het grootste deel van het fabrieksterrein, ongeveer 11,6 
ha, over. In 1982 vond de ‘algehele uitverkoop’ van de touwfabriek plaats. 
Van de touwfabriek was niets meer over. 
Nou … niets?

Woningbouw in de Vertowijk
De bebouwing van de woonwijk op het voormalige terrein van de 
touwfabriek wordt in twee fasen uitgevoerd, Verto-1 en Verto-2.  
Het Verto-1-complex omvat 249 woningwetwoningen, 48 koopwoningen,  
23 premiehuurwoningen en – later gebouwd – 5 vrijstaande woningen.
Voor de straatnamen heeft men namen gekozen die verwijzen naar de 
vroegere touwfabriek: Spinnerij, Weverij, Ververij, Scheerderij, Touwbaan, 
Lijnbaan, Glanzerij en Kluwerij. 
In november 1974 wordt de eerste paal voor het Verto-1-complex geslagen. 
Staatssecretaris Jan Schaefer is hiervoor zelfs uit Den Haag gekomen.  

Zicht vanaf Groote Kerk op de Noorddijk en Vereenigde Touwfabrieken met daarachter de eerste nieuwbouw Vertowijk. 

Circa 1980.
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Op 11 december 1975 reikte dezelfde staatssecretaris de sleutel uit aan de 
bewoners van de laatst opgeleverde woningwetwoning.
Wanneer de bouw van Verto-1 is afgerond, lijkt het een mooie woonwijk 
geworden met betaalbare en gevarieerde huizen. Totdat ...

Stank en olie in de kruipruimte
In 1982 drong het langzaam tot de bewoners door dat de touwfabriek een 
erfenis had achtergelaten die het woongenot in één klap aanzienlijk deed 
afnemen: er zat rotzooi in de grond. Er kwamen klachten van de bewoners. 
De Milieudienst Rijnmond (DCMR) schreef in een onderzoeksrapport van 
januari 1987: ‘In de loop der jaren zijn er diverse stankklachten van bewoners 
uit de woningen gemeld. Deze klachten zijn globaal in twee soorten te 
onderscheiden:
1. klachten veroorzaakt door de hoge waterstand met het hierdoor ontstane 
vochtprobleem in de woningen;
2. klachten waarbij een relatie lijkt te bestaan met een eventuele bodem-
verontreiniging. Bewoners bemerken olie op het grondwater in de 
kruipruimtes.’

De bewoners kwamen in actie. In april 1982 hebben bewoners van de 
Glanzerij de bodemverontreiniging aangemeld bij de gemeente en gevraagd 
om een onderzoek in te stellen. Daarna belden de bewoners regelmatig naar 
het stadhuis, maar ze kregen het 
idee dat ze van het kastje naar de 
muur werden gestuurd. Ook vond 
er geen bemonstering plaats van de 
kruipruimtes, zoals de gemeente 
eerst had toegezegd. De bewoners 
hebben toen in mei 1983 zelf de 
Wetenschapswinkel in Delft verzocht 
de bemonstering te verrichten. In 
november 1983 werd hiervan rapport 
uitgebracht. De resultaten van dit 
onderzoek waren zo verontrustend 
dat de bewoners op 2 december 
zelf bij Rijnmond hebben moeten 
informeren of het Verto-1-terrein 
al was aangemeld en wanneer de 
onderzoeken van start gingen.

Haast vanwege de subsidieregels
Er was inmiddels een Commissie Bodemonderzoek Verto-1, een bewoners-
commissie waarvan de heer Tuit de bezielende voorzitter was en mevrouw 
Kouwenhoven-Van der Lely de actieve secretaris. In december 1983 sturen 

Glanzerij 1976.
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zij het rapport van de Delftse Wetenschapswinkel aan het Openbaar 
Lichaam Rijnmond dat in die tijd nog direct verantwoordelijk is voor de 
bodemsaneringsproblematiek in de regio. In een begeleidende brief schrijft 
de bewonerscommissie: ‘Volgens dit onderzoek zijn bodem en grondwater 
enorm verontreinigd met minerale olie. Onbekend is echter wat er nog 
meer aanwezig kan zijn. Zou dit andere ook van invloed kunnen zijn op 
de kwaliteit van het drinkwater? Omdat mogelijkerwijs op verschillende 
locaties in de wijk ook verschillende soorten verontreiniging kunnen 
voorkomen door stroming van het grondwater en de erfenis in de grond van 
de vroegere Verto-fabriek, willen wij aandringen op een onderzoek dat zich 
over de hele wijk uitstrekt.’
Tien dagen later zitten de verontruste bewoners in het gemeentehuis. Behalve 
de vraag over het drinkwater stellen ze aan wethouder Van der Knaap ook de 
vraag waarom er op het open terrein van Verto-2 eerder met het onderzoek 
van de bodem is begonnen. Het blijkt dat de gemeente Maassluis er primair 
belang bij had om het Verto-2-terrein bebouwd te krijgen. Er liep al een 

Circa 1977. Op de voorgrond de Zuidvliet en de Noordvliet. Daarachter, in het midden van de foto, de Vertowijk  

in aanbouw.
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subsidieaanvraag die zou komen te vervallen als niet op tijd met de bouw 
begonnen kon worden.

Afgesproken wordt om de bewoners voortaan beter te informeren. Ook 
zal op een twaalftal adressen regelmatig de kwaliteit van het drinkwater 
gecontroleerd worden. Op zichzelf is dat laatste een geruststellende  
gedachte. 

Financiële problemen
Maar een maand later meldt de Maassluise Courant een nieuw probleem dat 
vertragend kan werken op de oplossing van de bodemverontreiniging. Niet 
alleen Maassluis is in de financiële problemen geraakt door alle gifvondsten 
van de laatste paar jaar, ook het Openbaar Lichaam Rijnmond weet zich 
geldelijk geen raad meer. Als Den Haag geen 6 miljoen gulden bijpast, kan  
van verder onderzoek, laat staan sanering, voorlopig niets komen. ‘Geldgebrek 
vertraagt sanering van giftige bodem’, kopt de Maassluise Courant dan ook.
Dat Maassluis ook in de financiële problemen dreigt te komen, is eenvoudig 
te verklaren. De gemeente Maassluis moet volgens de Interimwet 
Bodemsanering 10% bijdragen aan de kosten voor de bodemsanering.  
De gemeentelijke last voor bodemsanering zal de grens van 20 gulden per 
inwoner gedurende een periode van vijf jaar ver te boven gaan. Maassluis 
dreigt een artikel-12-gemeente te worden. Dat betekent dat de gemeente wat 
de financiën betreft onder toezicht van de provincie komt te staan. Maassluis 
is bang aan de problemen van de verontreiniging failliet te gaan. Maassluis 
vraagt het rijk om meer geld. Een verzoek dat vertragend zal gaan werken bij 
de oplossing van dit probleem.

PUR-schuim geen oplossing
Ondertussen zitten de bewoners nog 
steeds met dezelfde problemen: een 
enorme stanklucht in de kruipruimtes 
onder de woningen. Ook kampen de 
huizen met enorme vochtproblemen. 
De bewoners worden na drie jaar moe 
en gefrustreerd door de vertraging 
die ontstaat door de aanpak van de 
overheden. ‘Als je niet ziek wordt van 
al die troep, dan word je het wel van de 
ambtenarij.’ 
Het is wel zo langzamerhand 
duidelijk dat er een oplossing moet 
komen en dat wellicht aan sanering 
niet te ontkomen valt. Maar door 
geldgebrek en overheden die elkaar 

Stank en vochtproblemen maakten afgraving van de 

kruipruimtes noodzakelijk.
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de bal blijven toespelen, kan dat nog 
wel even duren.
Ook blijkt uit de onderzoeken die 
regelmatig plaatsvinden, dat nader 
onderzoek noodzakelijk is. Men 
wil de verontreiniging eerst goed 
in beeld hebben. Ook dit leidt tot 
vertraging. We zijn al in het voorjaar 
van 1985 beland.

Misschien kunnen tijdelijke maat-
regelen voorlopig een oplossing  
bieden? Het Gemeentelijk Woning-
bedrijf maakt een tussentijdsplan.  
Ze wil, vooruitlopend op een moge-
lijke sanering, de kruipruimtes met PUR-schuim isoleren tegen vochtover-
last. Maar dit plan vindt geen genade in de ogen van Rijnmond. Zij stelt: ‘De 
permanente verwijdering van het water uit de kruipruimtes zal van invloed 
zijn op de grondwaterstroming van het onderzoeksgebied. Het aanbrengen 
van een isolatielaag kan, door de chemische samenstelling van een dergelijke 
laag, van invloed zijn op de kwaliteit van de kruipruimtelucht.’
De bewoners zijn in eerste instantie teleurgesteld. Later kunnen de bewoners 
toch wel begrip opbrengen voor het standpunt van Rijnmond. Wanneer het 
Gemeentelijk Woningbedrijf de vloer van de kruipruimte laat afdekken, kan 
er ook geen bodemonderzoek plaatsvinden. 
Hoe staat het eigenlijk met het Verto-2-terrein?

Sanering Verto-2, veel te krappe aanneemsom
Het Verto-2-terrein levert niet veel commotie op bij de bevolking van 
Maassluis. Het terrein is immers nog niet bebouwd. En dus kan wethouder 
Van der Knaap ferme taal spreken over dit terrein. In de Maassluise Courant 
van mei 1985 laat hij weten: ‘Er gaat geen paal de grond in voordat we zeker weten 
dat de grond schoon is.’ Hij weet dan nog niet dat het onderzoeksrapport van 
de DCMR in juli 1985 tot de conclusie zal komen dat er maar één oplossing 
overblijft voor Verto-2 en dat is volledig saneren. Lood, koper, polycyclische 
aromaten en minerale olie zijn zo ver door het hele terrein verspreid dat een 
vlekkensanering geen oplossing biedt. Er zijn 16 verontreinigingsvlekken 
geconstateerd. Ontgraven, reinigen en een aangepaste bestemming vinden 
voor de gereinigde grond, luidt kort en bondig de aanbeveling.

In augustus 1985 stelt ingenieursbureau Oranjewoud BV een saneringsplan 
op. Dit bureau wordt ook de sanering gegund tegen een veel te krappe 
aanneemsom van f 640.000,-. De reiniging van de vervuilde grond wordt 
gegund aan Ecotechniek BV.

In 1986 kan de bouw van de wijk Verto-2 beginnen.
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Bij de sanering ondervindt men veel tegenslag:
- regen en vorst bemoeilijken de sanering;
-  er moet meer grond worden afgegraven omdat de verontreiniging vaak 

dieper zit dan vooraf aangenomen;
-  het op het terrein aangetroffen oude rioleringsstelsel bleek opgevuld met 

olie- en creosootachtige stoffen;
-  de grond bleek veel natter te zijn dan verwacht en de granulaire samen-

stelling week aanzienlijk af van de verwachte samenstelling.

Ondanks alle tegenslagen is toch de uiterste datum, waarop Maassluis 
met de bouw van 66 woningen moest beginnen, gehaald. Op 31 maart 
1987 was de sanering van Verto-2 voltooid. Een sanering die veel duurder 
was uitgevallen dan begroot. In totaal bedroegen de kosten f 6.670.568,40.  
Het grootste deel van dat bedrag is naar de reiniging van de grond gegaan, 
namelijk f 5.208.410,70. 
Hoe was toen de stand van zaken in Verto-1? Hoe ging het met de bewoners?

Voorbereiding sanering Verto-1
Begin 1985 gaan de bewoners van Verto-1 akkoord met het voorstel van 
Openbaar Lichaam Rijnmond om nader onderzoek naar de verontreiniging 
te doen. De 25 fasen van dat onderzoek zullen zeker 600 manuren vergen 
van de DCMR en volgens een voorlopige begroting f 365.000 kosten.
De bewonerscommissie is erin geslaagd om geld van de gemeente te krijgen 
om zich te laten bijstaan door deskundigen. Zij nemen het adviesbureau  
De Staat in de arm. 

‘Het afgraven kan tot overlast leiden’, was het bericht aan de bewoners na vijf jaar onderzoek.
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Tijdens het onderzoek wordt het Openbaar Lichaam Rijnmond opgeheven 
en overgedragen aan de afdeling Bodemsanering van de provincie Zuid-
Holland. Deze verandering levert nauwelijks vertraging op, omdat veel 
ambtenaren van het OLR meeverhuizen naar het provinciehuis.
Uit alle onderzoeken blijkt duidelijk dat een sanering onvermijdelijk is. Er 
zijn verhoogde concentraties van benzeen en dioxine in de bodem gevonden.

Op 10 september 1987 krijgen de bewoners bericht over het ontgravingsplan; 
het zal tot overlast leiden: ‘Tijdens de uitvoering van de sanering zult u 
hinder ondervinden van de werkzaamheden. De wijk is moeilijk bereikbaar, 
het parkeren zal problemen opleveren, geluidsoverlast zal ontstaan door 

materiaal van de aannemer en 
nutsvoorzieningen worden tijdens 
werkuren afgesloten.’
Op vrijdag 30 oktober 1987, dus 
5½ jaar na de eerste klachten 
van de bewoners over vocht en 
stankoverlast, gaat de sanering van 
start. Milieugedeputeerde J. van 
der Vlist is speciaal naar Maassluis 
gekomen om het startsein te geven. 
In de komende maanden moet 
8.000 kubieke meter verontreinigde 
grond worden afgegraven. Er is 
voor dit project 7,5 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld.

Overlast door de sanering Verto-1
De saneringswerkzaamheden voert het bedrijf Milieutechniek BV uit. Dit 
bedrijf heeft voor het graven onder de woningen een speciale techniek 
ontwikkeld. Er komt zowel voor als achter de woning een kraan te staan. Die 
trekken een soort rakel onder de woning heen en weer. De rakel schuift per 
keer over de hele breedte van de woning een laag van 2 cm vervuilde grond 
naar de grijpers die de grond in vrachtwagens kieperen. Die voeren de grond 
– na door de wasstraat te zijn gegaan – af naar de tijdelijke opslagplaats in 
Amersfoort.

De bewoners hebben behoorlijk last van de sanering. De bewonerscommissie 
maakt zich hard voor een schadevergoeding. Deze schadevergoeding zou 
dan betrekking moeten hebben op het tijdelijk verplaatsen van de schuurtjes 
achter de huizen, het niet kunnen studeren van de kinderen, de slapeloosheid 
van mensen die nachtdienst verrichten en hogere verwarmingskosten tijdens 
de sanering. Ook vinden de bewoners dat kwijtschelding of verlaging van de 
huur vanwege de overlast wel het minste is dat zij mogen verwachten.

Een laag van één tot vier meter is afgegraven, variërend door 

de mate van vervuiling.
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Wethouder Van der Knaap belooft 
een potje te zoeken voor vergoeding 
van een lager woongenot. Een 
puntensysteem zorgt voor een zo 
eerlijk mogelijke verdeling.
De schadebedragen blijken later 
behoorlijk uiteen te lopen, van 
een paar honderd gulden tot 5.000 
gulden. Het ging dan vooral om 
schade aan de tuintjes. Wie voor de 
sanering een fraaie aangelegde tuin 
had, kreeg een groter schadebedrag.

Toen de sanering een tijdje aan de 
gang was en de bewoners steeds 
meer gewend raakten aan de werkzaamheden vlak bij hun huis, moesten 
zij erkennen onder de indruk te zijn van de wijze waarop Heijmans 
Milieutechniek de sanering uitvoerde. Deze firma oogstte veel waardering 
voor het begrip dat ze kon opbrengen voor de bewoners en hun problemen. 
De bewoners waardeerden het zeer dat zij eind december een kerstpakket in 
ontvangst mochten nemen van Heijmans. Aangeboden vanwege de overlast. 
Een bewoner zei hierover: ‘Wij werden er koud van en zijn dan ook diep 
geroerd door deze geste.’

Voltooid, maar Maassluis is nog niet klaar
Op 20 juni 1988 staat in de bewonersbrief dat de sanering van het eerste 
gedeelte is voltooid. Er komt een initiatief voor een gezamenlijk feest.  
Het project van sanering blijkt het gemeenschapsgevoel te hebben versterkt.
De sanering van Verto-1 is in het voorjaar van 1989 afgerond. De nieuwe 
bestrating en de nieuwe aanplant zorgen voor een fleurig en kleurrijk 
aanzien van de wijk. De bewoners halen opgelucht adem.

De schoonmaak heeft in totaal zo’n 26 miljoen gulden gekost. Het 
milieufonds van de gemeente Maassluis, waaruit de verplichte 10% betaald 
moest worden, is helemaal leeg, meldt wethouder Van der Knaap. Maassluis 
moet opnieuw sparen om de overige noodzakelijke saneringen mogelijk te 
maken. De verontreiniging van de Steendijkpolder dient zich al aan. 

Bronnen
Van Touwfabriek tot Vertowijk, Annemieke van Vlier
De grote schoonmaak, het werk van de afdeling Bodemsanering Zuid-
Holland, Rolf Boost, Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage, 1991
(foto)archief HVM

Het verplaatsen van de schuurtjes was noodzakelijk.
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Door: Pleun van Dijk en Rien van der Knaap

Tijdens een excursie naar Delft met mensen van de Historische Vereniging 
kwam de vraag naar voren wat het verhaal is van de ‘Vereniging ter 
bevordering van het spreken in het openbaar ‘Rhetorica’ in Maassluis’, 
die ooit bestaan heeft. Er volgden reacties met grote vraagtekens. Nooit 
van gehoord! Toch heeft deze vereniging ruim 20 jaar bestaan. 

Honderden cursisten uit Maassluis en omgeving hebben aan de cursussen 
deelgenomen. 

We kennen enkele bestuursleden
De vereniging Rhetorica is opgericht op 5 april 1947 en stelde zich ten doel 
het bevorderen van de kunst van het spreken in het openbaar. De lessen 
werden tot begin jaren zestig gegeven in het Zeemanshuis (er staat nu ‘te 
huis voor zeelieden’ op de gevel) op de Wip, later op andere plaatsen. 
Veel bestuursleden hebben in de loop der jaren leiding gegeven aan de 
vereniging. Namen van de bestuursleden van de eerste 15 jaren zijn moeilijk  
te traceren. Enkele leden van het bestuur uit de jaren zestig kennen we nog  
wel. J. Middelwijk was voorzitter, hij had een grote kledingzaak op de Markt.  
Emmy van Veen, verloskundige, maakte verslagen en incasseerde contant  

f 1,- cursusgeld. En de naam van 
mej. Ter Borg, onderwijzeres, komt 
naar voren. Zij gaven leiding aan 
deze vereniging. Aan het einde 
van het bestaan van de vereniging 
kennen we ook nog de namen van 
leidinggevenden, Rien van der 
Knaap, Pleun van Dijk uit De Lier en 
Job Vreugdenhil. 

Docenten en auditorium
Het bestuur organiseerde de 
cursussen. Spreken in het openbaar 
is alleen goed te leren met een 
aandachtig gehoor, in cursustaal een 
auditorium genoemd, van tien tot 
twintig personen. 

VERENIGING RHETORICA
Leren spreken in het openbaar

Het Zeemanshuis heeft omstreeks 1970 een andere  

bestemming gekregen.
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Gedurende de twintig jaar dat de vereniging heeft bestaan, was de heer 
Jo Koevoet uit Vlaardingen de bekendste docent. Pas in latere jaren werd 
deze functie door de heer Piet Don en later ook door andere bestuursleden 
overgenomen. 

Tijdens de cursus kregen alle deelnemers elke cursusavond de opdracht een 
toespraak te houden. De onderwerpen waren veelzijdig. Het doel was de 
mensen ‘angstvrij’ te leren spreken. Enkele uitgangspunten:
1. Maak een eenheid van je verhaal met een doordachte logica. 
2. Kijk je luisteraars, je auditorium, aan als je hen toespreekt. 
3.  Spreek rustig en probeer met kleine handgebaren accenten te leggen bij 

jouw woorden. 
4. Probeer met een pakkende zin af te ronden. 

Oorkonde
Na onze oproep in de Schakel van 6 juni 2019 om meer informatie uit het 
verleden, ontvingen wij van meerdere informanten ervaringen en materiaal. 
Zo had Henk Don nog enkele getypte cursussen. Les 1 begint met een 

spreuk die aangeeft hoe belangrijk 
een goede voorbereiding is: ‘wie 
het spreekgestoelte betreedt zonder 
voorbereiding, verlaat het zonder 
eer’. Wel volgt daarna de opmerking 
dat een goed voorbereide speech niet 
altijd geslaagd hoeft te heten.

Bijzonder is een oorkonde verleend 
in 1955 aan de heer Jo Koevoet. Zijn 
dochter (Joke Horlings-Koevoet uit 
Vlaardingen) heeft ons de oorkonde 
tijdelijk ter beschikking gesteld. 
De oorkonde is met een officieel 
lakzegel van de gemeente Maassluis 
bekrachtigd. 
Over de oorkonde valt nog wel wat 
te zeggen en hij geeft veel informatie 
uit die tijd. Een mooie spreuk uit 
de bijbel omlijst de oorkondetekst: 
‘de tong der wijzen brengt degelijke 
kennis voort’, (spr 15:2A). De 
volledige tekst in de bijbel luidt: 
‘de tong der wijzen breng redelijke 
kennis voort, maar de mond 
der zotten stort dwaasheid uit’.  Oorkonde.Oorkonde
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Knap gevonden die spreuk trouwens, maar in die tijd waren de Maassluizers 
dan ook bijbelvast en bijbelstudie was zowel bij de hervormden als de 
gereformeerden gebruikelijk. 
Vooral over psalmverzen uit je hoofd leren (in soms archaïsch woordgebruik) 
waren we niet enthousiast, maar ik wed dat velen psalm 68 vers 2 nog 
grotendeels kunnen meezingen: ‘maar ’t vrome volk, in u verheugd, zal 
huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen.’ 

Pikant detail is de schrijfwijze van de naam van de vereniging. De naam  
R(h)etorica kan men op verschillende manieren schrijven. De vereniging is 
het nooit helemaal eens geworden wat de juiste schrijfwijze was! 

Keizer van de cursus
Leden van de gereformeerde kerkenraad werden gewezen op het belang van 
spreken in het openbaar en gemaand aan de cursussen deel te nemen. Ook 
ambtenaren werden enthousiast gemaakt. 
Alle cursisten moesten aan het eind 
van de cursus als eindopdracht een 
vrije rede houden voor een bevoegde 
jury. Deze jury kende een cijfer toe en 
de cursisten ontvingen een officieel 
testimonium waarop het cijfer 
vermeld was. De beste redenaar werd 
tot keizer van de cursus uitgeroepen.

Van enkele cursisten hebben we hun 
testimonium ontvangen. We noemen 
enkele namen: Alex Verploegh van 
de Oliefabriek op het Kerkeiland. 
J. Groeneveld uit 1950, van beroep 
timmerman-aannemer. Hij had zijn 
werkplaats aan de Dr. Kuyperkade 
naast drukkerij de Groot. Theo (Dik) 
Klein uit 1964. Joke Westein (nu 
mevrouw Joke Hubert-Westein) uit 
1967. 

Compliment van de kantonrechter
Destijds was er geen TV en telefoons waren schaars. Het gesproken woord 
was van groot belang. Van Klaas ’t Hart jr. kregen we onder andere een 
uitgebreid verhaal dat goed weergeeft hoe moeilijk de mensen het in die tijd 
vonden in het openbaar een standpunt over het voetlicht te brengen. 
Rhetorica is ook nog een keer gedagvaard door een landelijke organisatie, 
eveneens Rhetorica geheten. De zaak kwam voor bij het kantongerecht in 

Testimonium.T ti i
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Dordrecht. De tegenpartij was vergezeld van een advocaat. Op de vraag van 
de rechter waar onze raadsman was, antwoordde de heer Boogaard (destijds 
secretaris): ‘Wij retorikanen voeren zelf het verweer, wij zijn immers sprekers 
die zelf dit soort zaken moeten kunnen afhandelen.’ Daar kreeg hij van de 
rechter een compliment voor. Er werd een compromis gesloten. Rhetorica 
bleef gewoon in Maassluis en omstreken actief, waar Rhetorica Landelijk 
weg moest blijven. De laatste werd veroordeeld tot de kosten van het geding!

Eind jaren zestig nam het aantal cursisten af. Waarschijnlijk was de 
opkomst van de televisie van invloed op die ontwikkeling. Om een goede 
sprekerscursus te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er voldoende 
toehoorders zijn. Dat lukte niet meer. Om die reden is de Vereniging tot 
het bevorderen van het spreken in het openbaar Rhetorica te Maassluis 
omstreeks 1970 opgeheven. Maar in het verleden van Maassluis staat deze 
periode van 1947 tot 1970 met ere gegrift. Een periode met Rhetoricanen van 
formaat dankzij deze vereniging die als credo had: 

De taal is het voertuig van de geest

Docent Koevoet. Spreken in het openbaar is nog steeds actueel.
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Door: Dick van Wassenaar

De naam Dommisse is in Maassluis vooral bekend door C.P.I. Dommisse, 
wiens loopbaan begon als archivaris van de gemeente Vlissingen en 
eindigde als burgemeester van Maassluis in 1933. Minder bekend is dat de 
zoon van het echtpaar Dommisse-Guillaume, Pieter Kors, een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de eerste omroepvereniging, 
de Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging (NCRV).

In de jaren 1920 waren er in Nederland uitsluitend buitenlandse radiozenders 
te ontvangen, Nederlandse zenders waren er nog niet. Op 6 november 1919 
werd er een begin gemaakt met de eerste Nederlandse radio-uitzendingen.  
De man die dat realiseerde, was de Haagse ingenieur Hanso Schotanus à 
Steringa Idzerda. Idzerda (‘IDZ’ 
was zijn radio-roepnaam) zond een 
zogenaamde ‘radio soirée musicale’ 
uit vanuit een primitieve radiostudio 
in zijn woning aan de Haagse 
Beukstraat (met een bordje boven 
de deur waarop stond ‘brandt dit 
licht, dan koppen dicht’). De studio- 
en zendapparatuur waren gemaakt 
door zijn eigen bedrijfje, de NRI 
(Nederlandse Radio Industrie).

Zelfgebouwde kristalontvanger
Pieter Kors Dommisse werd op 12 
augustus 1898 in Vlissingen geboren 
en stierf op 12 augustus 1972 in De 
Kaag. Hij was de zoon van Cornelis 
Pieter Isaak Dommisse en Dina 
Gijsberta Dommisse-Guillaume. 
Tussen oktober 1917 en december 
1918 vervulde hij zijn militaire 
dienstplicht bij de Genie te Utrecht. 
In 1918 kwam hij in dienst bij De 
Stichtse Courant, waarna hij in 1919 
redacteur werd van de Deventer 
Courant en in 1920 in dienst trad bij 
de Nieuwe Leidsche Courant. 

P.K. DOMMISSE, INITIATIEFNEMER NCRV

Een jonge Pieter Kors Dommisse.
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In 1922 begon hij met het maken van radio-ontvangers. Als jongen was Pieter 
gefascineerd door de radio. Al sinds het einde van de negentiende eeuw 
werden draadloos berichten verzonden, vooral ten behoeve van de pers en 
voor militaire doeleinden. Zelf hoorde hij in 1917 voor het eerst geluid dat 
draadloos door de koptelefoon kwam. Toen al besefte hij dat dit nieuwe 
medium grote mogelijkheden in zich borg. Voor Pieter was 9 oktober 1922 
volgens zijn eigen woorden ‘de beslissende dag’. Dat najaar verscheen in het 
weekblad Het Leven een serie artikelen waarin beschreven stond hoe men zelf 
een radio-ontvangtoestel kon bouwen. Tijdens een reis met zijn vader naar 
Arnhem, Ede en Wageningen, kocht hij het blad. Thuis ging hij ermee aan het 
werk en enkele maanden later had hij zijn zelfgebouwde kristalontvanger. 

Oorverdovend
Jarenlang is hij bezig geweest het toestel te vervolmaken. Hij moest helaas 
later merken dat hij het apparaat, net toen er niets meer aan te verbeteren 
viel, aan de kant moest doen omdat er nieuwe versies ontvangsttoestellen 
met luidsprekers op de markt kwamen. 
Het bezit van een radio-ontvanger gaf omstreeks 1922 veel prestige en ook 
toeloop van buren en kennissen. Het kon daarbij gebeuren dat er iets aan 
de ontvangst haperde. Dan gleden de glijcontacten langs de spoel, een 
oorverdovend gekraak teweegbrengend in de koptelefoon. Menigmaal 
schrok de gast dan zo dat hij er voorlopig genoeg van had.

Predikant of een christelijke radiovereniging
Op de avond van de 13e maart 1924 vond er in de studeerkamer van de 
Maassluise burgemeester C.P.I. Dommisse een gesprek plaats tussen hem 
en zijn zoon. De burgemeester had wat zorgen over Pieter Kors. Deze was 
inmiddels 25 jaar oud, maar woonde nog steeds bij zijn ouders thuis aan 
de Veerstraat 19 en had nog steeds geen basis gelegd voor een verzekerde 
toekomst. Hij had als journalist een tijd gewerkt voor het christelijke dagblad 
De Rotterdammer en ook had hij zich beziggehouden met de technische kant 
van radiotelefonie. Maar sinds hij in 1921 overspannen was geweest, had hij 
geen vaste baan. 
Zijn vader meende bij hem belangstelling voor het predikantschap te 
bespeuren. Vooral door het overlijden van zijn grootmoeder, met wie hij veel 
contact had gehad, was zijn geestelijk leven zeer verdiept. Op die avond in 
maart 1924 had vader Dommisse zijn zoon bij zich geroepen om eens over 
zijn toekomst te praten. In de loop van dat gesprek kwam zoon Pieter met de 
mededeling: ‘Vader, als ik eens een christelijke radiovereniging oprichtte...’ 
Burgemeester Dommisse reageerde niet erg enthousiast, maar zei toch: 
‘Jongen, je kunt het allicht proberen. Er is in elk geval niets mee verloren.’ 
In de loop van dat gesprek kwam zoon Pieter met die suggestie over een 
christelijke radio-actie. Er werden maar een paar zinnen over gewisseld. 
Vader Dommisse zag er niet veel in. 
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Tot daadwerkelijke actie werd pas een kleine twee maanden later, in de eerste 
week van mei, besloten. Dat gebeurde in diezelfde studeerkamer. Ietwat 
ongeduldig, maar ook bezorgd over zijn zoon, informeerde Maassluis’ 
eerste burger bij Pieter of deze nu al een besluit had genomen over zijn 
toekomst. De zoon moest bekennen dat hij de afgelopen weken niets beters 
had kunnen verzinnen dan die christelijke radiovereniging. Als die zou 
worden opgericht, zou hij daarin stellig bezigheden kunnen vinden. Vader 
stemde in en zo stond er op zaterdag 10 mei 1924 een forse advertentie in de 
protestants-christelijke dagbladen De Standaard, De Nederlander en de vier 
kopbladen van De Rotterdammer:
Personen, Verenigingen, Corporatien, die hun steun of medewerking geven willen 
aan de vorming eener Christelijke Vereeniging voor Draadloze Telefonie en de op-
richting van een Zendstation, gelieven zich in verbinding te stellen met den Heer 
P.K. Dommisse te Maassluis, die alle gewenste inlichtingen verschaft.

Draadloze telefonie, zonde of zegen?
Het effect van de advertenties overdonderde Pieter toen vanaf maandag 
12 mei de brieven begonnen binnen te stromen. Het duurde maar een paar 
dagen of het hele gezin Dommisse had de handen vol aan het radio-initiatief. 
Niet alle reacties waren positief. Sommigen schreven zelfs het zondig te 
vinden om de boze geesten uit de lucht te halen. 

Toen de reacties binnenstroomden, moest Pieter zijn eigen plaats bepalen. 
Hij zocht weliswaar bezigheden, maar hij besefte dat hij nooit leiding zou 
kunnen geven aan de organisatie die hem voor ogen stond. Hij wist dat hij 
daarvoor de capaciteiten miste. Hij schreef ooit in zijn aantekeningen: ‘De 
idealist heeft tot taak om datgene wat in hem leeft, door anderen te laten 
uitvoeren.’

De advertentie van Pieter Kors Dommisse voor de oprichting van de NCRV.D d t ti Pi t K D i d i hti d NCRV
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Directeur Van der Deure
Bijzonder onder de indruk was 
Pieter van een brief die op maandag 
12 mei 1924 in Bennekom op de 
post was gedaan. Op prachtig 
briefpapier met een indrukwekkend 
briefhoofd meldde mr. Abraham 
van der Deure, advocaat en lector 
aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen, dat hij bereid was zijn 
medewerking te verlenen. Pieter 
besefte direct dat deze de leider van 
zijn organisatie zou moeten worden. 
Hij heeft later verklaard ervan 
overtuigd te zijn dat God zelf Van 
der Deure op zijn pad had gebracht. 
Zijn brief bevatte geen algemeen 
gehouden sympathiebetuiging, maar 
het aanbod om daadwerkelijk zijn 
schouders onder het initiatief te 
zetten. 
Van der Deure kon spoedig de daad 
bij het woord voegen; op zaterdag  
21 juni 1924, tijdens de eerste 
bijeenkomst van het zogenoemde 
Voorlopig Comité van de nieuwe christelijke omroepvereniging, werd hij tot 
voorzitter daarvan benoemd. 

Geen hoofdrol
Uiteindelijk zorgde dus de belangstelling van Pieter Kors Dommisse voor 
radio en telefonie ervoor dat hij de initiatiefnemer was voor de oprichting 
van de NCRV. De eerste ledenvergadering vond plaats op 15 november 1924 
en de eerste uitzending was te horen op 24 december 1924. 
Pieter Kors Dommisse, in het eerste NCRV-bestuur secretaris-penning-
meester, heeft in de organisatie nooit een hoofdrol gespeeld. Hij wist ook  
zelf dat daar niet zijn kracht lag. Maar hij was wel de man die een visie 
inbracht op toekomstige ontwikkelingen waarvoor anderen nog geen oog 
hadden. 

Dit is een bewerking van een artikel van Henk Glimmerveen uit het ochtendblad 
Trouw van 10 november 1984. Op 15 november van dat jaar was het zestig jaar 
geleden dat de NCRV werd opgericht.

De ambtswoning van Burgemeester Dommisse aan de 

Veerstraat NZ 19, versierd ter gelegenheid van het bezoek 

van Koningin Wilhelmina aan Maassluis in september 1924.
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Door: Dick van Wassenaar

In de tweede helft van 1928 verrichtten de bemanningen van een aantal 
sleepboten van L. Smit en Co een bijzondere prestatie door een groot 
drijvend dok vanaf Engeland door het Suezkanaal naar Singapore te 
transporteren. In HS75 werd er al kort over geschreven. Nu een wat 
uitgebreider verhaal gebaseerd op verschillende publicaties.

Een bijzonder karwei in moeilijke jaren
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog verkeerde de wereld in een 
economische crisis. Ook de sleepvaartbedrijven kregen er mee te maken. In 
1928 kreeg L. Smit en Co’s Internationale Sleepdienst de vraag van de Britse 
admiraliteit of het een groot drijvend droogdok kon vervoeren. Het dok was 
bestemd voor de belangrijke Britse vlootbasis in Singapore. Vooraf werd 
Smit gevraagd of het verslepen van een dergelijk gevaarte mogelijk zou zijn. 
Het antwoord was: ‘We hebben wel dokken van zeer groot formaat versleept. Maar 
een dergelijk gevaarte over een afstand van 8.500 mijl en dan door het Suezkanaal is 
wel iets anders. Het kan echter als het dok in twee gedeelten kan worden vervoerd.  
Hou daarmee rekening bij de bouw.’ 
Na veel bezwaren in het Britse parlement, dat van mening was dat Britse 
sleepboten dit project zouden moeten uitvoeren, kreeg L. Smit & Co toch de 
opdracht omdat de Nederlanders, gezien hun ervaring en hun sleepvloot, 

de beste kansen konden bieden voor 
een veilige overkomst. Voor elke 
doksectie werden vier sleepboten 
uitgetrokken. 

Een probleem was wel dat de 
onderneming zelf onvoldoende 
slepers bezat om deze buitengewone 
klus te klaren. Gelukkig wist 
het bedrijf de hand te leggen op 
vier sleepboten van concurrent 
Wijsmuller uit IJmuiden. Bovendien 
kwamen de bemanningsleden van 
deze schepen mee naar L. Smit & 
Co. De namen van de aangekochte 
sleepboten – Jacob van Heemskerck, 

HET SINGAPOREDOK OP REIS - 1928
Hollands Glorie met een gouden randje

Deel van het Singapore drijvende dok naast de werf in 

Wallsend.
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Willem Barendsz, Gelderland en Brabant – werden veranderd in Gele Zee, 
Ganges, Java Zee en Indus. In goed vier maanden was het uitzonderlijke 
sleepobject met succes voltooid. Het transport was uitgevoerd voor 62.000 
Britse Pond per dokdeel. Omgerekend naar de huidige situatie (2019) komt 
dat overeen met ruim 4 miljoen euro. De opdrachtgever verzekerde het 
gehele transport voor een bedrag van 900.000 Britse Pond.

Drijvend dok Singapore - begin en einde
In 1925 gaf de Britse admiraliteit opdracht voor het bouwen van een 
gigantisch drijvend droogdok, bestemd voor de belangrijke vlootbasis 
Singapore, ‘de sleutel tot het Verre Oosten’. Het zogenoemde Singapore 
Floating Dock, omgedoopt tot Admiralty IX Floating Dry Dock (AFD9), 
werd officieel in gebruik genomen 
door de toenmalige gouverneur van 
Singapore, Sir Hugh Charles Clifford 
op de Marinebasis Singapore, 
Seletar op 14 augustus 1929. Het dok 
was ontworpen door Sir William 
Berry, KCB, hoofd van het Royal 
Corps of Naval Constructors en het 
bouwcontract was in november 1926 
gegund aan M/s Swan, Hunter en 
Wigham Richardson Limited uit 
Wallsend-on-Tyne, Engeland. Het 
werd voltooid in juni 1928. Het 
dok, dat in staat was om een schip 
van 55.000 ton op te nemen, was 
gebouwd in zeven stukken. Het 
eerste deel, dat bestond uit de secties 
3, 4 en 5, ging op 21 juni 1928 op 
transport van de werf te Wallsend-
on-Tyne. Het tweede deel, bestaande 
uit de stukken 1, 2, 6 en 7, vertrok op 
28 juni 1928. Het dok had ongeveer 
de volgende afmetingen: 280 bij 
57 bij 17 meter. Voor de sleepreis werd het in twee gedeelten gesplitst, één 
deel bestaande uit drie secties en één deel van vier secties. Elke sectie die 
getrokken werd door de slepers stond onder leiding van een zogenoemde 
dokkapitein.

Tijdens WO II vorderde de Japanse bezetter het dok in 1942 in Singapore. 
Geallieerde vliegtuigen bombardeerden het in 1945 waarna het zonk. Later, 
na de berging, werden delen ervan in 1952 ter plaatse gesloopt. De resterende 
delen zijn later aan elkaar gezet tot een lengte van 120 meter en door slepers 

Deel van het contract uit 1928 waarbij L. Smit & Co  

tweemaal 62.000 Britse pond ontvangt voor het 

transport van beide dokdelen.

D l h t t t it 1928 bij L S it & C
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van L. Smit & Co naar Europa gebracht, waarna het in 1953 uiteindelijk in 
Troon (nabij Glasgow, Schotland) is gesloopt.

Tros van 3.700 kilo
Om de uitvoer van het transport naar Singapore tot een goed resultaat te 
brengen was een grondige voorbereiding nodig. Het waren niet alleen de 
vier sleepboten die nodig waren, ook ruim 70 man personeel was betrokken 
bij het transport. Bunkerkolen, olie, verf, drinkwater en andere voorraden 
moesten worden besteld. Op een lijnbaan van de Touwfabriek NV Lijnbaan 
Straat Sunda in Alblasserdam werden speciaal zware manillatrossen 
geslagen. Twintig duims (omtrek 51 cm) met een lengte van 160 vaam (296 
meter) en een gewicht van 3.700 kilo. De hele levering had een gewicht van 
26.000 kilo en werd op zolderbakken (speciale dekschuiten) aangevoerd. 
Omdat de Nederlandse bemanning graag aardappels op het menu wilde 
hebben, werd Malta in het vaarschema opgenomen om daar nieuwe 
aardappels in te slaan. En omdat bekend was dat de kwaliteit van de 
beschikbare kolen in het laatste deel van het traject minder goed was, besloot 
men een paar vrachtschepen vol met goede kolen uit Wales naar de havens 
te sturen waar gebunkerd zou worden.

Het begin van het karwei
De afstand naar Singapore was 8.500 mijl (bijna 16.000 km). Gebaseerd op de 
verwachting 70 mijl per dag af te leggen, zou de reis dus ongeveer 120 dagen 

Vervoer van speciaal geslagen zware manillatrossen voor het verslepen van het Singaporedok.
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duren. En dan moest alles meezitten, want de grote en zijwindgevoelige 
dokdelen zijn tijdens stormweer moeilijk te hanteren. Daarom ook wilde men 
in de zomer vertrekken om dit soort moeilijkheden te voorkomen. Half juni 
1928 begon de uittocht van de verschillende slepers op weg naar Engeland. 
In de kerken waren vooraf speciale diensten gehouden en was voor het 
succes van de onderneming gebeden. Dagbladen wijdden kolommen lange 
artikelen aan het op handen zijnde vertrek van de sleepboten. Onder grote 
belangstelling en begeleid door het fluiten van andere sleepboten in de 
haven, vertrokken de schepen uit Maassluis op weg naar Engeland. 
Eenmaal aangekomen bij de werf in Wallsend-on-Tyne bleek hoe reusachtig 
het droogdok was. De grootste sleepboot leek nog een notendop naast het 
hoge gevaarte. De resterende dagen werden gebruikt om alles verder in 
orde te maken (kettingen, trossen etc.) en de benodigde levensmiddelen aan 
boord te brengen. De voorraad bestond uit honderden blikken groenten, 
vleeswaren, en dergelijke, evenals gedroogde vis, meel en rijst.

De reis begint
Op donderdag 21 juni 1928 vertrekken vier sleepboten van L. Smit & Co van 
de scheepswerf in Wallsend-on-Tyne met de middensectie van het droogdok. 
Het zijn de Roode Zee, Zwarte Zee, Indus en Schelde, onder commando van 
dokkapitein Nils Persson. Deze eerste sleep vertrekt een week eerder omdat 
in dit gedeelte zich de machine- en pompenkamers bevinden en deze sleep 
dus zwaarder en trager zal zijn. De aankomst van de twee slepen in Port Said 
zou dan ongeveer tegelijkertijd kunnen zijn, zodat ze vlak achter elkaar het 
Suezkanaal zouden kunnen passeren. Een week later, op donderdag 28 juni 

Begin van het transport op 21 juni met sleepboot Schelde vooraan.
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1928, vertrekt het tweede konvooi van vier sleepboten, te weten de Humber, 
Witte Zee, Java Zee en Oostzee, onder commando van dokkapitein Cornelis 
Verschoor, met de voor- en achtersectie van het droogdok, die tijdelijk aan 
elkaar zijn bevestigd.

Verkeer in Suezkanaal stilgelegd
De tocht naar Singapore volgde een route langs Gibraltar, Algiers (langs 
Malta voor de aardappels) en Port Said, waarna het door het Suezkanaal 
verder ging naar Aden, Colombo (Ceylon) en Singapore. Het eerste konvooi 
met Kapitein Persson als transportcommandant kwam kort na het vertrek in 
het Kanaal behoorlijk stormachtig weer tegen; de Zwarte Zee liep daar zelfs 
een gebroken tros door op. Ook het tweede konvooi met kapitein Verschoor 
en zijn mannen had last van slecht weer. 

Het eerste konvooi koerste op maandag 9 juli 1928 Gibraltar voorbij. Het 
tweede, dat daar vanwege een stijve oostenwind een paar dagen later wat 
meer moeite mee zou hebben, bevond zich diezelfde dag nog nabij Lissabon. 

Tijdens de tocht door het Suezkanaal (193 km) werd het andere 
scheepvaartverkeer gedurende vier dagen van ’s ochtends vijf tot ’s middags 
twaalf uur geheel stilgelegd. Op de andere uren van de dag en ook ’s nachts 
zouden de boten met hun sleep stilliggen in de verbrede wijkplaatsen, om 
ruim baan te maken voor de overige scheepvaart.
Op zaterdag 4 augustus gingen de twee konvooien in Port Said van start, dicht 

Tweede konvooi, varend door het Suezkanaal. Voorop de Oostzee, daarachter samen de Witte Zee en de Humber,  

achter het dok een havensleepboot en op de achtergrond de Java Zee.
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achter elkaar. Het eerste gedeelte van het traject voerde tot kilometerpaal 
40; het tweede eindigde in het Timsah-meer en het derde in de Bittermeren. 
Aan het eind van de vierde dag lagen de dokdelen en de acht sleepboten bij 
de vuurtoren aan het zuidelijke eind van het kanaal, niet ver van Suez. De 
kosten voor het passeren van het Suezkanaal bedroegen destijds f 80.000,-. 1

Hevige moessonregen
Na de passage door het Suezkanaal ging de reis door een bloedhete  
Rode Zee en de Golf van Aden. Beide konvooien arriveerden op maandag  
27 augustus 1928 ter hoogte van Kaap Guardafui, de noordelijke punt van 
Somaliland in Oost-Afrika. Toen de sleepboten het wijde water van de 
Indische Oceaan op wilden varen, bemerkte men echter dat de zuidwest-
moesson nog zo hevig was, dat besloten moest worden naar Aden terug te 
gaan en daar op rustiger weer te wachten. Een tegenvaller van twee weken.
Als gevolg van de sterke wind die vanachter de bergen bij Aden soms 
onverwachts opstak, werden twee sleepboten bij een kleine aanvaring 
bovendien beschadigd. Niet ernstig echter, zodat er niet behoefde te worden 
gerepareerd. Op zaterdag 29 september 1928 staken de twee sleepkonvooien 
Dondra Head voorbij, het zuidelijke eind van het eiland Ceylon. 

De ‘état-major’ ofwel de kapiteins en de officieren kregen in Singapore een diner in het Seaview-hotel aangeboden; de overige 

bemanningsleden maakten een autotocht en kregen verversingen aangeboden.

 1 f 80.000 in 1928 heeft een ‘koopkracht’ van € 630.778 in 2018.
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Met een voorsprong van ongeveer anderhalve dag op het andere konvooi 
voeren de Witte Zee, de Java Zee, de Oostzee en de Humber op 6 oktober 
1928 langs Sabang: het eerste stukje Nederlands-Indië aan de noordpunt van 
Sumatra. Drie dagen verschil zat er uiteindelijk tussen, toen de twee groepen 
sleepboten op vrijdag 12 en maandag 15 oktober 1928 met hun doksecties in 
Singapore aankwamen.2

Toen het nieuws in Maassluis bekend raakte, stuurde burgemeester C.P.I. 
Dommisse van Maassluis een telegram naar de sleepdienst van L. Smit & 
Co in Rotterdam met de tekst: ‘Gemeente bestuur wenscht U hartelijk geluk 
met goede aankomst dok te Singapore. De nationale vlag wappert van 
Gemeentegebouwen. Dommisse Burgemeester’. 
Ook de Hollandse kolonie in Singapore toonde grote belangstelling voor de 
bijzondere prestatie van de Hollandse zeelieden. Aan de officieren werd een 
feestmaaltijd aangeboden en de bemanning werd onthaald met een rijtoer 
door Singapore en omgeving.

Veilig thuis
Op zondag 9 december 1928 ’s middags rond half twee kwam de sleepboot 
Zwarte Zee met kapitein Barend ’t Hart en dokkapitein Arie Strijbos als 
eerste terug in de haven van Maassluis waar zij werden opgewacht door 
een grote menigte. Dirkzwager’s Scheepsagentuur verwelkomde het schip 
uitbundig met seinvlaggen. Later in die middag kwam ook de sleepboot 
Humber met kapitein J.H. van der Hoeven en dokkapitein Teun Vet aan 
boord de haven van Maassluis binnen varen. De overige sleepboten kwamen 
later dat jaar terug, behouden thuis na dit bijzondere karwei. De bemanning 
(voor zover mogelijk aanwezig) van alle acht sleepboten van het Singapore 
dok werd later op 2 februari 1929, in aanwezigheid van Burgemeester C.P.I. 
Dommisse en wethouder W. Richter Uitdenboogaardt en directieleden van 
Smit en Co, ontvangen op het stadhuis in Rotterdam en daar gehuldigd door 
P. Drooglever Fortuyn, Burgemeester van Rotterdam.

Verdienstelijk werk
Op 28 maart 1929 werd bij Koninklijk Besluit aan kapitein Nils Persson (1868-
1949) van de Gele Zee en kapitein Cornelis (Kees) Verschoor (1869-1934) van 
de Witte Zee, beide commandanten van het Singaporedok, de Gouden De 
Ruytermedaille toegekend. In mei 1955 werd de Zilveren De Ruyter medaille 
toegekend aan kapitein Teun Vet (1893-1957) voor zijn bijzondere prestaties 
op het gebied van de zeesleepvaart. Hij was tijdens het Singaporetransport 
een van de twee dokkapiteins en tevens commandant van het transport van 
het wrak naar Europa in 1953.

2  In een verslag van Kapitein Teun de Vet wordt resp. 14 en 17 oktober genoemd.
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Bibliotheek goede boeken
Op 5 mei 1928 doet een aantal inwoners van Maassluis, waaronder reder 
Johan Poortman (1877-1958), een oproep in de Westlandsche Courant om de 
bemanning van de sleepboten tijdens hun lange tocht te steunen door hen 
een bibliotheek met goede boeken en geïllustreerde bladen mee te geven.  
Of aan deze oproep gehoor is gegeven, is vooralsnog onbekend. 
Voordat de lange tocht begon, zijn op twee sleepboten (Witte Zee en Roode 
zee) door Radio Holland twee kortegolfzenders (type K.T.A. 2) ingebouwd 
om het contact met de achterblijvers te kunnen onderhouden.

De Ruyter medaille
Deze medaille was ingesteld in 
1907. Het was een ‘Eereteeken 
voor schippers, stuurlieden en 
verdere leden der bemanning van 
koopvaardij- en visschersschepen 
en andere personen, die zich 
door verdienstelijke daden voor 
de Nederlandsche scheepvaart 
hebben onderscheiden’. Toekenning 
geschiedt op voordracht van de 
ministerraad en bij Koninklijk 
Besluit. De medaille van 24 mm 
toont het borstbeeld van admiraal 
Michiel de Ruyter, afgebeeld met de 
keten van de Orde van Sint-Michel 
van Frankrijk. Langs de rand staat 
het omschrift ‘M. Az. DE. RUYTER. 
1607.24.3.1907’. Op de keerzijde staat 
‘KON. BELOONING. V. VERDIENSTE. V.D. NED. SCHEEPVAART’ en 
het familiewapen van De Ruyter. In de periode 1907-2006 zijn 86 gouden,  
88 zilveren en 28 bronzen medailles uitgereikt.

Bron foto’s
www.zeesleepvaart.com
www.tynebuiltships.co.uk/S-Ships/singaporedock1928

De Ruytermedaille.
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Door: Geb van Doornik 

Eeuwenlang zijn er Maassluizers onder de vloer van de Groote Kerk 
begraven. Waar kwam deze gewoonte vandaan? Wat waren de voor- en 
nadelen van dit gebruik? En waarom stopte het? Geb van Doornik vertelt 
ons erover.

De geschiedenis van het begraven in de kerk begint met de opstanding en 
dan bedoel ik natuurlijk de opstanding van Jezus. Voor zijn leerlingen was 
dat een totaal onverwacht gebeuren. Na Jezus’ kruisdood zitten die leerlingen 
verslagen bij elkaar: Jezus is mislukt en daarmee is alles mislukt. En dan 
verandert binnen drie dagen dat clubje angsthazen in dappere verkondigers. 
Ze roepen dat ze de Heer hebben gezien. Jezus is dus niet mislukt en dat 
betekent een totale ommekeer. 
Die opstanding is nadien het fundament van heel het denken en geloven van 
die eerste christelijke gemeente en op den duur wordt het ook het fundament 
voor hun kijk op dood en begraven.

Begin van onze jaartelling: een ongeschonden graf
Daar ging wel tijd overheen. Voor 
Joden zowel als Romeinen was een 
lijk onrein. Doden dienden dus 
begraven te worden buiten de stad 
en de eerste christenen weken niet 
van die gewoonte af. Ze hielden zich 
aan wat gebruikelijk was. Nu was 
de algemene vrees in die tijd om 
onbegraven te blijven. Christenen 
deelden die vrees en christelijk 
volksgeloof ging nu inhouden dat 
alleen diegenen deel zouden hebben 
aan de opstanding die een graf 
hadden gekregen. 
Dat graf moest bovendien 
ongeschonden zijn gebleven, wat 
een probleem was omdat graven 
veelvuldig geplunderd werden. Wie 
geen ongeschonden graf had, was de 
vrees, zou niet delen in de opstanding 
van de doden. Want straks, aan het 

BEGRAVEN IN DE (GROOTE) KERK

De opstanding uit het graf geschilderd door Rembrandt.
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einde van de tijd, op de Dag des Oordeels, zouden de doden opstaan en het 
eeuwige leven tegemoet gaan, en dat wilde natuurlijk niemand missen. 

Bij de heiligen begraven
Naar alle waarschijnlijkheid is dat de eerste reden om te gaan begraven ‘bij 
de heiligen’. De verwachting was dat de martelaren, de enige gelovigen van 
wie men zeker wist dat zij direct een plaats in het Paradijs hadden gekregen, 
over de lijken zouden waken en grafschenners zouden tegenhouden. Maar 
dat was dus nog altijd buiten de stad, want die martelaren waren nu eenmaal 
buiten de stad begraven. 

Dit veranderde denken betekende allereerst dat de afkeer voor de onreinheid 
van het dode lichaam ging verdwijnen. Die heilige martelaren die voor hun 
geloof gestorven waren, konden natuurlijk onmogelijk onrein zijn en een 
lichaam dat bestemd was voor de opstanding, hoefde ook geen afkeer te 
wekken. De afkeer verandert in een haast vertrouwelijke omgang. 

Vervolgens neemt de angst voor grafschennis vrij snel af, want verreweg 
de meeste sarcofagen bevatten geen waardevolle dingen. Grafroof loonde 
gewoon niet meer. Maar daar komt een ander motief voor in de plaats, 
namelijk het geloof dat het sterfelijke lichaam van de overledene tegen de dag 
van de Opstanding en het Oordeel verzekerd zou zijn van de bescherming 
van de heilige martelaar. Die heilige martelaren zijn immers al in het Paradijs. 
Zij zien God van aangezicht tot aangezicht en zullen vast en zeker op de Dag 
des Oordeels voorspreker zijn voor de mensen die bij hen begraven zijn. 

Vroegchristelijke sarcofaag.  (Rijksmuseum van Oudheden Leiden)
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Intussen zijn we nog steeds op die oude heidense begraafplaatsen, want 
daar zijn die martelaren begraven. Op hun graven worden gedenktekens 
opgericht (‘memoria’ of ‘marturia’, meestal in de vorm van kleine kapelletjes) 
bij welke men kon bidden en de heilige aanroepen. Maar als steeds meer 
mensen begraven worden rondom die heilige, en als zijn (of haar) graf 
stromen van pelgrims gaat aantrekken, wordt bij of in plaats van die kleine 
grafkapel een grote ruimte gebouwd, een kerk, een basilica. 
Bepalend voor dit alles was dus de plaats van het graf van de heilige op de 
oude heidense begraafplaats buiten de stad. 

Middeleeuwen, over kerken en kloosters
Voor een kerk die zoveel pelgrims trekt, heb je ook weer geestelijken nodig. 
En zo vestigt zich een kloostergemeenschap bij de basilica, die dan vaak 
weer uitgroeit tot een machtige abdij van monniken. En daarbij blijft het niet. 
Rondom de abdij vestigen zich grote aantallen vooral armere christenen en 
dat betekent dat de abdij een kern wordt van bewoning. 

Zo ontstaan er twee soorten kerken. De bisschop zetelt in de stad en de kerk 
van de bisschop, de kathedraal, ligt binnen de omwalling. De kathedraal is 
de bestuurszetel, maar er wordt niet begraven. De andere kerk, die buiten 
de omwalling ligt en waar begraven wordt, trekt grote aantallen bezoekers. 

De kathedraal lag in het centrum van de stad, zoals in Gouda. (Holland Luchtfoto)
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Dat leidt dan weer tot rivaliteit, want de kathedraal wil ook graag bezoekers 
trekken. Bezoekers trekken betekent immers: inkomsten hebben. 
Als de bevolking groeit en de steden zich uitbreiden, komen de voorsteden 
binnen de omwalling te liggen en dan komt het onderscheid tussen de kerken 
te vervallen. De kathedralen blijven wel bestuurszetel, maar geleidelijk aan 
heeft elke kerk een kerkhof en wordt elke kerk een plaats om te begraven. 

De afschuw die de Oudheid kende voor de doden is dan wel verdwenen.  
De nieuwe houding wordt die van onverschilligheid tegenover of 
vertrouwdheid met de dood. De 
dood is niet meer angstaanjagend.
We zijn inmiddels hoog in de 
Middeleeuwen, ongeveer 700 of 800 
na Christus. Het begraven ‘bij de 
heiligen’ is niet meer zo belangrijk. 
Daarvoor in de plaats komt nu de 
kerk, en dan met name het altaar. In 
de kerk wordt de mis opgedragen, en 
wordt de eucharistie gevierd, en men 
wil zich zo dicht mogelijk daarbij 
laten begraven. ‘Bij de heiligen’ 
verandert dan in ‘bij de kerk’ en in 
de kerk graag zo dicht mogelijk bij 
het altaar. 

Reformatie en begraven 
in Maassluis
De 16e eeuw is de eeuw van de 
Reformatie. Die Reformatie maakt 
op tal van terreinen een einde aan 
wat gezien wordt als ‘Roomse 
dwalingen’ of ‘Rooms bijgeloof’. 
Maar wonderlijk genoeg blijft het 
begraven in de kerk buiten schot. 
Blijkbaar is dat een breed aanvaard 
maatschappelijk verschijnsel gewor-
den. 

Zo ook in het toch rechtzinnige 
Maassluis. Meteen al bij de bouw 
van de kerk werd de vloer verdeeld 
in 401 graven met nummer. De 
telling begon in de zuidwesthoek 
bij de toren met 1 en eindigde in de Grafsteen Groote kerk.G f t G t k k
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noordoosthoek met 401. Alle hoeken en punten die te klein waren voor een 
gewoon graf, werden voor kindergraven gebruikt. 

Graf van Pieter van Wijn
Als dan in oktober 1639 de kerk in gebruik is genomen, wordt op 18 januari 
1640 het eerste graf (nr. 220) verkocht aan Maertje Jacobs, weduwe van Teunis 
Jansz. Van de koopprijs van 50 gulden wordt wel 7 gulden afgetrokken. Dat is 
de huur die zij al betaald heeft, omdat haar man al veel eerder was begraven.
Vier dagen later wordt graf nr. 264 verkocht aan Pieter Govertsz. Van Wijn, 
de vader van de bekende Govert van Wijn. 

Opmerkelijk: graf 216 vermeldt de 
naam van Machtelt Eeuwoutsdr, 
overleden op 16 april 1631. Dat 
lijkt mij te betekenen dat zelfs al in 
de kerk begraven werd voordat de 
bouw klaar was. 

Rondom vrijwel alle kerken ligt wel 
een kerkhof, maar de graven daar 
zijn toch voor de mindere man. Wie 
maatschappelijk iets voorstelt, laat 
zich begraven in de kerk. Zo is ds. 
Johannes Fenacolius in 1645 vlak 
voor de preekstoel begraven bij 
zijn vrouw die zes jaar eerder was 
overleden. Wonderlijk genoeg zijn 
hervormden en katholieken gewoon 
door elkaar begraven. De katholieke 
Vondel bijvoorbeeld ligt begraven in 
de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
Ook een pastoor kon dus in een 
hervormde kerk begraven worden. 
In Maassluis gebeurt dat met pastoor 
Conradus Sanders van Well. Op 9 
juni 1816 overlijdt hij, 51 jaar oud. 
Een paar dagen later wordt hij ’s 
avonds om 10 uur bij fakkellicht 
in het koor begraven. Het was dus 
een chique, eerste klas begrafenis. 
’s Avonds begraven was deftig en 
belangrijke personen werden graag 
’s avonds begraven. Fakkellicht was 
dan vanzelfsprekend onmisbaar. 

Grafsteen Groote Kerk.
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Hergebruik en 6.000 begravingen
Op den duur was deze vorm van begraven een onhoudbare aangelegenheid. 
Redenen: de ‘grond’ werd overvol en er heerste in de kerken een niet-
aflatende stank. In 1951 publiceert A. Bijl zijn boek ‘Genealogische en 
heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis’. De 
ondertitel van het boek luidt ‘De eigen graven en de daarop aangebrachte 
gedenktekens’. Wie iets wil weten over het begraven in de Groote Kerk kan 
in dat boek terecht. Met een beetje een natte vinger heb ik uitgerekend dat in 
de kerk meer dan 6.000 mensen begraven moeten zijn. 

Het is onthullend om een aantal graven wat preciezer te bekijken. Neem 
bijvoorbeeld graf nr. 357, in 1664 gekocht door Arent Lambrechtsz. Bubbeson. 
Tussen 1707 en 1827 worden daar 32 mensen in begraven. Dat begraven 
gebeurde driehoog. Voor gebruik door een volgende eigenaar werden de 
beenderen verzameld en in de vierde laag begraven. 
Het graf van ds. Fenacolius gaat in 1739 over aan Willem Jansz. Backer, die 
zijn naam dan ook breeduit op de steen beitelt. In 1789 komt het in handen 
van Jan van Arkel en in 1816 wordt het overgeboekt op naam van Hendrik 
Overman. In totaal worden er tussen 1639 (mevrouw Fenacolius) en 1827 23 
mensen begraven. 
Het is volstrekt niet uitzonderlijk dat 
men een en hetzelfde graf binnen 
korte tijd meerdere keren openlegt. 
In graf nr. 241 worden in het jaar 
1797 vier kinderen begraven, eerst 
op 9 mei, dan op 6 juni, daarna 
op 20 november en tenslotte op 
27 november. Leg eens binnen 
korte tijd vier keer een graf open: 
er moet inderdaad in de kerk een 
doordringende, niet aflatende stank 
hebben gehangen. 

Maatregelen tegen stankoverlast
Het is tenslotte de overheid die 
gaat ingrijpen. In 1667 looft de 
Amsterdamse overheid een soort 
premie uit tot aanmoediging van 
het begraven op kerkhoven. Wie 
dit deed, werd vrijgesteld van de 
belasting op de begrafenisbriefjes. 
Predikanten gaven hierbij het 
voorbeeld. Zij wisten uit ervaring 
wat het was om een uur of langer Begraafplaats Ter Navolging, op een duin in Scheveningen.
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te preken in een kerk met een doordringende lijklucht. De Amsterdamse 
predikant Petrus Plancius liet zich al in 1622 op het Zuiderkerkhof begraven. 
Later ontstaat er een bescheiden beweging onder vooruitstrevende burgers 
om het begraven in kerken te beëindigen. Maar nog altijd is het kerkhof 
onlosmakelijk verbonden aan een kerk. De eerste begraafplaats die buiten 
de bebouwde kom, in de duinen van Scheveningen, wordt aangelegd is Ter 
Navolging, in 1778 gesticht door Abraham Perrenot, een Zwitser die aan het 
stadhouderlijke hof verbonden was. Hij laat met nadruk daarbij weten dat 
hij bij zijn leven niemand tot last is geweest, en dat hij ook na zijn dood 
niemand tot last wil zijn. De naam Ter Navolging maakt duidelijk dat hij 
hoopte dat zijn voorbeeld gevolgd zou worden.

Moderne tijd
Algemeen bekend is wel dat Napoleon het begraven in kerken verbiedt. 
Minder bekend is dat koning Willem I in 1813 bij Koninklijk Besluit deftige 
burgers weer in het genot van hun oude rechten herstelt. Maar daarna wordt 
bij K.B. van 22 aug. 1827 het decreet van Napoleon opnieuw van kracht.  
Toch is daarna nog her en der in kerken begraven. In Amsterdam in  
bijzondere gevallen nog tot 1859. De laatste begrafenis in de Groote Kerk  
van Maassluis is die van Adriana Hoogerwerff op 4 december 1828. 
Pas de wet op de lijkbezorging van 10 april 1869 maakt definitief een einde 
aan het begraven in kerken.

Gedenksteen in de muur van begraafplaats Ter Navolging, ter herinnering aan de stichter.
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Door: Willem van der Hidde

Al in december 1940 sprak Martien van der Hidde (1902-1957) zijn afschuw 
uit over de inval van de Duitsers. Een toepasselijk gedicht naar aanleiding 
van het thema 75 jaar bevrijding stuurde zijn zoon Willem van der Hidde 
ons. Het verhaal dat erbij hoort maakt het nog aangrijpender.

Enkele dagen na het bombardement op Rotterdam in mei 1940 had mijn 
vader mijn zusje en mij, negen en zeven jaar oud, naar die stad meegenomen 
om ons de verwoestingen te laten zien. De puinhopen smeulden en stonken 
naar dood en verderf. Het getroffen ss Statendam lag nog te branden aan de 
Wilhelminakade. 
Vooral ook dacht hij aan de zeelieden die toen aan nog grotere gevaren 
kwamen bloot te staan. Als bergingsinspecteur van de Sleepdienst kende hij 
bijna iedere opvarende van de vloot. Hij gaf lucht aan zijn afschuw over de 
oorlog in dit gedicht omdat hij de ellende zag aankomen. Schepen gingen 
verloren. Ook eigen schepen en hun bemanningen zouden niet terugkeren. 
Hij trad toe tot het Geuzenverzet, richtte vervolgens de Zeemanspot op 
in Maassluis en overleefde gelukkig beide illegale activiteiten. Het bracht 
hem ertoe al in december 1940 het gedicht Hollands Hoop te schrijven. Niet 
voor niets was zijn bijnaam toen ‘Van der Hidde, de dichter en berger’. De 
uitgesproken verwachting van vijf jaar oorlog zou waarheid worden. 

Vrienden van hem vonden dat het gedicht behalve als handschrift bewaren, 
ook als kaligrafie ingelijst diende te worden. Mijn schoolmeester, Leen 
Spijker, verstond die kunst en bood zich aan. Het ingelijste exemplaar hing 
zeker vijftig jaar bij ons thuis aan de wand. Ik kende de tekst bijna uit het 
hoofd. Het papier heeft de tijd maar net doorstaan. De tekst leeft na tachtig 
jaar voort. 
Als ondertekening koos Martien voor de initialen M. H.

HOLLANDS HOOP
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Door: Atie Firet-Boog en Jaap Boog

Dit jaar, 2020, vieren we 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. 
Verschillende Maassluizers kunnen hun herinneringen daaraan nog delen 
met ons.

De meidagen van 1945 brachten de bevrijding. Het zeemansgezin Boog zag 
daar erg naar uit. Zou vader Dirk Boog thuiskomen? Het laatste levensteken 
was van januari 1945. Het eerste gunstige bericht kwam kort na 7 mei uit 
Tholen van moeders broer Henk Swierts, predikant aldaar, via een Rode 
Kruisbrief: Dirk was al enkele malen in Tholen geweest. Hij zag er uitstekend 
uit en was marineofficier in plaats van gezagvoerder op de koopvaardij.  
Hij zou weldra in Maassluis komen, aldus Henk. 

Thuisblijven en wachten
Kort daarna werd er ’s morgens vroeg gebeld: 
het was de heer Jan van Heijst, kolenhandelaar in 
Maassluis. Hij zei tegen onze moeder: ‘Janke, onze 
zoon is gisteravond thuisgekomen en hij heeft 
bericht van je man. Hij komt zo meteen.’ De heer 
D. van Heijst, later burgemeester van Dirksland en 
Naaldwijk, bracht toen het bericht dat hij in Breda 
vader Dirk Boog in goede welstand en in marine-
uniform was tegengekomen. Spoedig zou hij ook in 
Maassluis komen. 
Daarna begon het grote wachten: thuisblijven, stel 
je voor dat papa na vijf jaar aan een dichte deur 
zou komen! Op een dag mochten we toch samen 
met oom Frans Swierts naar de Engelse schepen 
gaan kijken. We waren een half uurtje weg, toen 
ineens een drietonner op de Noordvliet verscheen, die vader Dirk afleverde. 
Met hulp van de heren George Kouwenhoven, woninginrichter, en Leen 
Kleijwegt, havenmeester, werden we gevonden en thuisgebracht. 
De hereniging met Atie en de kennismaking met Jaap, geboren in juli 1940, 
was onvergetelijk. 

Het gewone leven gaat door
Die dag kwamen onophoudelijk mensen langs om Dirk de hand te schudden, 
maar hij herkende ze vaak niet: veel mensen waren extreem vermagerd.  
Er was vreugde om het weerzien en droefheid om hen die overleden waren, 

D. van Heijst.

NA VIJF JAAR WEER THUIS
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vooral natuurlijk om de bij het bombardement van 18 maart 1943 omgekomen 
grootvader Jan Boog. 
Pas na twaalven werd er wat van de meegebrachte bullen uitgepakt. Voor Atie 
was er een fiets, die met heel veel moeite in Engeland op de kop was getikt. In 
haar eerste briefje in 1943, toen ze als zesjarige net kon schrijven, had ze daarom 
gevraagd. Het was een buitengewone dag, het was dé grote gebeurtenis in 
het leven van moeder Janke. Nog heel vaak zou ze de geschiedenis vertellen 
van deze Odyssee, de ruim vijf jaar durende zwerftocht van haar man over 
de wereldzeeën met de onvergetelijke behouden thuiskomst. Want ook in 
Maassluis keerden vele zeelieden niét terug.

Na enkele dagen verlof ging het werk van de marineofficier weer door. Het 
bestond uit het ophalen van vrijwilligers voor militaire dienst. Hij bracht de 
mannen via België naar Engeland, waar hun opleiding zou plaatsvinden. Op 
17 juli 1945 werd het dienstverband met de Koninklijke Marine beëindigd. 
Op dezelfde dag werd hij aangesteld als gezagvoerder op het stoomschip 
Stad Haarlem: ‘business as usual’, een reis naar Amerika. Pas in 1947 was er 
gelegenheid een maandenlang verlof op te nemen.

Oorlogservaringen
Ja, er was heel wat te vertellen. Twee schepen waren verloren gegaan. Eerst 
het stoomschip Rozenburg, dat op 1 augustus 1941 ’s nachts werd aangevaren 
door de Nederlandse tanker Murena. Het konvooi richting Amerika werd 
bij de nadering van Halifax volgens 
voorschrift ontbonden, maar er ging 
iets mis. Gelukkig kon de gehele 
bemanning overstappen op de 
tanker. De Rozenburg brak in tweeën 
en zonk vrij snel. De stoomfluit liet 
zich nog horen. ‘Hij zegt ons gedag’, 
moet de kapitein gezegd hebben.  
Een Joegoslavische stuurman, 
Dragutin Domac, schreef later een 
kort verhaal en een roman (Sailor, 
the bitter years (Zeeman, de bittere 
jaren)) over onder andere zijn verblijf 
op de Rozenburg. 
In het Nederlandse zeemanshuis in 
Halifax, Canada, kreeg Dirk Boog de 
gelegenheid zijn verhaal te doen aan 
Prinses Juliana.

Op 25 augustus 1942 verloor hij 
het stoomschip Stad Amsterdam.  Omslag van het boek over de ondergang van de Rozenburg.O l h b k d d d R b
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Dit schip werd met een tussentijd van drie uur tweemaal door een torpedo 
getroffen. De eerste torpedo ontplofte niet, maar maakte wel een flink gat in 
de romp waardoor het schip enige slagzij ging maken. Nadat het grootste 
deel van de bemanning in de reddingboten gegaan was, maakten de anderen 
onder leiding van de kapitein een noodvoorziening op het gat in de romp. 
Toen het pompen aanving kwam er een torpedo die wel ontplofte. 
Al snel lagen ze te water terwijl het schip wegzonk. Met een paar slagen 
bereikten ze het vlot, dat men nog had laten vallen. De mannen stapten 
weldra over op de reddingboten. Bij gehouden appel bleken drie opvarenden 
te ontbreken: de eerste stuurman, de derde machinist en een kanonnier. 
De volgende dag kwamen de reddingboten aan op Île-à-Vache, een eilandje 
aan de zuidzijde van Haïti. Een dag later voeren ze door naar Haïti.  
De opvang was gastvrij. In de scheepsverklaring staan waarderende woorden 
over de bewoners van Haïti: ‘arme mensen met een groot hart’.

Zeventig paar schoenen
In Maassluis was ook het een en ander gebeurd. Verschillende familieleden 
waren door oorlogsgeweld zeer gedupeerd. Tegen het eind van de 
oorlog was er een korte inkwartiering van Duitse soldaten geweest 
(ziekenverplegers, compleet met een Rode Kruisvlag aan de gevel). En ja, 

Dirk Boog met Prinses Juliana.
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de beschietingen van de Maassluise 
haven met granaatscherven op 
de stoep, de kapotte ruiten door 
zware ontploffingen, de honger, de 
gaarkeuken, de suikerbieten, het 
gebrek aan alles en toen de komst 
van het Zweedse wittebrood en de 
levensmiddelen die uit de lucht 
kwamen vallen. De thuiskomst van 
onze vader loste ook veel op.

Wij herinneren ons kleding, een rol 
flanel, een lap leer om schoenen te 
verzolen, etc. In de jaren na de oorlog 
bracht Dirk Boog circa zeventig 
paar schoenen mee, meestal uit 
Spanje. Papieren zooltjes moesten 
door gegadigden met hun naam erop worden ingeleverd. ‘El capitan’  
(de kapitein) werd in de schoenwinkels van Huelva, Barcelona en andere steden 
met égards ontvangen. Probleem was wel dat de Spaanse voeten gemiddeld 
veel kleiner zijn dan de Nederlandse, dus niet iedereen kon direct worden 
geholpen. 

In die tijd voeren regelmatig passagiers mee, eens was dat professor 
Slotemaker uit Wassenaar. Hij had wat foto’s gemaakt en bracht die op een 
zondag na kerktijd samen met zijn vrouw en een vriendin, de toen bekende 
actrice Caro van Eyck. Het was gezellig, de captain vertelde, er werd 
smakelijk gelachen. Het hele gezin werd uitgenodigd voor de matinee in de 
Rotterdamse Schouwburg. Maar helaas! Tot onze grote spijt ging dat feest 
niet door: ‘dat is tegen mijn principes’, zei Pa en om drie uur zaten we weer 
in de Rehobothkerk.

Moeder Janke was in die jaren lid van het Maassluise comité van het 
Prinses Margrietfonds, dat zich inzette voor de gezinnen van omgekomen 
zeelieden. Het comité bracht donaties bijeen. Het fonds bood hulp van een 
maatschappelijk werkster, ook was in Zeist een buitenplaats, ‘de Witte Hul’, 
waar moeders, ook wel Margrieten genoemd, en kinderen ontspanning 
kregen. Het werd destijds zeer gewaardeerd. Van mensen die hun vader 
verloren door de oorlog op zee, hoorden we daarover goede herinneringen.

Bronnen:
Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, 
K.W.L. Bezemer, deel I, p.261-265 en p.586-590.
Sailor, the bitter years, Dragutin ‘Charles’ Domac.

Dirk Boog, ‘de kapitein’.
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Door: Willem Pop

Een verhaal in het kader van 75 jaar bevrijding.

Ons gezin bestond bij het uitbreken van de oorlog uit zes personen, te we-
ten mijn vader Willem Pop sr., mijn moeder Francina Johanna Pop-Westein, 
twee oudere zussen, Adriana en Margaretha (23 en 20 jaar), een oudere broer 
Arie (12 jaar) en ikzelf, Willem Pop jr. (5 jaar). We woonden op het Stort in  
de Klaas Katerstraat en zijn in de loop van 1940 naar het Hoofd verhuisd. 

Geen kostwinner betekende armoede
Mijn vader was in maart 1940 als stuurman op een vrachtschip naar Argentinië 
vertrokken. Hij zou gedurende de gehele oorlog voor de geallieerden varen 
en zijn gezin pas na de oorlog terugzien. Dit betekende dat mijn moeder het 
tijdens de oorlog zeer zwaar had met een minimuminkomen en de zorg voor 
haar kinderen. Vooral tijdens de laatste oorlogsjaren betekende dat armoede, 
honger en koude. 
Samen met mijn zus Margaretha en andere kinderen uit Maassluis werden 
wij via kerkelijke instanties naar boeren in Andijk in Noord-Holland en later 

HONGERKINDEREN NAAR PLEEGGEZINNEN
Gastvrijheid in Andijk en Paesens-Moddergat, 1943-1945

Familie Schuurman, vanaf links: Ma, Cor sr., Cor jr. Ali, Anne, Wietske en Hiltje.
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naar Paesens-Moddergat in Friesland gestuurd. Hier had men namelijk nog 
geen gebrek aan voedsel. Ik ben drie keer in Andijk geweest. In Andijk werd 
ik geplaatst bij de familie Schuurman, bestaande uit man, vrouw, twee zonen 
en drie dochters. 

Helpen met kloeten
De eerste keer ging ik samen met mijn broer Arie en mijn zuster Margaretha. 
Zij werden bij andere mensen in Andijk ondergebracht. Diverse kinderen 
uit Maassluis kregen al na een week heimwee naar huis en werden dan ook 
teruggezonden. Zelf had ik gelukkig geen last van heimwee, aangezien de 
nieuwe en geheel andere omgeving op het platteland best wel interessant 
was.
In Andijk ging ik naar de Gereformeerde School met de Bijbel. 

Ik mocht af en toe meehelpen op het land en de koe verzorgen die de familie 
Schuurman had. Op de verspreid liggende akkers die men bezat, werden 
tulpenbollen en diverse soorten kool gekweekt. Als de kolen volgroeid 
waren gingen deze met de veilingschuit naar de veiling in Grootebroek-
Bovenkarspel. In die tijd waren de meeste veilingschuiten nog niet van een 
motor voorzien en moesten zij tijdens een urenlange tocht met behulp van 
een lange stok (de kloet) via de sloten naar de veiling worden gevaren. Een 
keer mocht ik met Anne mee naar de veiling en dat betekende midden in de 
nacht vertrekken om op tijd bij de veiling te zijn. 

Kloetende boer.
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Philips scheerapparaten
De familie Schuurman had naast het huis een eendenkooi gebouwd, voor 
de helft in het water en voor de andere helft op het erf. ’s Morgens mochten 
de tamme eenden de kooi verlaten en vrij rondzwemmen in de omringende 
sloten. ’s Avonds werden ze weer in de kooi gelokt door met een bus met voer 
te rammelen. In plaats van kippeneieren aten we dus eendeneieren. Men had 
ook een grote tuin met appel- en perenbomen, alsmede struiken met bessen. 
De familie was denk ik tamelijk welgesteld en beschikte over een elektrisch 
fornuis met oven en een van de eerste elektrische wasmachines van hout met 
de motor aan de buitenkant en een aandrijfriem. De zoons bezaten de eerste 
elektrische Philips scheerapparaten die in die tijd op de markt verschenen. 
Ondanks het bezit van moderne apparatuur ging de rijkdom niet op voor het 
toilet. Hiervoor moest je naar buiten naar het toilethok om je behoefte op een 
tonnetje te doen. De volle tonnen werden achter op het erf gedeponeerd en 
met stro bedekt en periodiek als mest op de akkers verspreid. Dit moest dus 
wel smakelijke witte kool opleveren.
De vrouw van Cor bakte zelf brood 
dat overheerlijk smaakte. Jam werd 
gemaakt van vruchten uit de tuin 
en sommige groenten werden in 
weckpotten bewaard. Boter werd 
handmatig gekarnd in een emmertje. 
Nieuw voor mij was dat men één keer 
in de week bruine bonen met stroop 
at, dus zonder aardappelen. Dit is 
voor mij altijd een lievelingsgerecht 
gebleven. Ik begrijp dan ook niet 
dat Bartje Bartels uit de boeken van 
Anne de Vries, roept ‘Ik bid nie veur 
bruune boon’n’ als zijn moeder 
bruine bonen opschept en zijn vader 
oproept tot gebed. 

Razzia
Tijdens de eerste keer dat ik in Andijk was, hielden de Duitsers een grote 
nachtelijke razzia. Anne, die onderduiker was, werd bijna door de Duitsers 
gesnapt. In de desbetreffende nacht kon Anne, die op de zolder sliep, nog 
net verdwijnen door het zolderraam boven een erker open te schuiven en 
slechts gekleed in zijn ondergoed plat op het kleine erkerdak te gaan liggen. 
De inmiddels binnengelaten Duitsers doorzochten het gehele huis, de zolder 
en haalden alles overhoop. Een van de Duitse soldaten stond met zijn rug 
naar het raam waaronder Anne lag. Gelukkig verzuimde hij naar buiten te 
kijken, anders was het slecht afgelopen. Zelf sliep ik ook op de zolder, maar 
ik heb van het hele gebeuren niets gemerkt aangezien ik niet wakker ben 

Standbeeld van Bartje, die ‘geen bruune boon’n lustte’. 

(Wikipedia)
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geworden. De volgende ochtend kwamen de Duitsers terug voor een nieuwe 
huiszoeking en ondervraging van alle huisgenoten en ditmaal met het geweer 
in de aanslag. Uiteraard hield iedereen zich onwetend over de verblijfplaats 
van Anne en vertrokken de Duitsers onverrichter zake. Anne was ’s nachts 
kort na het vertrek van de Duitsers op een ander adres ondergedoken.  
Mij werd natuurlijk niet verteld waar dat was.

De derde keer dat ik in Andijk was, had men in de grote schuur bij het 
woonhuis een schuilplaats voor twee onderduikers achter de strobalen 
gemaakt en wel zodanig dat deze met één handeling de schuilplaats 
blokkeerden en camoufleerden. Overdag werkten de onderduikers mee op 
het land. Ondanks de meerdere razzia’s die in Andijk werden gehouden, 
zijn er betrekkelijk weinig onderduikers gegrepen. Dit mede dankzij een 
uitstekend werkend alarmsysteem dat het verzet had opgezet. Andijk 
bleek in de oorlog ook nog eens het opvangcentrum te zijn geweest voor 
enkele duizenden onderduikers die dan weer zo snel mogelijk werden 
verspreid over de kop van West-Friesland. Bij zeer veel gezinnen in Andijk 
zaten in totaal liefst enkele honderden mensen ondergedoken. Tijdens de 
oorlogsjaren hielden de Duitsers in Andijk twee grote en veel kleine razzia’s, 
maar de onderduikers werden altijd gewaarschuwd en verscholen zich 
in de polders vol met vaarten en sloten, voordat de Duitsers arriveerden.  
De Duitsers konden daar zonder boten niet komen. Ook waren er in de 
polders schuilplaatsen gebouwd.

Tegen het einde van de oorlog ben ik twee keer in Paesens-Moddergat 
geweest. De eerste keer – ik was toen negen jaar – voor de duur van zes 
weken bij de weduwe Sibbeltje Elzinga-Holwerda, met een dochter Anneke 
en twee zonen, Yte (Ierde) en Hoite. De weduwe had een kruidenierszaakje. 
De tweede keer verbleef ik bij de familie Buurmans. Zij hadden twee zonen, 
Marten en Nutte, en twee dochters, Anna en Eelkje.

Huis van de familie Buurmans en de winkel van de familie Elzinga. (Google streetview)
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Bus met houtgasinstallatie
In het begin was het wel wennen aan de Friese taal, maar je ging het toch vrij 
snel verstaan en later zelfs spreken.
Zelf kan ik mij niet meer herinneren hoe wij de eerste keer in de zomer van 
1943 met 26 kinderen van Maassluis naar Paesens-Moddergat zijn vervoerd. 
Van Izaäk van der Knaap (oud-wethouder van Maassluis) – die er ook bij 
was als kind – vernam ik echter dat we onder begeleiding van juffrouw 
Westein en de dames Lub (die ook leiding gaven aan de bewaarschool in 
de Damstraat) per trein naar Leeuwarden reisden. In deze trein zaten ook 
Joodse ouders met huilende kinderen die zich in Westerbork moesten 
melden. Vanuit Leeuwarden werden we met een bus – die was voorzien 
van een houtgasinstallatie – opgehaald en naar de consistoriekamer naast de 
kerk in Paessens gebracht. Daar haalden onze pleegouders ons op. 
Izaäk logeerde bij de familie van Evert Meinema (bijgenaamd ‘Teere Hatte’) 
met zoon Cornelis, die ‘Knelis Knien’ werd genoemd. Zij woonden aan het 
Westend nr. 2. Na de oorlog heeft Izaäk samen met zijn vrouw Gerda van 
Dijk vaak een bezoek gebracht aan Cornelis en zijn vrouw in Paesens en hem 
steeds gevraagd eens een bezoek te brengen aan Maassluis. Cornelis was 
echter zozeer aan Paesens gehecht dat dit niet is gelukt.

Gered door een Duitse soldaat
Niet lang na aankomst van voornoemde groep kinderen in Paesens-
Moddergat werd ook mijn iets oudere nicht Janny Westein bij mensen in 
het dorp ondergebracht. Bij het eerste bombardement van Maassluis – dat 
gericht was op een oliefabriek – was namelijk het nabijgelegen huis van haar 
ouders op de Noorddijk door bommen getroffen en volledig verwoest en 
afgebrand. Niets van de bezittingen heeft men kunnen redden. Gelukkig 
waren Janny en haar oudere zus, op het moment dat hun huis door bommen 
werd getroffen, niet thuis aangezien ze op school zaten. Alleen hun moeder 
was thuis en hun vader was op zijn werk. Op onverklaarbare wijze kwam 
haar moeder bij de voltreffer op het huis in de aangrenzende haven terecht. 
Een Duitse soldaat heeft haar gered en op het droge geholpen. Het gezin is 
hierna bij de grootouders (Pop) ingetrokken in de wijk het Hoofd en daar 
gebleven tot men van de gemeente een huis in de Nassaustraat in Maassluis 
kreeg toegewezen. 
Nadat de vader van Janny – die hervormd was – had gehoord dat er kinderen 
uit gereformeerde gezinnen naar Friesland waren gestuurd, heeft hij aan 
een gereformeerd familielid gevraagd of er voor zijn dochter ook niet een 
adresje in Paesens-Moddergat was. Na de schokkende gebeurtenissen van 
het bombardement zou het beter zijn als zijn dochter enige tijd in een veilige 
omgeving zou kunnen doorbrengen. De oom bleek inderdaad in staat Janny 
in Friesland onder te brengen, maar haar vader moest wel zelf het eerste deel 
van het vervoer naar Den Haag regelen. Vanuit Den Haag zou het vervoer 
door anderen worden verzorgd. 
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Tocht met veel hindernissen
De tocht erheen – het zal eind 1943 geweest zijn – verliep niet zonder 
problemen. De eerste keer ging Janny met haar vader op de fiets richting 
Den Haag. Onderweg werden ze echter aangehouden en teruggestuurd. 
Bij de tweede poging zijn vader en dochter met de slee gegaan. Vanwege 
de spertijd kwamen ze niet verder dan Voorburg waar zij bij vriendelijke 
mensen konden overnachten. De volgende dag konden zij het laatste stuk 
naar Den Haag zonder hindernissen afleggen. De tweede etappe ging met 
een boot van Den Haag naar Amsterdam en de derde etappe bestond uit 
vervoer met een vrachtwagen naar Paesens-Moddergat. Hier werd Janny 
opgewacht door haar pleegouders, de familie Pausma. 
Helaas kreeg zij na enige maanden heimwee en is zij naar huis teruggegaan. 
Haar moeder had liever gezien dat ze langer in Friesland was gebleven, 
want nu konden de thuisblijvers van het gezin niet langer profiteren van de 
voedselbonnen van Janny. Aangezien mijn nicht dit wel begreep is zij enige 
tijd later weer teruggegaan naar de familie Pausma en er ook naar school 
gegaan en ditmaal had ze geen last van heimwee.
Het was nogal een verrassing voor haar toen ze na de oorlog terugkwam in 
Maassluis en bleek dat haar ouders niet meer in de Nassaustraat woonden, 
maar intussen – zonder dat zij dit wist – waren verhuisd naar een woning 
op het Hoofd. Janny heeft na de oorlog altijd contact gehouden met haar 
pleegouders ofwel haar ‘oomke en moeike’ in Friesland.

Scharren en geitenmelk
Behalve ikzelf, mijn zus en nicht Janny Westein, hebben ook nog Janny 
Koffeman (een andere nicht), haar broer Nico, Gerda van de Burg-Pols 
(*1932) en Immi van Aalst (*1932) gastvrijheid genoten in Paesens-
Moddergat. Immi van Aalst was de dochter van de schilder Van Aalst uit 
de Damstraat. Zij was thuis de jongste van tien kinderen en het gezin moest 

Moddergat in het uiterste noorden van Friesland.
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leven van aardappelschillen en suikerbieten. In 1943 had zij van nabij het 
bombardement in Maassluis meegemaakt. Immi was twaalf jaar toen ze 
verzwakt en vermagerd door de honger in 1944 voor zes weken naar Paesens-
Moddergat werd gezonden. Vele jaren na de oorlog heeft Immi samen met 
haar dochter nog een keer een bezoek gebracht aan Paesens-Moddergat. 
Gerda van de Burg-Pols is samen met haar jongere broer Wim een paar keer 
in Moddergat geweest. Eerst bij de familie van Wieke en Harm Meinema 
en later bij Klaske van der Lei. Wieke en Harm Meinema hadden zelf drie 
kinderen, twee jongens en een meisje.

De familie Buurmans had in de schuur een geit die de dagelijkse consumptie 
van melk leverde. Vader Auke werkte als arbeider aan het onderhoud van de 
zeedijk. Voor de oorlog, rond 1925, is Auke bemanningslid van de reddingboot 
geweest. 
De 22-jarige zoon Marten hield zich bezig met de scharvisserij op het wad. Aan 
lange lijnen met veel haakjes zaten wormen en deze werden bij eb, als er nog 
15 cm water stond, op het wad uitgezet. Na de vloed moest hij de lijnen weer 
tijdig ophalen voordat ze droogvielen. De gevangen schar hing voor een groot 
deel buiten te drogen. 
Marten werd eind augustus 1944 op straat gearresteerd door vijf Landwachters 
en via kamp Amersfoort op transport gesteld naar het op 26 september 1944 
in gebruik genomen kamp Schwesing bij Husum (Engelsburg) in Noord-
Duitsland, waar hij op 11 november 1944 aan dysenterie is overleden. 
Nutte werkte tegen het eind van de oorlog – hij was toen zestien jaar – bij een 
boer in Moddergat. 

Het drogen van de scharren.
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Pakjes sigaretten 
Van de tweede reis naar Friesland in de winter van 1944-1945 herinner ik 
mij nog dat we met meerdere kinderen door Mostert, onze melkboer, met 
paard en wagen van Maassluis naar Voorburg zijn gebracht. Daar werden 
we ’s avonds ondergebracht in een onverwarmde school om de nacht door te 
brengen. Op de vloer had men wat stro gedeponeerd om op te slapen. Door 
de koude en de harde ondergrond kwam er van slapen niet veel terecht. De 
volgende ochtend werden we opgehaald door een met zeildoek overdekte 
vrachtwagen met houtgasgenerator die ons naar Friesland zou brengen. 
Onder de opeengepakte passagiers bevond zich ook een door de Duitsers 
gezochte man, die op weg was naar een onderduikadres in Friesland. 
Via Amsterdam en de Afsluitdijk reden we naar het dorpje Nes in Friesland 
dat enige kilometers van Moddergat verwijderd lag. Aan het begin van de 
Afsluitdijk werden we nog door een Duitse wachtpost aangehouden voor 
controle. Dit was dus wel even spannend en de vraag was of en hoe goed zij 
zouden controleren. Onze chauffeur had echter vaker met dit bijltje gehakt 
en na overhandiging van enkele pakjes sigaretten aan de Duitser mochten 
we ongemoeid doorrijden. Toen we ’s avonds laat 
in Nes aankwamen werden we bij verschillende 
gezinnen ondergebracht voor het nuttigen van een 
maaltijd en het doorbrengen van de nacht. Zelf was 
ik samen met mijn iets oudere neef Nico Koffeman 
bij mensen ondergebracht waar we heerlijk hebben 
gegeten en daarna mochten slapen in een bedstede 
met deurtjes plus de nachtspiegel op een plank aan 
het voeteinde. De andere dag werden we na een 
korte rit naar Moddergat bij de ons toegewezen 
adressen afgeleverd. Voor mij was dit bij de familie 
Buurmans, naast de winkel van Elzinga. Ik kende 
de familie Buurmans al goed omdat mijn zus 
Margaretha daar al eerder had gelogeerd.

Evenals in Andijk ging ik in Moddergat naar de lagere school. Ik had het 
naar mijn zin in Paesens-Moddergat en vermaakte mij wel met rondneuzen 
op verschillende boerderijen en zwerven op het land en het wad. Ondanks 
de ellende van de oorlog was het de mooiste tijd van mijn leven. Anders 
dan ik thuis gewend was liep ik voor het eerst van mijn leven op klompen 
en aangezien nieuwe klompen naar ik aanneem te duur waren of moeilijk te 
verkrijgen, moest ik af en toe naar de timmerman om er nieuwe houten zolen 
onder te laten maken. 

Gevangenen afgevoerd
De bevrijding heb ik in Friesland meegemaakt. Moddergat werd op 15 april 
1945 bevrijd door de Canadezen, te weten de Royal Canadian Dragoons. 

Wim Pop, 10 jaar.
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Hoewel er van 12 tot 18 april in Friesland flink is gevochten teneinde de 
Duitsers die weerstand bleven bieden uit te schakelen, heb ik daar zelf 
in Moddergat niets van gemerkt. De Duitsers die even buiten het dorp in 
hun stellingen zaten, werden geruisloos overmeesterd en als gevangenen 
afgevoerd.
Het bevrijdingsfeest vierden we ’s avonds bij een groot aangelegd 
vreugdevuur even buiten het dorp. Overigens kon ik, nadat Moddergat was 
bevrijd, niet direct terug naar huis, want Maassluis was nog steeds bezet en 
werd pas op 8 mei 1945 door circa 800 Canadezen van het Canadese Royal 
22e Regiment bevrijd. Het werd pas de tweede helft van juni voordat ik met 
de andere Maassluise kinderen kon terugkeren naar huis. Bij thuiskomst uit 
Moddergat trof ik mijn vader niet aan. Na op 9 juni 1945 met de Engelse 
zeesleepboot Dexterous te zijn teruggekeerd in Maassluis moest hij op 15 
juni alweer voor een volgende job naar Zeeland. Ik zag mijn vader na ruim 
vijf jaar pas weer in augustus toen hij met verlof naar huis kwam. 

Samen met Gerda van de Burg-Pols heb ik nog de reünie van 1982 in Paesens- 
Moddergat bijgewoond. In totaal ben ik na de oorlog zes keer teruggegaan 
voor een hernieuwde kennismaking met de mensen waaraan ik zeer veel 
te danken had, te weten twee keer naar Andijk en vier keer naar Paesens-
Moddergat.

Reünie Paesens-Moddergat 1982.
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Door: Jan van Gelderen

Weer verdwijnt dit jaar (2020) in het oude centrum van Maassluis een bekend 
‘gezicht’: Voorberg Schoenen gaat er na 75 jaar mee stoppen. Vanaf 1945 was 
Voorberg aan de Dr. Kuyperkade gevestigd, aanvankelijk op nummer 8, later 
op nummer 13, toen Siem Voorberg in 1956 de pastorie van de Hervormde 
Kerk kocht en die liet verbouwen tot een grote moderne schoenenwinkel.  
Al een aantal jaren vóór WO II ging Siem Voorberg vanuit Rozenburg met de 
transportfiets op pad naar klanten in Maassluis en het Westland.
 
Het begin: van stroper tot schoenmaker
Al vóór 1800 kwamen de zogenaamde ‘hannekemaaiers’, arme seizoen-
arbeiders uit Duitsland en Oostenrijk, in Nederland op boerenbedrijven 
werken. Ene Lambrecht Voorberg (of was het Förberg?) was in de buurt van 
Hoogvliet sinds 1806 achtergebleven, misschien had hij daar zijn vrouw 
gevonden? Lambrecht Voorberg was stroper en toch begint hier de historie 
van Voorberg Schoenen! Hoe kan dat?
Door een vergissing werd Lambrecht op een dag in zijn been geschoten 
en daarna was hij genoodzaakt ‘zittend werk’ te gaan zoeken. Hij werd 
schoenmaker. Het verhaal gaat dat hij tegen zijn kinderen zei: ‘Als ik dat 
poot niet had, zat ik hier niet!’

Siem Voorberg was de oudste zoon in een gezin met acht kinderen. Zijn 
vader Hannes Voorberg dreef 
evenals zijn opa Siem (daarvóór) een 
Schoen- en Tuigmakerij in een ruim 
pand aan de Zuidzij op Blankenburg 
(Rozenburg), maar hij was ook 
kapper en klokkenluider. Er was 
veel werk in de tuigreparatie en het 
maken van passende garelen voor de 
zware paarden die de Rozenburgse 
boeren gebruikten. Siem mocht 
doorleren toen hij 14 jaar was, maar 
hij wilde liever boer worden. Hij 
heeft nog even bij een boer gewerkt, 
maar dat beviel toch niet. Hij ging 
bij zijn vader in de zaak werken en 
werd daarmee de vierde generatie 
Voorberg die ‘in de schoenen ging’.

VOORBERG SCHOENEN STOPT NA 75 JAAR
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Met de transportfiets op pad
Omdat er niet altijd veel werk was 
voor de jonge Siem, besloot zijn 
vader hem met de transportfiets 
met zijtassen op pad te sturen voor 
het halen en weer terugbrengen van 
tuig- en schoenreparaties. Op het 
voorrek van de fiets was een mooie 
met reclame beschilderde kist met 
riemen vastgemaakt. 
Het pionieren van Siem in het 
buitengebied van Rozenburg, het 
zogenaamde Overmaas, gaf toch 
niet het werk voor de winkel dat zijn 
vader had verwacht. Op eigen initiatief besloot Siem Voorberg het toen aan de 
overkant te gaan proberen, naar Maassluis en dan vooral de buitenomgeving 
daarvan. Nadat hij de eerste dag bij boer Bijl op de Weverskade te repareren 
tuigage had meegekregen, belde hij letterlijk aan op Weverskade 1 met de 
vraag of men te repareren schoenen had of geïnteresseerd was in schoenen, 
laarzen, klompen of pantoffels. Daarna was het volgende woonhuis aan de 
beurt. 

Siem Voorberg had een goede keus gemaakt. Hij kreeg al snel veel 
reparatiewerk en de verkoop van schoenen liep ook goed. Gaandeweg werd 
de klantenkring uitgebreid tot de dorpskern van Maasdijk en de wegen rond 
het kruispunt Westerlee. Dagelijks ging Siem Voorberg dus ’s ochtends met 
de pont naar Maassluis met gerepareerde schoenen en kwam dan ’s avonds 
met een nieuwe partij te repareren schoenen weer terug in de schoenmakerij 
van zijn vader. De zaken gingen zo goed dat vader Hannes besloot zijn andere 
zoon Adriaan ook in te schakelen. Er werd een transportfiets bijgekocht en 
de twee broers gingen voortaan samen op pad. In de oorlog werd Adriaan 
echter te werk gesteld in Duitsland (Dresden) en kwam pas in 1945 terug. 

Schoenen op zicht
Er gingen natuurlijk ook schoenen mee voor de verkoop. Door één schoen 
van een paar mee te nemen, konden de klanten passen, maar zo kon je ook 
meerdere schoenen aanbieden, want de ruimte op de transportfiets was 
beperkt. Als een klant een (voorlopige) keus gemaakt had, kreeg men dus 
één schoen ‘op zicht’ en werd later in de week de linker of rechter schoen 
bezorgd. Op de vrijdagen werden de zichtzendingen teruggehaald en 
de gekochte waren afgerekend. Op zaterdag werd bij de klanten waar de 
‘op zicht’ schoenen een maatje te groot of te klein waren, de juiste maat 
afgeleverd. Logistiek een heel bewerkelijk gebeuren natuurlijk, maar het 
leverde veel werk en handel op. 

De transportfiets met kist waarmee Siem Voorberg vóór de 

oorlog zijn klanten in Maassluis en in het Westland bediende.
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Een eigen zaak in Maassluis: Dr. Kuyperkade 8
In WO II kon men alleen schoenen kopen met schoenenbonnen via 
zogenoemde ‘toewijzingen’. Door de oorlog kwamen er ook minder 
schoenen op de markt. Omdat de Voorbergen in Rozenburg een grote 
voorraad schoenen hadden (men deed niet aan uitverkoop), deden zij toch 
goede zaken. 
De activiteiten in het Westland waren in de oorlog vrijwel tot stilstand 
gekomen. Vanwege de Arbeitseinsatz moest Siem Voorberg lange tijd ergens 
in ons land onderduiken. Wel zag hij kans de voedselvoorziening voor zijn 
aanstaande schoonfamilie in Maassluis grotendeels te verzorgen.

Siem Voorberg vatte het plan op om 
voor zichzelf te gaan beginnen in 
Maassluis. Ook de dagelijkse reizen 
met de pont werden steeds meer 
een bezwaar. Op Dr. Kuyperkade 8 
dreef het oudere echtpaar De Zwart 
een schoenmakerij en een handel in 
schoenen, die op een laag pitje stond. 
Siem Voorberg kocht in juli 1945 het 
pand met boven woonruimte en 
achter een schoenmakerij. 
De leerfabrieken waren zo vlak 
na de oorlog nog niet ‘op gang’; er 
waren nauwelijks schoenen. Het 
was dus een start hoofdzakelijk 
als schoenmakerij. In de etalage op 
Dr. Kuyperkade 8 (tegenwoordig 
de bloemenzaak van Hortus Flora) 
stonden alleen schoenspanners! 
Geleidelijk aan werd het ook een 
schoenenwinkel.
In 1945 waren er in Maassluis 24 
schoenmakers! In die tijd stelde 
men het aanschaffen van nieuwe 
schoenen zo lang mogelijk uit: als 
het nog maar even kon, bracht men de schoenen naar de schoenmaker 
voor nieuwe hakken en zolen. Op dat moment waren er in Maassluis 
vier schoenenwinkels: Diepstraten (Noordvliet), Bata (Zuidvliet), Ariëns 
(Hoogstraat) en schoenmaker Klein (Hoogstraat) die ook schoenen verkocht.

Transportfietsen ingeruild voor een auto
Met de na de oorlog uit Dresden teruggekeerde broer Adriaan (ook 
gediplomeerd schoenmaker) kwam Siem Voorberg overeen dat Adriaan het 

Dr. Kuyperkade 8, het oude pandje van Voorberg.
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buitenwerk (Westland) zou gaan doen en Siem de verkoop in de winkel.  
De fietsen werden ingeruild voor een auto, een vooroorlogse Ford.
Er was heel veel reparatiewerk voor ‘Voorberg Schoenen’ en de verkoop 
van schoenen liep ook goed, zeker ook doordat zakenman Siem Voorberg 
een goede en vakkundige verkoper was. De zaak breidde zelfs uit. Er 
kwam een schoenmakerij in Maasdijk en de schoenmakerij van Ruisbroek 
in de Hoekerstraat werd overgenomen. Op een gegeven moment had  
Siem Voorberg acht schoenmakers in dienst.

In 1951 kwam Geert de Vries – zijn vader was waterstoker in de Wagenstraat 
– als 17-jarige in dienst. Hij ging samen met Adriaan Voorberg op pad, 
aanvankelijk alleen in het Westland, later ook in Hoogvliet. Broer Freek 
Voorberg had inmiddels de zaak van zijn vader in Rozenburg overgenomen. 
Geert de Vries werkte tot 1963 bij Voorberg en was een waardevolle informant 
voor dit artikel. Hij vertelt: ‘Er kwam in die tijd een nieuw merk schoenen 
op de markt met de naam Fort. De fabriek gaf zes maanden garantie op het 
onderwerk. Het werd een groot succes. Iedereen wilde Fortschoenen.’

Naar een nieuw pand: Dr. Kuyperkade 13
Door de grote klandizie werd de winkel te klein. In 1956 deed zich 
de mogelijkheid voor om de pastorie van de Hervormde Kerk op Dr. 
Kuyperkade 13 te kopen. Een grote verbouwing volgde waarbij een mooie 
ruime winkelruimte ontstond. Eerder was het gezin van Siem Voorberg al 

Vroege jaren ’50. De Volkswagenbus met twee broers Voorberg en vier winkeldames. V.l.n.r. Tineke Voogt, Ans v.d. Stelt,  

Siem Voorberg, Riet Spuy, Freek Voorberg en Puck van der Burg-Kouwenhoven.
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verhuisd naar een woning in de Van 
der Horststraat. 
Door de sanering rond de 
Hoekerstraat moest de werkplaats 
afgebroken worden. Er werd toen 
in de tuin van de nieuwe winkel 
een werkplaats gebouwd. In 1956 
opende broer Adriaan een winkel 
in Hoogvliet. Ook daar werden 
nog reparaties thuis afgehaald. 
Hoogvliet was een groeiende 
buitenwijk van Rotterdam met veel 
flats. Om die reden was op het dak 
van de Volkswagenbus van Voorberg 
een duidelijke reclame aangebracht, 
zodat men van boven kon zien dat 
Voorberg Schoenen in de straat was! 

Een vreemd apparaat
Vanaf 1956 stond er in de winkel 
een voor die tijd uiterst modern 

ogend apparaat: een schucoskop. 
Als je schoenen had gepast, kon 
je je voeten van onderen in een 
opening stoppen en van boven kon 
je via een scherm door je schoenen 
heen kijken en zag je heel duidelijk 
in ‘groen licht’ hoe je voeten in de 
schoen pasten. In een tijd dat er nog 
nauwelijks televisie was en men 
hooguit een toverlantaarn thuis had, 
ervaarden vele klanten dit min of 
meer als een wereldwonder! Er werd 
heel veel gebruik van gemaakt. Vele 
Maassluizers zullen zich dit apparaat 
zeker nog herinneren. De schucoskop 
werkte met röntgenstralen. Men had 

Het oude pand Dr. Kuyperkade 13, vóór de verbouwing  

in 1956.  (W.H. Niestadt Fotografie)

Het wonderlijke apparaat in de winkel in de jaren vijftig:  

de schucoskop.
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nog geen besef dat dit gevaarlijk was. Later werd deze apparatuur verboden. 
Als ‘museumstuk’ is het apparaat, evenals de kist van de transportfiets, nog 
in de winkel aanwezig.
De aankoop van de schucoskop had te maken met de passie van Siem 
Voorberg om mensen die slecht ter been waren te helpen met een passende 
oplossing voor hun voeten. Hij schreef wekelijks stukjes in De Schakel over 
‘moeilijke voeten’. Ook waren er afspraken met specialist dr. Scholl gemaakt 
die op gezette tijden spreekuur in de winkel kwam houden voor steunzolen 
en supplementen. Dit gaf uiteraard veel toeloop van klanten, zeker ook uit 
de regio.

De komst van Jan Verduyn (1967) 
Op 49-jarige leeftijd kreeg Siem Voorberg een hartinfarct en moest hij het 
rustiger aan gaan doen. Hij kwam in contact met Jan Verduyn uit Naaldwijk. 

Uitverkoop bij Voorberg. Het lijkt wel gratis!
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Ook hij was ‘tussen de schoenendozen opgegroeid’ en gediplomeerd. Zijn 
opa was schoenmaker en zijn vader had een schoenenzaak in Naaldwijk. Hij 
kwam in dienst bij Voorberg Schoenen en werd later compagnon van Siem 
Voorberg. In 1984 nam Jan Verduyn de zaak over en runde met zijn vrouw 
de winkel, die in 2003 overgenomen werd door hun dochter. Siem Voorberg 
(1918-1992) ging het rustiger aan doen en kreeg meer tijd voor het aflopen 
van veilingen en het knutselen aan oude auto’s.

Jan Verduyn is ook een ‘schoenenman’ in hart en nieren. Dat werd wel bewezen 
door het schoenenmuseum dat hij jarenlang op de bovenverdieping van de 
winkel had ingericht. Een indrukwekkende verzameling met veel historisch 
‘schoeisel’, eeuwen oud (zelfs uit Afrika) en schoenmakersgereedschap. 

Nog drie schoenenwinkels in Maassluis
Ruim twee eeuwen na het schot in het been van hannekemaaier Lambrecht 
Voorberg in de buurt van Hoogvliet in 1806, gevolgd door drie generaties 
Voorberg (in Rozenburg en Maassluis) en twee generaties Verduyn, 
sluit Voorberg Schoenen haar deuren. In een tijd van veranderend 
consumentengedrag (meer online kopen) blijven er slechts drie (specifieke) 
schoenenwinkels over in Maassluis.

Foto uit 1992 in de winkel: links Siem Voorberg, rechts zijn opvolger Jan Verduyn.
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Door: Trudi van Doornik-van Berkel

Weverskade 89 is nu het logeeradres van het Wilgenrijk, de ontwikkelaar 
van de woonwijk in de Dijkpolder. Maar voorheen was het de boerderij 
van de grootouders van Trudi van Berkel, Leendert van Berkel en Jacoba 
Keijzer. Trudi vertelt het verhaal.

Na hun huwelijk op 25 april 1913 in 
Maasland konden mijn grootouders 
meteen hun intrek nemen in de 
spiksplinternieuwe boerderij die 
voor hen gebouwd was. De steen 
boven de voordeur geeft aan dat Nic. 
Keijzer, een broertje van de bruid en 
mijn oudoom Klaas, op 21 januari 
van dat jaar de eerste steen legde.

Leendert en Jacoba kregen tien 
kinderen. Mijn vader, Jan van Berkel, 
was de oudste. Van alle kinderen zijn 
er nog drie in leven. Tante Mien, mevrouw M. van Mensch-van Berkel, was 
tot voor kort de oudste, maar op 22 februari jl. overleed zij, 100 jaar oud. Kort 
voor haar dood bezocht ik haar in Honselersdijk om een beeld te krijgen  
van de boerderij van toen. 

Koken in de goot
‘Wonen deden wij natuurlijk in het woonhuis. Daarachter had je de goot. 
Daar was het fornuis, daar werd de was gedaan en daar werd gekookt, maar 
daar aten we niet. Eten deden we in het woonhuis. In die goot hadden we 
twee pompen. Of eigenlijk een pomp voor regenwater uit de put, daar zetten 
we thee van en zo, en een kraantje voor water uit de vliet. Dat kraantje zat 
heel laag, op het waterniveau van de vliet en als je dat openzette had je water 
voor de koeien.

Hoeveel koeien mijn vader had? Dat waren er 29. Die stonden achter de goot 
in de stal, maar natuurlijk alleen ’s winters. ’s Zomers buiten. Mijn vader had 
17 ha land. Nu is dat niks meer, maar toen kon je daar goed van leven als 
boer. Trouwens, vader had ook nog land in de Steendijkpolder. Daar kon hij 

WEVERSKADE 89
Verhaal van een boerderij

Eerste steen.
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geen koeien laten lopen, want daar was het te nat voor, maar dat gebruikte 
hij als hooiland.

Met de koets naar de kerk
Ja, we hadden ook nog vier varkens. Die zaten in de wagenschuur. Want los 
van het huis en de stal, als je het erf opkwam aan de rechterkant, stond de 
wagenschuur. Die staat er trouwens nog. Die schuur was in tweeën. Voorin 
stond de koets waarmee we ’s zondags naar de kerk gingen en daarachter 
die vier varkens. 
O, wat had ik toch een hekel aan die koets. Vreselijk vond ik het als ik daarin 
mee moest. Maar ja, je moest wel, hè… Ja, voor de koets had mijn vader een 
paard. Dat stond in een hoekje van de stal. 

En weet je wat zo gek was? Aan het begin van de winter bestelde mijn vader 
bij de kolenboer zo’n 50 mud kolen en dat moest die man dan de trap op 
sjouwen naar de zolder boven de varkens. Gek hè? Kolen op zolder. En wij 
moesten dan voor een kit kolen ook de zolder op. Heel onpraktisch natuurlijk, 
maar ik geloof dat het altijd zo gebleven is. 

Boter en oud brood
Nee, kaas hebben wij op de boerderij nooit gemaakt. Wat we wel deden: we 
maakten boter, je weet wel in zo’n ton met een stok erin… juist ja: karnen. 

Weverskade 89 in 2007. Links het woonhuis met daarachter de stal. Rechts van het erf de wagenschuur.
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Dat deden we wel, maar kaas is 
nooit gemaakt. Wat we ook deden: 
we bakten ons eigen brood. In het 
fornuis zat aan de rechterkant een 
oven en één keer in de week bakte 
mijn moeder daar brood in. Dat 
ging allemaal met de warmte van 
het fornuis. Links naast het fornuis 
had je het waterfornuis en rechts 
die oven. Daar gingen dan tien 
broden in. Boven vier, onder vier 
en dan nog twee ervoor. Ja, in totaal 
tien. Tegenwoordig wil natuurlijk 
iedereen vers brood eten, maar 
achteraf bekeken aten wij elke dag 
oud brood. Hoe dat bewaard werd? 
Gewoon in de kelder. Een doek erover? Welnee, het lag gewoon op een plank. 
Maar oud brood, daar had je het niet over. Muizen? Nee, ik geloof niet dat  
we muizen hadden, maar dat weet ik niet zo goed meer. 

Aan de andere kant van het fornuis had je het waterfornuis. Zo heette 
dat: waterfornuis. Dat zit er nog. Die oven is nu weg, geloof ik, maar dat 
waterfornuis zit er nog. Daar lag altijd een plank op. Nee, daar deden we 
alleen de was in. Dat er ook varkensvoer of zo in werd gekookt is onzin. Alleen 
de was. En wat een karwei om dat schoon te maken! Het was helemaal van 
koper en dat maakten we dan schoon met karnemelk en zout en azijn. Daar 
maakte je een mengseltje van en dan maar boenen met een borstel. Met water 
natuurlijk. Hoe we dat dan weer eruit kregen? Nou, gewoon met scheppen. 
Maar echt helemaal schoon werd het toch nooit. Ja, er waren boeren waar 
dat koper van die bak echt glom en 
blonk, maar bij ons toch niet echt. 

Hoe we die was verder deden? Nou, 
spoelen in de vliet en dan op de bleek. 
En dan nog een keer naspoelen met 
blauwsel. Met Reckitt’s blauw, ken je 
dat nog? 
Je vraagt naar de melkkelder, maar 
de kelder is nooit voor de melk 
geweest. De melk werd twee keer 
per dag opgehaald. Er werd wel eten 
in de kelder bewaard, daar lag brood 
en daar stonden weckpotten en zo, 
maar de melk ging iedere dag weg. 

De moderne haardplaats met links het originele waterfornuis.

Twee voormalige bedsteden.
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Opgeknapt
Ik ben een paar jaar geleden nog eens in het huis geweest toen het helemaal 
opgeknapt was. De stal was toen afgebroken. Het was mooi opgeknapt, maar 
er was wel heel wat veranderd. Dat grote raam boven de put dat er nu is, 
was er nooit. We hebben daar nooit een raam gehad. En ook binnen. Waar 
nu de trap is, daar was vroeger een heel nauw gangetje. Dat kwam door 
de bedstee die uitstak, maar die bedstee is nu natuurlijk weg. Ja, voor nu 
was het wel klein, maar dat was in die tijd niets bijzonders. Je had, denk 
ik, minder ruimte nodig toen. Drie jongens sliepen met elkaar dwars in een 
bedstee in de opkamer. Dat moest eigenlijk de pronkkamer zijn, maar wat 
viel er nou te pronken. Mijn moeder vond dat onzin en we gingen gewoon 
die opkamer gebruiken. Ik sliep met mijn zussen op één kamer. Ik in een bed, 
en Jannie en Co in de bedstee.

Ja, we hebben ook onderduikers gehad in de oorlog, maar dat weet ik 
allemaal niet meer zo precies, want ik ben in 1942 getrouwd en het huis uit 
gegaan en van de tijd daarna weet ik natuurlijk toch minder.’

Weverskade 89 in 2020, als modern woonhuis.
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Door: Jan van Gelderen

In 1915 verscheen er een uitgebreid adresboek van Maassluis, waarin alle 
toen bestaande adressen waren opgenomen. Op alfabetische volgorde 
zijn de hoofdbewoners met hun beroep vermeld, maar ook bedrijven, 
verenigingen, scholen, middenstanders en andere neringen staan erin. 
Daardoor is dit adresboek een rijke bron van informatie voor ons en 
kunnen we het Maassluis van ruim honderd jaar geleden onder ons 
vergrootglas bekijken.

Ruim een eeuw geleden was 
Maassluis een vissersplaats met 
tienduizend inwoners. In grote lijnen 
was er bovendijks alleen bebouwing 
op het Hoofd, langs de Haven, in 
de Schans  en op de Noorddijk en 
de Zuiddijk. Benedendijks was er 
alleen woningbouw rond de Markt 
en aan beide zijden van de vlieten. 
Ten oosten van de Zuidvliet was er 
bebouwing in een klein deel van de 
Sluispolder (straten als Lijnstraat, 
Tuinstraat, Oranjestraat, Pieter 
Schimstraat, etc.). Op het Stort waren 
nog geen woningen, die kwamen 
pas vijf jaar later. Sluispolder-Oost 
was een gebied met weiland en 
aan het eind van de Noorddijk, bij 
de stellingmolen De Arend, ‘hield 
Maassluis gewoon op’. Vergeleken 
met nu was de oppervlakte van 
Maassluis in 1915 veel kleiner. Heel 
veel Maassluis’ grondgebied van nu 
was nog van Maasland.

Het was het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog, Nederland was 
neutraal. Bijna één miljoen Belgische vluchtelingen – eigenlijk nauwelijks 
voor te stellen – vonden opvang in Nederland. Ook Maassluis kreeg te 

ADRESBOEK 1915
Onder het vergrootglas: Maassluis in 1915

Omslag van het adresboek van Maassluis, uitgegeven door 

J. Waltman te Maassluis.

O l h t d b k M l i it d
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maken met vluchtelingen uit 
België. In de Vensterglasfabriek – 
op het terrein van wat later Key & 
Kramer was – op het Hoofd, waren 
vanaf 1910 Belgische glasblazers 
in dienst genomen. Ze woonden 
voornamelijk op het Hoofd. De 
Belgische vluchtelingen trokken in 
WO I veelal in bij hun families in 
Maassluis. De visserij in Maassluis 
begon in 1915 last te krijgen van 
oorlogshandelingen op zee. In 1917 
en 1918 kwam de visserij door het 
gevaar en regels van Engeland 
nagenoeg stil te liggen met alle economische gevolgen voor de Maassluise 
bevolking van dien.

Adresboek van Maassluis
In het zogeheten Adresboek van Maassluis, geschreven door P. v.d. Beld, 
commies der Gemeente Maassluis, krijgen we een heel uitgebreid beeld 
van de samenstelling van de beroepsbevolking, bedrijven en winkeliers, 
allerlei besturen en het verenigingsleven. Op de omslag van het boek staat 
‘samengesteld uit officiële bronnen en bijgewerkt tot 15 februari 1915’. Heel 
gedetailleerd wordt bij elk huisadres in Maassluis de naam van de (hoofd)
bewoner afgedrukt. Doordat ook het beroep wordt vermeld, krijgen we 
interessante extra informatie uit die tijd! De advertenties van de verschillende 
bedrijven en winkeliers geven ook een mooi beeld van Maassluis in het 
tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog. Of dit boekje in opdracht is 
geschreven of dat het misschien een ‘uit de hand gelopen hobby’ van een 
gemeenteambtenaar is geweest, blijft de vraag. Wat de oplage is geweest, 
is ook niet bekend. In het Vlaardingse stadsarchief, waar ook de archieven 
van de gemeente Maassluis te vinden zijn, bevindt zich het exemplaar dat  
de aanleiding is voor dit artikel.

Het raadsel van de hoge nummers
Wat valt je op als je dit boekje doorbladert? Om een voorbeeld te noemen: 
de nummering van de huizen in sommige straten. Maassluis was in 1915 
nog ingedeeld in wijken aangeduid 
met letters. Sommige straten hadden 
een andere naam dan nu, zo heette 
bijvoorbeeld de Fenacoliuslaan nog 
Zandweg en de Dr. Kuyperkade was 
nog Zuidvliet. De nummering van 
de huizen in sommige straten lijkt 

Plattegrond Maassluis in 1910.Pl tt d M l i i 1910
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heel tegenstrijdig met het aantal huizen in die straten. Voorbeelden: Piet 
Heinstraat 192 (bewoner J. Westein, arbeider asphaltfabriek), De Lareystraat 
253 (bewoner A. de Smid, stoker olieslagerij), Emmastraat 359 (bewoner  
J. Groeneveld, stoker op een sleepboot) en Nieuwstraat 151 R, (bewoner  
J. van Heijst, brandstoffenhandelaar). Dit laatste adres is het hoekhuis (met 
tegenwoordig nummer 2) met uitzicht op de Wip en de Markt.
De oorzaak van de hoge nummers is het indelen van de wijken met een 
letter. Binnen die letter werd er doorgenummerd. Bij verschillende adressen 
met lage nummers zijn dit toch (nog) dezelfde nummers als nu. Het lijkt een 
beetje door elkaar te lopen.

Visserij de grootste werkgever
Dat de visserij van groot belang was voor de werkgelegenheid in Maassluis 
in 1915 zal niemand verbazen. Hoewel de kentering door de Eerste 
Wereldoorlog was ingezet, was Maassluis een van de grotere vissersplaatsen 
in Nederland. Er waren 98 loggers voor de zeevisserij naast een aantal 
schokkers voor de kustvisserij en zalmschepen voor de riviervisserij. Op 
ruim vijfhonderd adressen in Maassluis woonden personen die hun brood 
verdienden met de visserij zowel op de wal als op het water. Er waren 
ruim 100 kuipers, 62 loggerschippers, 200 stokers, matrozen en stuurlieden. 
Verder taanders, schuurknechten, nettenboetsters, etc. De visserij was 
seizoenswerk, dat betekende dus dat heel wat personen in de winter ander 

Bij de Vensterglasfabriek en de Asphaltfabriek werkten respectievelijk 17 en 12 Maassluizers. Geheel links het zogenoemde 

Witte Huis, later kantoor van Key & Kramer.
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werk moesten zoeken of gewoon 
geen werk hadden. De betekenis van 
de visserij was een tiental jaren later 
flink afgenomen. In 1930, toen de 
wereldcrisis toesloeg, waren er nog 
vijf loggers over. Ongetwijfeld heeft 
dit voor vele Maassluizers grote 
sociale gevolgen gehad. 

Andere grote werkgevers
Het Loodswezen was een opvallend grote werkgever in Maassluis in 1915. 
Op 145 adressen waren er Maassluizers in dienst van het Loodswezen: 
zeeloodsen en binnenloodsen natuurlijk, maar ook hulpstokers en matrozen. 
Bij de sleepdienst en berging waren 120 Maassluizers in dienst, waaronder 
19 kapiteins. Ruim 40 keer komen we de functie touwslager tegen. Deze 
personen zullen ongetwijfeld werkzaam geweest zijn bij de touwfabriek 
van Van der Lely. Een opvallende naam in het adresboek bleek HIJSM te 
zijn, dit was tot 1917 de naam voor de spoorlijn van Schiedam naar Hoek 
van Holland, later ging de naam over in NS. Hier waren 20 Maassluizers 
in dienst, functies: wisselwachter, stationschef, spoorwegarbeider, commies, 
spoorwegbeambte en brugwachter.  
Bij de vensterglasfabriek en toen nog ‘asphaltfabriek’ (Key), beide op het 
Hoofd, werkten volgens het adresboek respectievelijk 17 en 12 personen.

In een reclame van De Moriaan in het adresboek stond deze, niet eerder gepubliceerde, foto van de zaal van De Moriaan.
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Opvallende beroepen 
Zestien personen noemden zich 
sigarenmaker. Of dit een zelfstandig 
beroep was is even de vraag. Was 
er een sigarenfabriek in Maassluis? 
Daarnaast werd de functie 
sigarensorteerder vier keer genoemd, 
zoals A. Patijn, Sandelijnstraat 23A.
Op ruim 40 adressen waren 
er mensen werkzaam in de 
broodbakkerij, waarbij opvallend 
was dat er onderscheid werd 
gemaakt tussen broodbakkers en 
meester broodbakkers. Bij de laatsten komen we bekende namen tegen 
van bakkers (in de jaren vijftig tot zelfs in het begin van de 21e eeuw nog, 
dus volgende generaties): Vonk en Van der Veer (in 1915 nog Zuidvliet) en 
Poortman (bekend van de bruidsuikers) op de Hoogstraat. Broodslijter(sters) 
worden zeven keer apart genoemd. Vermoedelijk met de handwagen of 
anders een bakfiets waren dit de mensen die langs de deur brood verkochten, 
zoals C. de Groot, Joubertstraat 133 R.
Nog even een paar opvallende beroepsnamen in het Maassluis van 1915: 
machinist melkboot, bleekster, scheepsklinker, lampenist tram, manden-
maker, omroeper, gruttersknecht, kalkbrander, modiste, bierhuishouder, 
zadelmaker, nachtstoker tram WSM en vleeschhouwer.
Het adresboek vermeldt ook de weduwen met hun adressen. Het zijn er 167, 
waarvan er 27 inwonend zijn.

Verdwenen straatnamen
We komen straatnamen tegen in het boekje die voor vele lezers waarschijnlijk 
niet of minder bekend zullen zijn. Zoals bijvoorbeeld de Roggekade, 
Zomerkade, Watertoren en Koek- en Boeksteeg. Je zou verwachten dat er 
misschien geen woningen waren in deze straten. Toch wel! 
De Roggekade: deze kade bevond zich achter de Heldringstraat tegenover 
het Schanseiland. Hier was de Joodse begraafplaats (was er al vóór 1829) en 
een klein ziekenhuis, meer een ziekenbarak met hooguit zes bedden. Op het 
adres Roggekade 156 woonde J. de Groot, conciërge van het (het staat er echt) 
stedelijk ziekenhuis. Ook de werkplek van de in het adresboek genoemde 
machinist van het quarantainestation (zo werd het dus ook genoemd in 
1915!), D. Belmer, Generaal de Wetstraat 186, zal hier geweest zijn.
Het adres Zomerkade is zeer waarschijnlijk in de buurt geweest van de 
plek waar nu de steiger van de veerboot is. Op Zomerkade 273 woonde 
C.A. Lucardie, machinist asphaltfabriek. Het kan heel goed zijn dat deze 
(bedrijfs?)woning op het terrein van Key & Kramer stond (meerdere 
generaties ‘Lucardie’ hebben bij Key & Kramer gewerkt trouwens).
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De Watertoren, gebouwd in 1890, was ook een woonadres. Hier woonde de 
machinist van de watertoren: H.C. van Hillo, Watertoren 305 R. Zijn zoon 
Jan van Hillo maakte in 1964 – bij het 350-jarig bestaan van Maassluis – een 
televisiedocumentaire over Maassluis. Tenslotte de Koek- en Boeksteeg.  

De meest voorkomende familienaam is Van der Burg. D t k d f ili i V d B



6868

Deze steeg is er nog steeds en 
bevindt zich op de Wip naast het 
Zeemanshuis. Je zou hier misschien 
geen woningen verwachten. Toch 
waren er twee woningen volgens het 
adresboek: op de nummers 17 en 18.

Lange straten, grote families
In welke straat waren de meeste 
woningen? Bij de Noordvliet wordt 
door de schrijver geen duidelijk 
onderscheid tussen Noordvliet 
Zuidzijde (ZZ) en Noordzijde (NZ) 
gemaakt. In totaal worden er dan voor Noordvliet 140 huisadressen geteld 
en daarmee is het de straat met de meeste woningen in 1915. Andere straten 
met veel woningen (huisadressen) zijn Lijnstraat (96) en Sandelijnstraat (80).
De meest voorkomende familienamen zijn Van der Burg (21), Van der Hoeven 
(20) en Bergwerf (19).  

De adverteerders 
De adverteerders waren uiteraard vooral plaatselijke winkeliers en bedrijven. 
Alle ondernemingen van deze adverteerders zijn verdwenen. Wel waren in 
de jaren ’50 en ’60 een aantal ondernemers (of hun opvolgers) nog actief, 
zoals Speet sigaren (Markt), Rinkel brandstoffen (Zuidvliet), Vester juwelier 
(Nieuwstraat), Gebr. Zwaard bodediensten (Nieuwstraat), C. Vrij Drogist 
(Markt), H. v.d. Hout Vleeshouwer (Zuidvliet), Van der Lee Pakschuitdienst 
(Veerstraat) en Maassluische Boekhandel en Drukkerij (Embedé/Markt). 

Sociale kaart van Maassluis
Achter in het boekje is er een uitgebreid overzicht van verenigingen, 
kerken en scholen: je zou kunnen zeggen de maatschappelijke en sociale 
kaart van Maassluis in 1915. Slechts drie sportverenigingen worden 
vermeld: Gymnastiek Vereniging Sparta, Maassluische IJsclub ‘Tot nut 
en Ontspanning’ en Lawn-Tennisclub Be Quick. Er werd natuurlijk wel 
gevoetbald in Maassluis, maar de verenigingen hadden waarschijnlijk (nog) 
geen officiële status, het waren meer vrienden- of wijkclubjes. Sparta is later 
samengegaan met gymnastiekvereniging Advendo en bestaat nog onder 
de naam Gymnastiekvereniging Maassluis. Be Quick hoopt in 2020 haar 
125-jarig bestaan te vieren. 
Een breed scala van verenigingen en besturen passeert de revue. We 
noemen er enkele: Oranjevereniging, R.K. Toneelvereniging St. Pancratius, 
Muziekverenigingen Concordia en Crescendo, Ned. Hervormde 
zondagschool Het Mosterdzaadje, Christelijke Vrouwenvereniging Dient 
den Heere met blijdschap, R.K. Armenbestuur, Maassluis Steuncomité 1914, 
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Christelijke Maassluische Kuipers-gezellenvereeniging ‘Steunt Elkander’, 
Straatwerkersgilde, Mariavereeniging (R.K. drankbestrijdersvereeniging 
voor vrouwen) en Dragersvereeniging ‘Helpt Elkander’.

Tenslotte de telefoonnummers 
In 1915 waren er slechts 44 
telefoonaansluitingen in Maassluis. 
Men kon toen nog alleen bellen 
van 8.00 tot 21.00 uur en op zon- 
en feestdagen alleen ’s ochtends en  
’s middags een uurtje. De nummers 
bestonden uit maar twee cijfers. 
Alleen de grote bedrijven (en reders), 
het stadhuis, de politie, de dokter en 
natuurlijk de burgemeester hadden 
telefoon. Voor bijna alle inwoners 
van Maassluis was communicatie 
iets wat hoofdzakelijk via de post 
ging. Radio was er nog niet, via de 
krant of de stadsomroeper bleef je op 
de hoogte van wat er in Maassluis of 
daarbuiten gebeurde.
En wie had telefoonnummer 1? Goed 
geraden: de burgemeester, C.P.I. 
Dommisse, adres Marnixkade 54. Staatsieportret burgemeester Dommisse in ambtskleding. 
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Door: de Redactie

In het kader van de rubriek ‘nieuws in historisch perspectief’ besteden we 
aandacht aan de heropening van de Hoekse Lijn in september 2019. De 
Maassluizers hebben twee jaar langer moeten wachten dan gepland. De 
klachten, maar ook de grappen, waren al die tijd niet van de lucht. En het 
blijkt niet voor het eerst; de geschiedenis herhaalt zich.

De treinverbinding Schiedam-Hoek van Holland is tussen 2017 en 2019 
omgebouwd tot een metrolijn. De vorige grote verbouwing vond plaats 
in 1935, toen de lijn werd omgebouwd van diesel/stoom- naar elektrische 
aandrijving. In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 4 april 1935 lezen we 
verrassende parallellen met de allereerste aanleg van de lijn. Ook hierop 
hebben de Maassluizers lang moeten wachten.

Hoe de Maassluizers op de eerste spoorlijn reageerden
Binnenkort zullen de eerste proefritten worden gehouden op de 
geëlectrificeerde spoorlijn Rotterdam-Maassluis, waarvan het geheele 
traject tusschen Rotterdam en Hoek van Holland met ingang van de 
zomerdienstregeling in gebruik zal worden genomen. Het publiek uit 
verschillende plaatsen, dat bij dit baanvak belang heeft, ziet met belang-
stelling den dag tegemoet, waarop de stoomtrein plaats zal moeten maken 
voor de electrischen. De rijtijd zal aanmerkelijk worden bekort en het  
reizend publiek zal meer comfort in de electrische treinen genieten.

In dit verband trof ons een verslag in het dagblad uit het jaar 1891, waarin 
de opening van een spoorwegdienst Schiedam-Maassluis werd beschreven. 
Een inzender beschrijft daarin de spoorlijn die den Maasdijk op drie 
plaatsen kruist. Vertrekkende van het Hollandsche Spoorstation buiten de 
Overschiesche poort te Schiedam gaat de weg door den binnenpolder over 
de poldervaart en passeert den Dijk op de hoogte waar het binnenpad tussen 
Vlaardingen en Schiedam zich met den Dijk vereenigt. Op dit punt stopt elke 
trein tot het opnemen van passagiers en zet zijn weg voort naar Vlaardingen, 
vanwaar de buitenpolder gevolgd wordt naar de Boonersluis. De beleefdheid 
van het spoorwegpersoneel en de fraaiheid van de rijtuigen verhoogen, 
aldus de beschrijving, het genot van de reis, en dat de damesbediening in het 
buffet van de restauratie eerste en tweede klasse geen aanleiding zal geven 
tot te groote dartelheid van de jongemannen, waardoor de nette wachtkamer 
voor meer bedaagde passagiers in aantrekkelijkheid zou kunnen verliezen, 
daartegen zal, zooals verwacht kan worden, de pachter zeker waken.

WACHTEN OP DE HOEKSE LIJN
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In hetzelfde stuk wordt nog gesproken over de geprojecteerde lijn naar Hoek 
van Holland. De pijlers en het voetstuk voor de draaischijf van de brug over 
de haven te Maassluis waren toen reeds gereed, doch een spoedige afwerking 
van den spoorweg was nog niet te voorzien. De schrijver hoopt echter dat bij 
het maken van de spoorwegbrug over de haven aldaar tegelijk een sluis zou 
worden gemaakt, waardoor de bewoners van de haven en de Schans en allen, 
die buiten den Zeedijk woonden, voorgoed zouden worden bevrijd van het 
groot ongerief van het hooge water bij springvloed of ruw weer.

Overigens schijnen de Maassluizers weinig enthousiast geweest te zijn over 
deze eerste spoorwegverbinding, want blijkens het verslag ‘kwamen op den 
eersten dag, waarop de trein reed, de treinen aan alsof er niets buitengewoons 
aan gelegen was. Een bepaalde oorzaak van de ijzige kalmte, waarmede de 
opening van deze voor Maassluis zoo belangrijke verbinding werd opgenomen, 
was niet te vinden. Misschien was het echter wel de lange reeks van jaren, 
waarin de burgerij in geduldige afwachting had geleefd van de dingen die 
komen zouden. Toen in 1871 de Reegering besloot tot den aanleg van dezen 
spoorweg, wapperde uit ieder huis de nationale driekleur, doch bij de opening 
zag men geen enkele vlag, zelfs geen officieele en werd de eerste trein met een, 
wat men zou kunnen noemen, kalme berusting aanvaard. Ook te Vlaardingen 
werd de opening van deze spoorlijn zeer kalm opgenomen en geschiedden 
geen officieele plechtigheden.
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Door: Bram Sonneveld

De Rotterdamsche Courant van 4 oktober 1820 meldde de geboorte van een 
drieling in Maassluis. De meisjes heetten Sientje, Dirkje en Petronella.

Eergisteren is alhier verlost Ester Slot van drie welgeschapen gezonde Kinderen, van het 
vrouwelijk geslacht, die, naar het oordeel van deskundigen, zeer veel aanleg hebben om 
in het leven te blijven. De drie Kinderen worden door de Moeder gezoogd, die naar de 
omstandigheden zich redelijk wel bevindt. De Man, genaamd Pieter Stoorvogel, is een 
Visscherman. De Vrouw, zoo wel als de Man, zijn brave en werkzame menschen, die hun 
uiterste vlijt aanwenden om met eere door de wereld te komen, doch met dat al zich in 
bekrompene omstandigheden bevinden. 
Wanneer gevoelige menschenvrienden iets, hoe gering ook, tot ondersteuning willen 
bijdragen, gelieven zij zulks te doen bezorgen ter Secretarie alhier, van waar het, met 
dankbaarheid, aan dat huishouden zal worden ter hand gesteld.

Helaas hadden de deskundigen het niet bij het rechte eind, want:
Sientje Stoorvogel overlijdt 25 november 1820.
Dirkje Stoorvogel overlijdt 11 december 1820.
Petronella Stoorvogel overlijdt 19 december 1820.
Vader Pieter Stoorvogel overlijdt aan boord van het Schoenerschip de 
Hollander, varend in de Spaanse zee, op 27 juni 1827, 32 jaar oud.
Moeder Ester Slot hertrouwt in Maassluis op 11 juni 1834 met Klaas (Nicolaas) 
van Zanten, weduwnaar van Pietertje Groenewegen. Ester Slot overlijdt te 
Maassluis op 18 oktober 1847, 62 jaar oud.

DRIELING IN 1820
Hoe deskundigen het mis blijken te hebben

Geboorteakte van Sientje, ‘zijnde een drielingdochter’.
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Door: Dick van Wassenaar

Tijdens het onderzoek naar De Goude Leeuw, de oudst bekende herberg 
van Maassluis waarvan in 2019 de originele gevelsteen is herplaatst, bleek 
dat Constantijn Huygens jr. enkele malen in deze herberg had gegeten en 
overnacht.

Huygens per boot naar de Engelse koning
Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij 
was tevens bekend voor zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en 
als kroniekschrijver van zijn tijd. Hij was de oudste zoon van de dichter 
en staatsman Constantijn Huygens (1596-1687) en Suzanna van Baerle. In 
1668 trouwde hij met Susanna Ryckerts. Constantijn Huygens jr. werd net 
als zijn vader secretaris van de bestuurders van Nederland. In 1689, toen 
stadhouder-koning Willem III van Oranje koning van Engeland werd, werd 
hij aangesteld als zijn secretaris. 
In deze hoedanigheid maakte hij 
meerdere reizen naar Engeland. 
Dit soort reizen ging meestal per 
boot vanuit Hellevoetsluis. Op de 
tocht daar naartoe kwamen reizigers 
dikwijls in Maassluis, gebruikten er 
een maaltijd en overnachtten er.

Dagboek
Constantijn Huygens jr. heeft ge-
durende zijn leven veel geschreven. 
Hij hield in de periode 1688-1696 
een uitgebreid journaal bij van zijn 
dagelijkse activiteiten. Uit genoemd 
werk worden hieronder enkele 
passages gegeven die bovenstaande 
reizen en verblijven illustreren. 
Hieruit blijkt ondermeer dat hij 
logeerde in zowel herberg De 
Moriaan als in herberg De Goude 
Leeuw. Ook blijkt dat hij contact had 
met Hugo Portugael, inkoper en een 

CONSTANTIJN HUYGENS JR. IN MAASSLUIS
Bijzondere gast in De Goude Leeuw

Zelfportret Constantijn Huygens jr., 1685. 

(collectie Rijksmuseum Amsterdam)
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van de Burgemeesters van Maassluis in die periode. Tijdens deze reizen was 
hij meestal vergezeld van andere functionarissen en/of familieleden.
Onderstaande fragmenten uit zijn journaal geven aan dat hij meerdere keren 
in Maassluis heeft overnacht op doortocht naar Hellevoetsluis tijdens zijn 
reizen naar Engeland. De korte teksten zijn zonder enige context en in de 
originele schrijfwijze weergegeven.

November 1693
12 Dond. Te Maesl’ sluys rencontreerden (ontmoetten) de Burgerm’(eester) 
Portegael, die ons smiddachs op leckere spiering noode.
26 Dond. Smergens was joff. Baty tot onsent; vertelde veel van Jacoba 
Bartolotti’s affaires. Smiddachs quam Portugael, de Burgemr van 
Maeslandtsluys, en at bij mij met sijn broeder. 

December 1693
1 Dynsd. Ging smergens ten 10 ueren met de Hr Danckelman en sijne 
familie in het binnen-jachtje van de Coning naer Maeslandt-Sluys, daer in 
Goude Leeuw gingen logeren, daer men de luyden lustich doet betaelen. De 
Borgemr Portugael quam ons daer noden, om naermidd tot sijnent te komen 
collationneren (een gesprek houden), gelijck wij deden, ick eerst wat eyeren 
in herberg gegeten hebbende. 
8 Dynsd. Komende te Maeslt-Sluys, daer weder in Goude Leeuw logeerde, 
slaepende op een seer hoogh bedt. Troonde mij Portugael naermidd tot 
sijnent, daer tot savonts toe bleef en collationneerde.

Januari 1694, 4 Maend. De windt N.O. waeyende gingh met Gastigny uyt den 
Haegh naer Maeslts-Sluys, logeerden daer in Moriaen, de vrouw in Roode 
Leeuw noch boven de aerde staende. Aten savonts tot Portugael, daer de 
Secretaris van ’t dorp mede was, en noch een man met twee burgersvrouwen.
 
November 1694, 17 Woensd. Smergens met den dagh sagen mijn vrou en 
ick dat de windt Oost liep, en vernemende of de Coning vertrecken soude, 
konde tot omtrent 10 ueren sulx niet hooren. Wesende het tot die tijdt seer 
mistigh weder. Vertrock toen, en bleef snachts te Maesl. Sluys in de Goude 
Leeuw.

Oktober 1695, 18 Dynsd. Wij voeren met haer tot Maeslandt Sluys. Som 
seyde, dat sijn vrouw de pockjes gekregen had. Mijn vrouw en ick gingen 
in herbergh van de Goude Leeuw, en aten daer. Daer quam Poortgael, de 
Burgemr, en liet ons een fles van sijn roode wijn halen, die slecht was.
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Door: Léon van der Hoeven en Willem van der Hidde

Verdwenen straatnamen. Heeft u ooit van de Smidssteeg, Schuttingstraat 
of het Pad gehoord? Na het lezen van het verhaal over Gerrit van der Hidde 
in de 17e eeuw weet u er alles van.

Smidssteeg, voorheen Schuttingstraat
In 1686 koopt Gerrit Gerritsz van der Hidde voor 900 gulden een huis, 
schuur en erf dat ligt aan de westzijde van het Smidssteegje te Maassluis van 
Maertje Cornelisdr van Leeuwen, weduwe van Claes Doenen Maeslandt. Zij 
is de weduwe van een broer van Gerrits moeder. Haar man heeft het huis 
in het Smidssteegje in 1680 gekocht van Gerrits moeder en zijn stiefvader.  

PANNEDROP IN HET SMIDSSTEEGJE

Kadasterkaart 

van 1821. 

In rood de Zure 

Vischsteeg, 

die eerder 

Smidssteegje 

heette.
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Hij, Gerrit, koopt dus eigenlijk zijn ouderlijk huis, het huis waar hij is 
opgegroeid, terug. Zijn vader heeft het in 1653 gekocht, toen het daar nog 
Schuttingstraat heette. Aan het einde van de straat, aan het Pad en het 
Taanslop, lag de Taanschuur, een gemeenschappelijke schuur waar netten 
werden getaand en de taan werd opgeslagen. 

Pannedrop zeker stellen
Op 22 maart 1688 krijgt Gerrit van de rooimeesters, de toenmalige 
bouwopzichters van Maassluis, toestemming om een houten zijmuur met 
stenen voet aan zijn schuur af te breken om die daarna weer op te timmeren. 
Als timmerman zal dit een kolfje naar zijn hand zijn geweest. 
Eén van de buren van Gerrit is schipper Arij Pietersz Keijser. Samen met 
twee buurtgenoten verklaart Gerrit op 25 maart 1689 dat zij gezien hebben 
dat Arij enige weken geleden zijn huisraad en inboedel heeft ingepakt om te 
vertrekken. Naar verluidt heeft hij zijn huis te huur of te koop gezet. Alles 
wijst erop dat Keijser aanstalten maakt om te vertrekken. 
Niets blijkt echter minder waar. Eén jaar later verschijnt hij voor het gerecht 
om een getuigenis af te leggen. Hij verklaart dat hij voorlopig toestemming 
heeft gegeven om de pannedrop zeker te stellen. Dat wil zeggen dat de 
afvoer van het regenwater van zijn dak aan de noordzijde van zijn huis aan 
het Smidssteegje door Gerrit betimmerd mag worden en dat hij, Gerrit, de 
balken van het zoldertje in zijn muur mag leggen. Gerrit zou zorgen voor een 
goede opvang en afvoer van het water dat in de goot terecht zou komen. Op 
het zoldertje mocht geen gewicht komen te liggen zodat de noordmuur van 
Gerrits huis daarmee niet belast zou zijn. 

Zure Vischsteeg, voorheen Smidssteegje
De vraag waar in het oude Maassluis het Smidssteegje heeft gelegen, wordt 
duidelijk na een blik op de kaart en de plaatsaanduidingen vermeld in akten. 
Het Smidssteegje ligt in de buurt van de Taanschuur, dat was al duidelijk. De 
Taanschuur, die gesloopt werd in 1945, bevond zich in de Taanschuurpolder 
ten zuidoosten van de Haven.
Vanaf de oostelijke havenkade – kortweg Haven – lopen twee zijgangen het 
land in. De eerste, gerekend vanaf de dijk en het Zuidspui, heette vroeger 
het Taanslop. Daarover konden de karrenvrachten netten van en naar de 
Taanschuur worden vervoerd en het zal bestraat geweest zijn. Het is de 
huidige Taanstraat.
De tweede, kleinere zijgang, zes panden meer zuidwaarts gelegen, is een nog 
bestaand steegje tussen twee panden, lopend vanaf de havenkade richting 
Zandpad en Taanschuur. Dit steegje is ter lengte van de twee eerste huizen 
ook nu nog steeds zeer smal, maar het verbreedt zich in de richting van het 
Pad, tot op heden Zandpad genoemd. Het zal toen, evenals nu, bebouwd 
geweest zijn. De officiële straatnaam is Zure Vischsteeg, maar dit steegje 
werd in 1680 aangeduid met de naam het Smidssteegje.
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Lange Boonestraat
In HS 70 stond een verhaal over 
herinneringen aan de Lange 
Boonestraat. An Verhaal herinnert 
zich daar nog veel van. ‘Op bladzijde 
59 staan op de foto de pakhuizen 
van Arie Valkenburg. Daarnaast 
staat een woonhuis, dat bewoond 
wordt door de familie Hartog. 
Daarnaast is er een poort en achterin 
staat een woning waar de familie 
Hartog-Witvliet woonde. Achter de 
pakhuizen van Valkenburg staan 
nog twee woninkjes. Hier woonde 
de familie Verschoor en Gerrit 
Bergwerf. Gerrit had als bijnaam 
‘kip’, omdat hij zo’n lange nek had. 
Aan de overkant van de straat, te zien 
op de foto op bladzijde 61, staan drie 
pakhuizen. In een van de pakhuizen 
had Van der Bosch een opslag van 

kaas, Ruijsbroek een melkcentrale en een kwekerij voor tropische vissen en 
verkocht Van der Knaap petroleum. Daarnaast staan op nr. 22 en 24 twee 
woningen. Nr. 22 werd bewoond door de familie Witvliet en nummer 24 door 
de familie Van der Kaaden. In de Nauwe Koestraat op de foto op bladzijde 62 
kun je de pakhuizen van Valkenburg zien en het pand van schoenmaker Van 
Noord. Daartussen staat nog een woning waar de familie Schaap woonde.’

REACTIES VAN LEZERS

Lange Boonestraat, pakhuizen Valkenburg.

Lange Boonestraat, huis van Van der Knaap.

Nauwe Koestraat.



7878

Familie Hoogewaard
In zijn leuke bijdrage in HS 75 over een jonge krantenbezorger heeft 
Cor Verkerk een vraagteken gezet (blz.136) bij de naam van de familie 
Hoogewaard. Ab Tuitel uit Kampen heeft aan hen de volgende herinnering. 
‘Op de Prinsekade, naast het oude Rusthuis, woonde peterolieboer Breukel. 
Zijn ‘opslag’ had hij in de Lange Boonestraat. Als ik me dat goed herinner 
was deze ruimte onder de bovenwoning van de familie Van der Knaap. Als 
jonge jongen hielp ik hem in mijn vrije tijd. Ik herinner mij dat wij ook altijd 
olie en bestellingen brachten bij de familie Hoogewaard. Vaak kregen we als 
dank een kop koffie aangeboden omdat het huis, voor ons, alleen vanaf de 
Vlaardingerdijk bereikbaar was. Een eind lopen, dijk af en dan weer naar 
boven naar de woning en daarna terug.’

Haringkoper
Het verhaal over de MA 42 in HS 75 was gebaseerd op het verslag van een 
van de passagiers, de heer J.C. Becker, die het plan had om in Noorwegen 
een lading haring te kopen om naar Holland te brengen. Het was de vraag of 
de passagier speciaal meegereisd was om haring in te kopen voor de reder of 
om een andere reden die wij nog niet weten. 
Johan Carel Becker, geboren in Loosdrecht 11-4-1880, overleden na 1944. Zijn 
beroep was scheepvaartinspecteur in Rotterdam. Met deze gegevens kunnen 
we nog steeds niet achterhalen in welke kwaliteit J.C. in 1925 die reis met de 
MA 42 heeft gemaakt.

Boordenhuis
In HS 75 wordt in het artikel van 
Leo Boer over het Boordenhuis 
halverwege de vraag gesteld: ‘als 
u nu weet wat voor boorden dat 
waren en van wat voor materiaal, 
mag u ons dat vertellen’. Dick van 
Wassenaar heeft wat gezocht en  
voor ons opgeschreven:
Linnen en Gummi zijn stofnamen. 
Linnen wordt gemaakt van vlas 
en Gummi is een rubbersoort dat 
gemaakt wordt met het sap van 
een aantal plantensoorten zoals de 
Braziliaanse rubberboom Hevea 
brasiliensis. Tegenwoordig wordt 
Gummi synthetisch gemaakt uit 
aardolie. Mey’s boorden zijn gemaakt 
door de firma Mey & Edlich in 
Plagwitz bij Leipzig. De Saksische Boordenhuis Mey-Edlich, 1885.
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ondernemer Ernst Mey volgde van 1865 tot 1867 een opleiding tot bankier in 
Londen en Parijs. Daar ontdekte hij de succesvolle afknoopkraag van papier. 
In 1867 nam hij de papieren kraag- en halsbandactiviteiten in Parijs over van 
The Gray’s American Molded Paper Collar Company. Mey verwierf ook 
de relevante patenten en richtte het bedrijf Ernst Mey & Cie op. Al in 1868 
werd zijn jeugdvriend Franz Emil Bernhard Edlich († 1885) partner en de 
bedrijfsnaam werd gewijzigd in Mey & Edlich. In 1869 verhuisde Ernst Mey 
van Parijs naar Plagwitz bij Leipzig. In december 1872 introduceerde Mey 
de papieren halsband die hij ontwikkelde in de handelsvereniging Plagwitz-
Lindenau. In 1876 begonnen Mey en Edlich de postorderbedrijven met 
linnen (papier met linnenachtige stoffen bekleding). De Saksische koning 
benoemde Mey & Edlich in 1881 als hofleverancier.

Hollands Trouw - Falie
Als reactie op het verhaal over de 
logger Hollands Trouw (HS 75), 
die na 100 jaar onder de naam 
Falie als museumschip in Adelaide 
(Australië) is afgemeerd, ontving de 
redactie een bericht van mevrouw 
L. Kap-Favié. Zij is in bezit van 
een document uit 1983, waarin de 
heer W.J. Smith uit Australië vraagt 
naar informatie en tekeningen van 
deze logger. Ze vroeg zich af of dit 
enig verband hield met het verhaal. 
Waarschijnlijk, in 1983 werd het schip 
uit de vaart genomen en overgedragen aan het Australische Gouvernement 
en mogelijk heeft dit er iets mee te maken gehad. Navraag in Australië geeft 
aan dat deze W.J. Smith nu (nog) onbekend is.

Aeckerlin-Steur 
In HS 71 stond het verhaal over de firma Steur en een (zeer beknopt) 
overzicht van de familie. Wij ontvingen de volgende reactie: ‘In de tekst 
met genealogische gegevens ontbreekt de overlijdensdatum en plaats 
van Maria Coenradina Aeckerlin-Steur. Zij overlijdt te Amersfoort op  
19-10-1918. Zij wordt op 23-10-1918 te Maassluis in een familiegraf begraven. 
Deze graven zijn inmiddels geruimd. Een andere duidelijke omissie is het 
aantal kinderen van mijn grootouders: Ph.J. Aeckerlin en H.J. Aeckerlin-
Schermers. Dit echtpaar had 6 kinderen: Jacques, Bram, Carel, Jet, Frits, 
Mien. Alle kinderen zijn inmiddels overleden. Ik ben de oudste dochter van 
Jacques: Jet (Henriette Jeanne) Aeckerlin.’

De Falie anno 2019 bij de McLaren werf in de haven van Port 

Adelaide.
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Op het de vraag naar de functie van het ‘houten ding’ uit het vorige boekje 
kwam één reactie. Die was dan ook wel in de roos. Jaap van de Kaaden schrijft: 
‘Jaren geleden maakte ik deze hefboom voor mijn vrouw. Ze gebruikte hem 
om meer kracht te zetten om papier door te drukken, met een stempel onder 
het losse blokje.’ 

Betsy Ohlsen schreef in boekje HS 68 over het Rusthuis aan de Prinsekade. 
Onlangs dook in een oud album van haar deze foto op. Een foto van bewoners, 
personeel, regentessen en diakenen van het Gereformeerde Rusthuis. Maar 
van wanneer is de foto en wie staan er op? Weet u het? Uw reactie mag (liefst 
per e-mail) naar Ineke Vink van de redactie: redactie@histvermaassluis.nl of 
010 592 97 94.

SPEURNEUZEN GEZOCHT
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