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Booster en Spijker. Ondernemers met een geschiedenis die meerdere 
generaties omspant. De een bracht het tot hofleverancier; de ander werd ‘de 
burgemeester van Koningshoek’. Maar ook deze namen verdwijnen uit het 
stadsbeeld. Spijker is al ‘verleden tijd’ en binnenkort stopt ook de laatste 
Booster ermee. In deze uitgave leest u de geschiedenis van beide bedrijven. 

Verder dit keer veel aandacht voor het onderwerp ‘melk’. Die drank vinden 
we nu in de schappen van de supermarkt met grote zuivelconcerns als 
leverancier. In drie artikelen krijgt u interessante informatie over hoe vroeger 
de melk van de boerderij op de Maassluise keukentafel terecht kwam. 
Melkcentrales speelden daarin een belangrijke rol. Maassluis heeft  meerdere 
van die centrales gekend en die worden vanuit verschillende invalshoeken 
beschreven. Het onderzoek daarnaar is in gang gezet door de sloop van 
boerderij Weverskade 118, in 2019. Bij het vastleggen van de geschiedenis 
van deze boerderij (daar verschijnt nog een heel boek over) vroegen we ons 
af hoe wat de boeren met hun melk deden en hoe ze het vervoerden. 
En wist u dat Maassluis vroeger een kaasmarkt heeft gehad? Die heeft het 
echter niet zo lang volgehouden als die in Alkmaar, Edam en Gouda.

De melkcentrale aan de Van der Horststraat is er niet meer, maar het 
daarnaast gelegen Luxor nog wel. Het was ooit de eerste en enige bioscoop 
van Maassluis. Maar films vertonen in het Maassluis van voor de Tweede 
Wereldoorlog was niet zo eenvoudig. Het stadsbestuur stelde strenge eisen. 
Mooi dat de geschiedenis van Luxor ook op papier staat. Datzelfde geldt 
voor sigarenfabriek Universum die gevestigd was in het gebouw dat vele 
Maassluizers kennen als Sursum Corda.

Verder in deze uitgave aandacht voor de Weeshuisschool, een instituut waar 
‘werken en leren’ reeds werd uitgevoerd, maar vaak met de nadruk op ‘werk 
en discipline’. Ronduit raadselachtig is een deel van een artikel over twee 
Maassluise predikantsvrouwen. Een van hen heeft een notariële verklaring 
laten opmaken over een ogenschijnlijk onbeduidend voorval. 
Samen met de gebruikelijke ‘speurneuzenrubrieken’ is dit allemaal meer dan 
voldoende om u weer veel leesplezier toe te wensen.

VAN DE REDACTIE
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Door: Dick van Wassenaar

Enkele jaren is er in Maassluis een filmfestival gehouden waarbij er ook 
voorstellingen waren in de voormalige Luxorbioscoop aan de Van der 
Horststraat 29. Over het ontstaan en verdwijnen van de enige bioscoop 
van Maassluis hierbij een overzicht. Omdat sommige delen van de 
informatie zich niet in een verhaal ‘laten vangen’, zijn deze gebeurtenissen 
chronologisch weergegeven.

Rond de vorige eeuwwisseling waren er nog niet veel bioscopen1 in 
Nederland. ‘Echte’ bioscopen ontwikkelden zich echter snel, zowel qua 
kwaliteit als geluid. Hoewel er al in 1926 films met geluid verschenen, 
werden films in een bioscoop nog vaak begeleid door een live pianist of 
violist. Het comfort was overigens ver te zoeken. Er waren meestal geen 
stoelen, mensen moesten de voorstellingen staand bekijken. Het was dan 
ook geen avondvullend entertainment: een behoorlijke film duurde in die 
tijd ongeveer een kwartier.

Zondig vermaak
De bioscoop trok vooral ‘gewoon’ 
volk, chique mensen wilden er niet 
veel van weten. Niet iedereen was 
enthousiast over bioscopen, zo was 
in de Westlandsche Courant van 7 
december 1921 te lezen: ‘bioscopen, 
die niets anders prediken dan 
misdaad, moord, echtbreuk, inbraak 
en diefstal!’ Maar toch was er in 
Maassluis wel interesse voor een 
bioscoop en dat begreep ook ene Jan 
Smallegange. 
Mensen die begin 20e eeuw in 
Maassluis een bioscoop wilden 
oprichten kregen meerdere malen 
het lid op de neus. Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad (toen 
voornamelijk A.R. en C.H.U) waren er op tegen. Dat was met het oog op 
‘zondig afdwalen van de Jeugd naar wereldse dingen en mogelijke verstoring 
van de Zondagsrust’. 

1924-1969 LUXOR: BIOSCOOP EN THEATER

Luxorbioscoop omstreeks 1951. Daarnaast staat nog de 
melkcentrale.

1 Naar het Engelse woord Bioscope, ‘a view or survey of life’, (levensbeschouwer).
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In 1923 werd aan de zogenoemde Verlengde Van der Horststraat het pand 
gebouwd dat we nu nog steeds kennen als Luxortheater.

Van der Horststraat
Vanaf 1920 ging de Jokweg ter hoogte van de Patijnestraat over in de Van 
der Horststraat. De huizen aan de Van der Horststraat hebben tot 1941 op 
grondgebied van Maasland gestaan. Zo ook de bioscoop, die op grondgebied 
van het ‘stichtelijke’ Maassluis in die jaren nooit gebouwd had mogen 
worden. Maasland noemde dat deel ‘de Verlengde Van der Horststraat’. 
Tijdens de bezetting in 1941 werd een grenswijziging doorgevoerd waardoor 
de gehele Van der Horststraat grondgebied van Maassluis werd. 

De naam van de straat herinnert aan de Maassluise apotheker Cornelis 
van der Horst (1742-1805) die op 62-jarige leeftijd ongehuwd overleed. Per 
testament had hij drie dagen voor zijn overlijden bepaald dat een deel van 
zijn nalatenschap moest dienen tot een altoos durend fonds onder beheer van 
drie administrateurs. Deze administrateurs dienden rekening af te leggen 
aan Schout en Schepenen. Omdat het een eeuwigdurend fonds is, bestaat het 
fonds nog steeds (zie HS 1). 

Jan Smallegange
Jan Smallegange (koopman) is geboren in Spaarndam in 1883 en was de 
zoon van Bastiaan Smallegange (1854-1942) en Maria de Dreu (1845-1910). 
In 1906 trouwt hij in Zandvoort met Jansje van der Meije (1885-1913). Na 
haar overlijden trouwt hij in 1922 met Maria Geertruida Smits (1887-1952) 

Van der Horststraat, rechts is Luxor.
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uit Breda. In 1932 wordt het huwelijk ontbonden. Samen met zijn oudere 
broer Marinus (1875-1945) heeft hij vanaf 1925 tot 1935 ‘aan de Zuiddijk’ 
(een specifieke locatie is nog onbekend) een ‘Fietsenverhuur en Reparatie 
inrichting’ en is tevens erkend vertegenwoordiger van Simplex fietsen. 

Bioscoop Flora
1923: Begin april verzoekt exploitant 
J. Smallegange Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente 
Maassluis om zijn gebouw (Flora 
Bioscoop) aan de Verlengde Van der 
Horststraat te voorzien van licht, 
water en gas. Bedenk dat de bioscoop 
op grondgebied van Maasland 
lag. Het gebouw is blijkbaar nog 
ongeschikt voor filmvoorstellingen. 
1924: In februari staat er een 
advertentie in het Rotterdamsch 
Nieuwsblad met als kopje: ‘Filmen 

gevraagd’ voor bioscoop Flora. Blijkbaar gaat de bioscoop van start.
1926-1931: Jan Smallegange staat bij de Nederlandse Bioscoopbond 
geregistreerd als exploitant van de Flora Bioscoop aan de Zuiddijk van 
Maassluis.
1928: Jan Smallegange biedt zijn bioscoopzaal ook te huur aan – ‘zo nodig 
400 plaatsen’ – voor verenigingen, particulieren enz.
1929: Vergunning verleend door de gemeente Maasland aan Jan Smallegange, 
bioscoophouder, tot het geven van voorstellingen in het openbaar in het 
bioscoopgebouw Flora te Maasland, adres Sluispolder B 130a, later B 143 en 
tenslotte Van der Horststraat 29 Maassluis.
1930: In de gemeenteraad van Maasland wordt een verbetering van het 
bestaande toezicht van de bioscoop Flora aanbevolen door de Commissie 
van Toezicht. Een verzoek tot het geven van filmvoorstellingen op 
Hemelvaartsdag en voortaan ook op zondagavonden om 8 uur wordt 
(opnieuw) geweigerd.

Eerste sprekende film
1931: In de flora bioscoop draait de film ‘Im Westen nichts neues’ (Van het 
westelijk front geen nieuws). Het is de eerste niet-stomme film die geen 
musical is. 
Het geven van filmvoorstellingen op zondag mag zodra is voldaan aan het 
bouwplan dat is goedgekeurd door het College. Dit plan omvat vereisten 
van de zaalinrichting en filmcabine. Ook moet de exploitant afzien van de 
verkoop van alcoholhoudende dranken.

Advertentieblad van Maassluis, maart 1927.
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1932: Er zijn in de gemeenteraad van Maassluis discussies over een voetpad 
dat langs de Verlengde Van der Horststraat loopt: moet het wel of niet 
worden doorgetrokken tot aan de bioscoop. 
Tot wederopzegging wordt ver-
gunning verleend tot het houden 
van bioscoopvoorstellingen in het 
theater. Op zon- en feestdagen echter 
na half 8 ’s avonds. 
J. Smallegange krijgt een officiële 
waarschuwing omdat op 17 januari 
meerdere personen in de Flora 
Bioscoop aanwezig waren die niet de 
vereiste leeftijd hadden. Ingevolge 
de bioscoopwet art.16. lid 3 moet 
men bij de filmtitel ‘Westfront 1918’ 
minimaal de leeftijd van 18 jaar 
hebben. Het betreft de jongens. Arie 
Bergwerff en Cornelis Lucardie. Zij 
krijgen het betaalde geld voor het 
toegangsbewijs niet terug.

Maas Theater
1933: Jan Smallegange krijgt (opnieuw) een aanmaning het verschuldigde 
bioscooprecht aan de gemeente Maasland te betalen voor 21 april 1933, 
anders wordt zijn vergunning geschorst. 
In oktober wil filmverhuurbedrijf ‘Centrafilm’ uit Dordrecht de bioscoop gaan 
exploiteren. Dit na royering van Jan Smallegange door het bestuur van de 
Nederlandsche Bioscoopbond wegens in gebreke blijven van verschuldigde 
contributie. 
1934: Op 13 januari is de doorstart van de bioscoop met de nieuwe naam 
‘Maas Theater’ en de nieuwe directie van R.H. Roodfeld en D.J. van Leen. 
Het interieur is grondig opgeknapt met nieuwe wandbekleding en andere 
verlichting. In de kranten wordt een bezoek aan het theater warm aanbevolen.
In mei bericht Centrafilm aan het gemeentebestuur van Maasland dat zij de 
exploitatie heeft gestopt. Zij wil in september heropenen. 
In augustus wordt de eerder verleende vergunning tot het geven van 
filmvoorstellingen in het Maas Theater toegekend aan P. Melk uit Zaandam.

Luxor Bioscoop
1935: De naam verandert in Luxor Bioscoop.
1936: Verbouwing bioscoop Luxor. Filmvoorstellingen tijdelijk in het 
Verenigingsgebouw aan de Zuiddijk. Het filmtheater ondergaat een 
aanzienlijke verandering. Er komt een nieuwe geluidsinstallatie en het 
theater krijgt twee ultra moderne Bauerprojectoren. 

Vergunning in 1929 verleend aan Jan Smallegange door de 
gemeente Maasland.
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Mededeling van B&W Maasland aan de exploitanten P. Melk en N. Mulder: 
per 11 oktober is het houden van filmvoorstellingen op zon- en feestdagen 
niet meer geoorloofd. Tien dagen later is het, op verzoek van P. Melk, toch 
weer toegestaan dat er ‘des zondagsavonds’ filmvoorstellingen zijn.

De verbouwingen van 1934 en 1936
Omdat er geen tekeningen beschikbaar zijn van de oude situatie, is het niet 
mogelijk de veranderingen aan te geven na de verbouwingen van het theater 
aan de Van der Horststraat. Bekend is dat er tussentijds nieuwe verlichting 
kwam en verbeterde aankleding. Voorts waren er nieuwe geluidsapparatuur 
en nieuwe filmprojectoren nodig voor de projectieruimte achter op het 
balkon. De begane grond kreeg een licht hellend vlak waarop twee rijen 
stoelen met een gemakkelijke zit. Deze stonden vast, zodat ze ‘geen wanorde 
meer veroorzaken’. Verder kwamen er meerdere nooduitgangen en het 
balkon kreeg een trapsgewijze inrichting. 

Toezicht volgens de wet
In juni 1937 wordt door de burgemeester van Maassluis, Pieter Abraham 
Schwartz, ter voldoening aan artikel 18 van de Bioscoopwet, een Plaatselijke 
Commissie van Toezicht op Bioscopen opgericht. Deze eerste commissie 
bestaat uit de heren Willem van Splunter (onderwijzer), Arend Kuntkes 
(agent), Hendrik Johan Marcus (typograaf), Arnoldus Adrianus Anthonis 
Vermeulen en Simon Blom (onderwijzer, voorzitter). De belangrijkste 
taken van de commissie zijn: het toezicht op en naleving van de regels met 
betrekking tot:
• Aanwezigheid keuringskaart behorend bij de betrokken film
• Reclame
• Correcte leeftijd bezoekers

Begane grond, voorgevel en balkon.

Lengte doorsnede.
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• Nooduitgang, verlichting, blusmateriaal
• Rookverbod

In een van de verslagen van een latere commissie (1959) is te lezen dat er in 
dat jaar 21 controles zijn geweest waarbij er 11 personen waren die niet de 
vereiste leeftijd hadden voor de vertoonde film van dat moment. In 9 gevallen 
betrof het kinderen van respectievelijk 9, 10 en 11 jaar oud. De ouders van deze 
kinderen werden door de secretaris van de aanwezigheid van hun kinderen 
in de bioscoop op de hoogte gesteld. De betaalde entreegelden werden niet 
terug betaald. Deze commissie, die regelmatig wisselde van samenstelling, is 
pas in 1971, ver na de sluiting van het theater als bioscoop, ontbonden. 
Controle bleef er in alle jaren. Vele Maassluizers herinneren zich nog wel de 
leeftijdscontrole van politieagent Gerard Groeneveld (1915-1985) als deze op 
zaterdagavond bij de vroege voorstelling (19 uur, je moest ouder zijn dan 
14) of late voorstelling (21 uur, je moest ouder zijn dan 18) de bioscoopzaal 
binnen kwam om te kijken of het allemaal wel in orde was. Zo niet dan moest 
je de zaal verlaten.

Verboden te dansen
1937: De heren P. Melk en J. Klitsie 
gaan permanent de verbouwde 
bioscoop in Maasland aan de 
Verlengde Van der Horststraat 
exploiteren. De bioscoop zal vanaf 8 
juli op zaterdag en zondag weer haar 
voorstellingen geven. In september is 
alweer sprake van het uitbreiden van 
het aantal stoelen, het vernieuwen 
van de bekleding en het verbeteren 
van de verlichting.
1938: Gratis filmvoorstelling voor 
120 ‘ouden van dagen’ in het 
Luxortheater. 
Over een verzoek van de arbeiderstoneelvereniging Voorwaarts aan het 
college van B&W van Maasland om in het Luxortheater een opvoering te 
mogen geven van ‘Allerzielen’ van Herman Heijermans wordt afwijzend 
beschikt . Sommige stukken van Heijermans veroorzaakten een schandaal 
en een daarvan is Allerzielen (1904), dat kwetsend zou zijn voor katholieken.
1939: Op 5 januari is er een inbraak met een vergeefse poging om de bio-
vakantieoord collectebussen te openen. De daders zijn gestoord tijdens de 
inbraakpoging. 
Er komt toch een voorwaardelijke toestemming tot het opvoeren van de 
toneelvoorstelling ‘Allerzielen’. 
Tijdens een besloten feestje van buurtvereniging ‘Kapelpolder’ op 31 januari, 

Naast het Luxor theater is men bezig met het bouwrijp 
maken van de grond voor het bouwen van een rij van vijf 
winkels met bovenwoningen. 1952 
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de verjaardag van Prinses Beatrix, is een gedeelte van de zaal vrijgemaakt 
om een dansje te maken. Twee aanwezige veldwachters melden dat er 
niet gedanst mag worden. De heer Mulder, directeur van Luxor, vraagt de 
burgemeester van Maasland H.L. du Boeuff om opheldering daarover. Deze 
antwoordt dat de zaal bedoeld is voor het vertonen van filmvoorstellingen 
en dat het daarom niet is toegestaan om er te dansen, ook niet als deze is 
verhuurd voor vergaderingen of feestelijke bijeenkomsten.

Ontspanning voor militairen en NSB-lezingen
Op 28 augustus 1939 wordt in Nederland de mobilisatie afgekondigd. In 
september 1939 zijn er 800 soldaten in Maassluis gelegerd. Begin oktober 
komen er nog eens 200 soldaten bij. In bioscoop Luxor worden voor de 
ingekwartierde soldaten ontspanningsavonden georganiseerd door de 
dienst Militairen Ontwikkeling en Ontspanning. Curieus genoeg zijn er in 
datzelfde jaar in het Luxorgebouw ook lezingen gegeven door leden van 
de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Zo is er op 17 maart 1939 een 
presentatie van Cornelis van Geelkerken, Nederlands nationaalsocialist en 
een van de oprichters van de NSB. De burgemeester van Maasland meldt 
‘en passant’ aan de heer Mulder, exploitant van het Luxortheater, dat deze 
er op moet toezien dat tijdens de vergadering van de NSB de plaatsen op het 
balkon niet bezet mogen worden zolang er plaatsen in de zaal beschikbaar 
zijn! Op 18 april is er nog een spreekbeurt van de nationaalsocialistisch 

Diverse mensen hebben zich verzameld voor de nog te openen winkel van Arie van Gent en Loes van Gent-van Eendenburg. In 
de winkel waren onder meer melk en kaas, vleeswaren en kruideniersartikelen te verkrijgen. Links bioscoop Luxor. Circa 1953.
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politicus Willem Otto Adriaan Koster. In 1941 is er ook nog een presentatie 
van nationaalsocialistische journalist en NSB-lid Jan Hollander. 

1940: De burgemeester van Maasland geeft toneelvereniging ‘Voorwaarts’ 
geen toestemming voor de openbare opvoering van het toneelstuk ‘Jeugd 
in nood’. Het mag uitsluitend voor donateurs in besloten kring worden 
opgevoerd. 
Verder zijn er dat jaar ontspanningsavonden voor militairen met 
toneelstukjes en revueschetsen. Een cabaretavond voor militairen met 
Paul Duval. Opvoering van ‘Muggen om de kaars’ door toneelvereniging 
‘Voorwaarts’. Een feestavond voor 
buurtvereniging Fenacoliuslaan. Een 
St.-Nicolaas feest voor de jeugd.
1941: Het Luxortheater stond 
tot dusver op grondgebied van 
Maasland. Als gevolg van de 
grenswijziging in 1941 komt het nu 
in Maassluis te staan.
Spreekbeurt door A. Jordaans, 
Provinciaal Leider van het 
Nederlands Arbeidsfront (NAF). De 
leiding van de NAF berustte bij de 
NSB’er Hendrik Jan Woudenberg.

Geen bijzonderheden
De na-oorlogse jaren kenden – voor zover bekend – geen opmerkelijke 
gebeurtenissen. Er werden veel films vertoond, zomaar een greep: ‘Sport 
staalt spieren’ met George Formby (alle leeftijden) en ‘Jody en het hertenjong’ 
met Gregory Peck en Jane Wyman (14 jaar). 
In 1949 was er een optreden van het Lou Geels Tempo-Tempo cabaret met 
Buziau Jr, Lou Geels, Jean de Nater. Toegangsprijs vanaf 75 cent. Plaats 
bespreken aan de zaal. 
In 1950 ondermeer filmvoorstellingen als ‘Waterloo Bridge’ met Vivian Leigh 
en Robert Taylor (18 jaar en ouder) en de Wildwest film ‘Cowboy Serenade’, 
toegang vanaf 14 jaar. 
1969: Luxortheater Maassluis wordt als filmtheater opgeheven.

Er werden in de jaren vijftig overigens op verschillende locaties films 
vertoond, onder andere in de open lucht in de Put (de plaats waar ooit de 
Moriaan en het Verenigingsgebouw stonden) en incidenteel in het gebouw 
Varia aan de Wagenstraat, en het Verenigingsgebouw aan de Zuiddijk 6.

Zuiddijk met links beneden de Van der Horststraat en het 
Luxor theater.
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Bijlagen

Exploitanten door de jaren heen
Tijdens de periode (1924-1969) waarin het gebouw aan de Van der Horststraat 
fungeerde als bioscoop/theater waren er meerdere exploitanten die als 
directie verantwoordelijk waren voor de dagelijkse gang van zaken. Nadat 
Jan Smallegange stopte in 1934 werd de directie gevormd door Dirk Johannes 
van Leen (1906-1982), filmverhuurder uit Dordrecht en Dolf Roodfeld. Deze 
begon in 1909 als explicateur in de reisbioscoop van Jean Desmet. Hij werkte 
sinds 1920 als reisagent voor filmverhuurders en vanaf 1932 was hij in dienst 
bij Film Distributiemaatschappij Centra Film uit Dordrecht, die al in 1923 was 
opgericht door Van Leen. Andere leden van de directie in die jaren waren J. 
Klitsie en Piet Melk (1897-1967) beide uit Zaandam en voorheen explicateur 
(iemand die in het tijdperk van de stomme film in de bioscoop de vertoonde 
beelden voorzag van commentaar en geluidseffecten) in Zaanse bioscopen. 
In 1936, na de verbouwing en inmiddels weer met de naam Luxor Maassluis, 
werd de directie gevormd door Piet Melk, J. Klitsie, en Nicolaas (Nacky) 
Mulder (1897-1978) en na het vertrek van Piet Melk in 1954 door diens vrouw 
G. Mulder. Gedurende de 45 jaar dat het pand heeft gefungeerd als bioscoop/
theater heeft het vier namen gehad: het begon als Flora bioscoop (1924-1932), 
daarna werd het City bioscoop (1932-1934), in dat laatste jaar 1934 kreeg het 
de naam Maas Theater en tenslotte vanaf 1936 tot 1969 was de naam Luxor 
bioscoop/theater.

Filmoperateurs en ander personeel
De exploitanten/directieleden zullen zich vooral bemoeid hebben met 
de organisatie, filmselectie en filmaanschaf en andere organisatorische 

1998, eerste paal voor opnieuw nieuwbouw van winkels en appartementen naast Luxor.
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activiteiten. Eerder was al geschreven dat Jan Smallegange ook actief was in 
de fietsenbranche. Waarschijnlijk was de bioscoop een bijkomende activiteit, 
tenslotte was de bioscoop als zodanig maar op beperkte dagen en uren in 
gebruik. Welke personen in de beginperiode verantwoordelijk waren voor 
het dagelijkse beheer en de filmvertoningen is vooralsnog slecht bekend. Voor 
de periode na ongeveer 1950 is wel wat meer bekend: filmoperateur Leo van 
den Heuvel woonde met zijn moeder op de Groen van Prinstererkade. Hij 
kon in Luxor bij de foto’s staan vertellen alsof hij regelmatig in Hollywood 
over de vloer kwam en dikwijls met de sterren sprak. In menig kinderoog was 
hij zelf een filmheld. Ook hij verdiende met zijn werk in de projectiekamer 
van Luxor niet genoeg en had daarnaast een agentschap van een krant en 
bezorgde weekbladen aan huis. 
Bioscoop Luxor had een foyer en een buffet en in de pauze kon je daar koffie, 
thee, een flesje gazeuse of een gevulde koek, een reep Kwatta-chocolade, 
een rolletje drop, kauwgum en sigaretten kopen. Dat was het werk van de 
‘ouvreuse’ mejuffrouw M. van Beest die je, als je te laat binnenkwam, met 
het licht van een klein zaklantaarntje naar je plaats bracht. Op 1 december 
1950 trouwde Leo van den Heuvel met haar en samen beheerden zij de 
Luxorbioscoop gedurende vele jaren.

Ondernemer Jan Smallegange
Jan Smallegange was een ondernemend man. Kort nadat hij in Maasland/
Maassluis de exploitatie startte van bioscoop Flora begon hij ook met de 
exploitatie van een bioscoop in Vlaardingen aan de Westhavenkade 43, 

De enige foto die we konden vinden van Leo van den Heuvel: van links naar rechts staand is hij de vijfde. (Het elftal van Hol-
lywood speelde omstreeks 1930 op het veld aan de Talmastraat.)
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eveneens met de naam Luxor2. Alle latere directieleden van de bioscoop 
waren ook de directieleden van de bioscoop in Vlaardingen die tot 1975 
als zodanig in gebruik is geweest. Hierdoor was een goede samenwerking 
mogelijk en omdat beide bioscopen hetzelfde programma hadden, werden er 
dan ook films gedeeld. Bekend is dat in de pauze een broer van de operateur 
in Vlaardingen op de fiets naar Maassluis reed met de ene film en de andere 
film daar ophaalde om in Vlaardingen te kunnen draaien. Hij ging met de 
fiets, want met de trein zou het veel langer duren omdat het een kwartier 
lopen was vanaf het station naar de bioscoop. Alleen als het hard stormde, ja, 
dan duurde de pauze wat langer. Dan stonden de bezoekers in Vlaardingen 
buiten te kijken: komt-tie al?

Niet alleen films
Luxor werd ook verhuurd voor andere bijeenkomsten en er zijn veel jubilea 
gevierd, huldigingen gehouden en onderscheidingen uitgereikt. Eind jaren 
vijftig waren er in Maassluis minstens vier vaste toneelverenigingen, globaal 
aan te duiden als een Katholieke, een Hervormde, een Gereformeerde, een 
Van ’t Hoofd, ’t Stort of Weverskade. Jaarlijks werd er gespeeld in Luxor 
om het kampioenschap van Maassluis! In de wintermaanden waren er 
toneelvoorstellingen waarvoor men beroepsacteurs als jury aantrok. Omdat 
alle clubs fanclubs hadden, was er steeds een volle zaal. In de competitie van 
de toneelgroepen werden ook jaarlijks de beste vrouwelijke en mannelijke 
hoofdrol gekozen. Bij het 350-jarig bestaan van Maassluis in 1964 deden veel 
leden uit die toneelgroepen mee in het Wagenspel ‘Parels in een Kroon’.

Het Luxorgebouw na de ‘bioscoopjaren’
Nadat er na 1969 officieel geen filmvoorstellingen meer in het gebouw 
waren, bood het pand in de loop der jaren ruimte aan andere toepassingen 
en gebruikers. Na verbouwing was het in gebruik door een lijstenmaker en 
ook nog door schildersbedrijf Gebr. Van Reeven. In 1992 kocht de Christelijke 
Jongerenvereniging het gebouw en het is na een verbouwing sinds 1993 door 
deze vereniging in gebruik. Ook de leden van de Filmclub Maassluis maken 
sindsdien gebruik van het gebouw. In 2000 begon Anja Smit-Quist daar de 
Maskerade Toneelgroep. Deze kindertoneelgroep maakte gedurende enkele 
jaren gebruik van het theater dat nu (2020) nog steeds de naam Luxor draagt. 

Eerdere herinneringen uit Historische Schetsen aan de bioscoop
In HS 19 schreef Jacob Teertstra
Bezoek aan dansscholen in Vlaardingen of Rozenburg waren riskant. Het 
werd bijna altijd knokken. Op zaterdag en zondag was er verder nog de 

2 Een naam die veelvuldig wordt gebruikt voor bioscopen en refereert aan het Latijnse 
woord lux (licht); ook in gebruik als eenheid voor verlichtingssterkte.
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mogelijkheid om naar het Luxortheater te gaan. Hoewel je daarbij wel het 
risico liep vervolgens als zondaar door het leven te moeten. De sociale 
controle was niet mis en een stempel of bijnaam raakte je niet gemakkelijk 
weer kwijt.

In HS 34 schreef H. van Antwerpen
Jongens van 14, 15 jaar waren als 
hulpje bij de machines (bij de Neeff of 
van Toor) zeer gewilde werkkrachten. 
Als lokkertje kregen die jongens 
elke vrijdag in hun loonzakje een 
gratis kaartje voor de film in het 
Luxor. Eens per kwartaal kwam 
Leo van den Heuvel, beheerder en 
filmoperateur van de bioscoop, met 
een hele bos bioscoopbriefjes naar de 
Heldringstraat om af te rekenen. 

In HS 70 schreef Klaas ’t Hart 
Stadsomroeper Leen van Buuren doorkruiste per fiets zo’n 65 jaar geleden 
heel Maassluis. Hij stopte op vrijwel iedere straathoek, hield de linkervoet 
op het pedaal en plantte de rechter op staat. In de linkerhand hield hij de 
koperkleurige gong en met de rechterhand liet hij zijn klinkende stokslagen 
op dat klankbord neerdalen. Dan riep hij luid en met galmende stem: ‘Dames 
en heren en lieve kinderen van de Damstraat. Hedenmiddag om 3 uur is er 
in het Luxortheater een kindervoorstelling. Er zal een film gedraaid worden 
van de Dikke en de Dunne. De intree is 10 cent. Zegt het voort, zegt het 
voort’. En Leen peddelde naar de volgende straathoek.

Maarten ’t Hart - Straf van God 
Onder deze titel schreef Maarten ’t Hart in 2003 een artikel over de 
watersnoodramp in 1953 dat werd gepubliceerd als Historisch Schetsje met 
daarin de volgende tekst over Maassluis: ‘Ingeval van een straf van God, die 
op zichzelf overigens heel begrijpelijk zou zijn, want de zonde greep wild om 
zich heen. Waar bevonden zich de poelen van zonde? Precies, daar waar de 
ouderlingen niet woonden. Onder aan de dijk trof je het Luxor-theater met 
films van Rooie Roggers en Doris Day en de Openbare Prins Bernhardschool 
en de leesbibliotheek van Van Willigen waar je felrealistische romans van 
Hans Martin kon lenen.’ 

Hellend Vlak
Maarten ’t Hart schreef in 2008 in het NRC over zijn ervaringen met ‘het 
hellend vlak’: ‘Begin jaren vijftig draaide, om schooljeugd te lokken, het Leger 
des Heils te Maassluis op woensdagmiddag films van de Dikke en de Dunne. 

1999, nieuwbouw appartementen naast Luxor in volle gang.
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Daar mochten wij, hoewel de toegangsprijs slechts een stuiver bedroeg, niet 
heen. Zo’n film bij het Leger leek onschuldig, maar keek je ernaar, dan kwam 
je op het hellende vlak terecht. Voor je het wist zat je in het Luxor theater om 
films te bekijken van ‘Rooie Roggers’ en Doris Day’.

De strijd tegen het bioscoopkwaad
In Maassluis bestond destijds 
een grote, hechte Gereformeerde 
gemeenschap en vanouds stond 
men binnen de gereformeerde 
traditie afwijzend tegenover toneel 
en theater. De predikant van de 
Gereformeerde Groote Kerk dominee 
Gerrit Willem Akkerhuis (1877-1941), 
bekend van zijn advies tijdens zijn 
preek: ‘koopt bij huisgenoten uws 
geloof’, had in 1921 ook al bezwaar 
gemaakt tegen voetballen op zondag 
in Maassluis. De Gereformeerde 

Jongerenvereniging had een ordedienst ingesteld teneinde na te gaan wie het 
voetbalveld bezochten en ds. Akkerhuis wilde dat de ouders hun kinderen 
van het veld weghaalden. In 1924 had ds. Akkerhuis in het tijdschrift de 
‘Antirevolutionaire Maassluizer’ 
een stuk geschreven waarin hij de 
ouders waarschuwt voor de ‘Flora 
Bioscoop’ en de donkere omgeving 
aan de Zuiddijk. Een verzoek van 
exploitant Jan Smallegange om een 
reactie te mogen geven op het artikel 
van ds. Akkerhuis werd echter door 
de redactie geweigerd. 

De auteur houdt zich aanbevolen 
voor aanvullingen
Met dank aan Geert de Vries

Gerrit Willem Akkerhuis 
(1877-1941).

Luxortheater in 2020. 

Weetje
In de etalage van Herenkapsalon Wieger Beijert aan de Noordvliet 25 staat al 
jarenlang een oude filmprojector van de Luxor bioscoop.
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DE MELKCENTRALE EN DE KAASMARKT

Door: Wim Duijvestijn

In 1996 verzamelde Wim Duijvestijn informatie voor een tentoonstelling 
van zuivelpakhuizen in museum De Schilpen in Maasland. Daarbij werd 
ook aandacht besteed aan melkcentrales in Maassluis en Maasland. In 
onderstaand artikel zijn herinneringen gebruikt aan het reilen en zeilen 
van de melkcentrale in de Van der Horststraat in het bijzonder.

Dit verhaal is voor een groot deel gebaseerd op de herinneringen van S. van 
Santen. Zijn vader werkte 25 jaar op de kaasafdeling van de ‘centrale’. Zijn 
zoon werkte er 1,5 jaar. 

Vette melk
De coöperatieve melkcentrale aan de Van der Horststraat is opgericht in 1918. 
Tien zelfstandige melkhandelaren sloten zich erbij aan. Om zes uur kwamen 
de melkboeren hun handel ophalen, daarna kwamen de boeren hun melk 
brengen, van half zeven tot half negen. Er was een laadperron of verhoging 
waaraan de melk gelost werd in bakken en het overschot in 25-literkannen. 
Dan volgde het wegen voor het vetgehalte; vette melk was zwaarder. Voor 
de oorlog werkte men nog wel eens 
in liters, wat oneerlijk was, want 
er werd dan geen verschil tussen 
magere en vette melk verrekend.

De centrale maakte eerst boter en 
kaas, later steeds meer producten 
en de melkboeren verkochten die 
producten. Denk daarbij aan boter, 
kaas, karnemelk, gepasteuriseerde 
melk, melkyoghurt, bloempap, 
havermoutpap, rijstepap, gortepap, 
slagroom en boter. De boter zat in 
tonnetjes, waaruit de melkboeren 
de Keulse potten van hun klanten 
vulden.

Duitse bemoeienis
Na de bezetting in 1940 gingen de Duitsers zich actief bemoeien met de gang 
van zaken in de melkcentrale. De Duitsers verlangden melk tot 2,5% vet, 
terwijl 3% van nature aanwezig was. Een centrifuge zorgde voor het juiste 

Tekening van de melkcentrale naast gebouw Luxor. (W. 
Duijvestijn) 
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vetgehalte, waarbij voortdurende controle nodig was. Daarna ging de melk 
naar de melkboeren die aan de consumenten leverden, of de melk bleef in de 
fabriek voor zuivelproductie.

In de kelder van de centrale was de opslag van boter, die in de oorlog in 
wikkels werd verkocht. De wikkels waren echter al voor de oorlog bekend. 
De Duitse bezetter kon zo de wikkels controleren, een nieuwe controlemanier. 

De Duitse regels werden zwaarder en de coöperatie-centrale kon er niet meer 
aan voldoen. In mei 1942 nam Hollandia in Vlaardingen de fabrieksactiviteiten 
over en werd de centrale een uitgifteplaats voor Hollandia. Een jaar later 
werd die ook opgeheven en werden er voortaan meubels gemaakt, terwijl 
het personeel van de melkcentrale naar ander werk moest uitzien.

De laatste melk kwam uit Brabant. Een Rozenburgs bedrijf met vrachtwagens, 
voorzien van een houtgenerator, kwam soms wel om 11 uur binnen en 
dan moest er zo’n anderhalf uur hard worden gewerkt om te lossen en 
de melkbussen met water schoon te borstelen en met stoom na te spuiten. 
Hiervoor was een stoomketel tegen het Luxor aan geplaatst en deze werd 
gestookt, ook nadat er al lang elektrische installaties waren.

Boerderij
Het woongedeelte van de centrale, een voormalige boerderij, functioneerde 
als dienstwoning waar ook het kantoor was gevestigd. De kaaszolder 
functioneerde als pakhuis en regelmatig kwamen kopers, onder andere uit 
Schipluiden, partijen kaas ophalen. Een kaasplank werd van de zolder naar 

de al of niet overdekte vrachtwagen 
gelegd als glijbaan.
De zure melk ging naar de biggen 
om, gemengd met meel van de 
overbuurman, molen de Hoop 
van Terlaak, en gemengd met 
aardappelschillen, te worden 
geconsumeerd. Het klaarmaken van 
de voerbak was vaak een stofboel 
door het meel.

Herinneringen M. Boekesteyn
M. Boekesteyn woonde met zijn 
vrouw op de melkcentrale, hij is 
een broer van molenaar Boekesteyn. 
Daarna werd de oude boerenwoning 
door Van Santen bewoond tijdens de 
oorlogsjaren. 

Restanten van het boerderijtje van Mostert, naast de 
voormalige boerderij van de melkcentrale. Rechts het talud 
van de Laan 1940-1945. Het huisje moest weg voor de 
aanleg van de Vondellaan en de aansluiting op de Van der 
Horststraat.
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Naast de centrale lag de kleine boerderij van Mostert, die wat hand- en 
spandiensten aan de centrale verleende. Echter met de aanleg van de Laan 
1940-1945 op het oude traject van WSM-spoor verdween dit boerderijtje. 
Later, met de bouw van nieuwe woonwijken en flats langs de Laan 1940-
1945, verdween ook het gebouw van de centrale in de jaren zestig. 

De centrale verkocht ook wijn, onder andere geliefd bij Maaslanders. Deze 
maakten graag een rit over de smalle weg naar Maassluis. Daar aangekomen 
werden de paarden wat extra opgejaagd om de hoge Wip of de Wedde te 
nemen met zijn steile opritten naar de dijk. 
De centrale werd aangedreven door stoom die ook als voorverwarming kon 
dienen. Later is men overgeschakeld op elektriciteit en de installatie is steeds 
verder uitgebreid, door de komst van nieuwe apparaten.

Herinneringen Dit Chardon
Mevrouw Dit Chardon woonde als kind op de Loggerwoning. Die stond op 
de plaats waar nu het parkeerterrein van Koningshoek is. Haar oom woonde 
op een boerderij aan het begin van de Laan 1940-1945. Deze stond dicht bij 
de centrale en is in de jaren ’60 afgebroken. Zijn zoon bouwde daarachter een 
nieuw huis, hij is de beroemde vierspanmenner. 
Tijdens de oorlogsjaren, uitgezonderd het laatste oorlogsjaar, moest boerderij 
de Logger (een gemengd bedrijf) melk leveren aan overheidsinstellingen. 
Veel melkproducten gingen naar mensen met doktersverklaringen. Aan de 
melkcentrale moest de meeste melk worden afgestaan. Die werd met paard-
en-wagen weggebracht. Maar in de hongerwinter niet meer, toen was er ook 

Schilderij van de Loggerwoning, 1960. (Johann Oberreiter)
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voor koeien weinig te eten en dus minder melk.
Vader Chardon bemoeide zich onder andere met de melkfabrieken en was 
voorzitter van de boerenbond.

Zuivelfabriek van Van Geest in Maasland
Om een idee te krijgen hoe de melkfabriek aan de Van der Horststraat werkte, 
volgt hier het vergelijkbare verhaal over de zuivelfabriek ‘Ons Bestaan’ aan 
de Langetaam in Maasland. Deze was opgericht in 1897 door Piet van Geest. 

De melkpoederfabriek was een 
drooglokaal op stoomverwarming 
uit 1916. Ernaast stond een ketelhuis 
voor de stoomtoevoer. In 1915 was 
daar vergunning voor verleend en er 
moest ook een hinderwetvergunning 
voor komen. In de oorlog van 1914-
1918 zou de kaasmakerij verplicht 
moeten verdwijnen van de boerderij 
naar de fabrieken.
Molenaar Boekesteyn vertelde 
dat er het nieuwste systeem was 
ontwikkeld van schuine platen. 
Daarover stroomde de melk die 
overging tot pannenkoekvorming 
en vervolgens werd vermalen. Dat 
gaf minder kans op aanbranden. 

Zeelieden waren blij met het product en zorgden voor een goede afname.

Een boter- en kaasfabriek grensde aan de achterzijde van de stalboerderij. 
Daar was een laad- en losperron met een binnenperron, grenzend aan de 
centrifugekamer. Dan volgde de kaaskamer met pakhuiszolder en de 
boterkamer. In de stal werd een kaasstelling geplaatst als de koeien in het 
voorjaar naar buiten gingen. Dan volgde het boenhok van de boerderij en de 
woning. Apart was er nog een paardenstal en een hooiberg aan de achterzijde.

Over beste boter, taptemelk en wrongel
Van het laad- en losperron werd de melk in een bak gegoten, gezeefd 
en gewogen. De melk werd licht voorverwarmd met een ingestoken 
warmwaterbuis. Dan volgde de centrifuge of afscheider om room en taptemelk 
te maken uit de volle melk. Centrifugeren ging met 60 omwentelingen per 
seconde. Daarna ging de room door de room- en schuimvanger en onderging 
ze het pasteurisatieproces. De room kwam in de roomkoeler. Roomvaten 
voor verdere verwerking stonden in de boterkamer. Daarna gebeurde het 
roomkarnen, waarbij boter boven kwam drijven met karnemelk eronder. 
In de boterkneder werd zout toegevoegd. Het inpakken van de boter ging 

Zij-aanzicht van de Melkcentrale, die inmiddels als meubel-
fabriek dient. (tekening Wim Duijvestijn)
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in vaatjes, Keulse potten, etc. Er waren naast stalboter ook beste grasboter, 
weideboter of voorjaarsboter. 

Naast deze ‘boterstraat’ was er de ‘kaasstraat’. De afgeroomde melk ging in 
de taptemelkkoeler. Een taptemelkverzamelbak voor verdere behandelingen 
stond in de kaaskamer. De melk werd eerst gewogen. In de kaaskamer stond 
een waterfornuis voor handwarme taptemelk. Daarnaast stond een houten 
ton voor het toevoegen van stremsel; zo kreeg je zure, puddingdikke melk. 
Dan ging het in de wrongelkuip waar de massa gesneden werd. De wei 
kwam bovendrijven en werd afgegoten. Wei ging naar de melkleveranciers 
als taptemelk, net als de karnemelk uit de karntonnen. Wei ging ook wel als 
veevoer naar de pasgeboren kalfjes.
Een kaaspers was bedoeld om wrongel in een kaasdoek uit te persen. 
Een wrongelmolen maakte vervolgens droge wrongel. In het midden van 
de fabriek stond een pekelbak voor de kazen en een kaasstelling voor het 
rijpen en dagelijks keren. Als laatste gebeurde het schoonmaken, merken of 
stempelen van de kazen.

In de crisistijd, 1929, verdween het fabriekje in Maasland.

Kaasmarkt in Maassluis
Op 24 maart 1892 werd ten huize van Johan van der Spek besloten tot 
invoering van een kaasmarkt op het Maassluise Marktplein, ‘tussen een 
vierkant van bomen’. Er kwam een verordening voor heffingsrechten voor 
de weegwerktuigen op de kaasmarkt. Dat wil zeggen dat voor het wegen 

1947. In het pand van de melkcentrale werd kort na het einde van WO II meubelfabriek Maat gevestigd.
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van elke partij van 100 kilo, of een gedeelte daarvan, een bedrag van 10 
cent betaald moest worden. De betaling gebeurde aan de waagmeester 
in ruil voor een kwitantie met de naam van de belanghebbende en de 
dagtekening. De waagmeester stortte elk kwartaal zijn ontvangen geld bij de 
gemeenteontvanger.

Sinds december 1928 behoort deze kaasmarkt tot het verleden. Nog steeds 
zijn enkele kaaspakhuizen te herkennen in Maassluis, dat net als Maasland 
een rijke traditie kent van pakhuizen. In de Enkhuizer Almanak vinden we 
de vermelding van de vrijdagse kaasmarkt in Maassluis. Mogelijk is het 
vervangen van de kaasfabriekjes door enkele grotere en verder weg gelegen 
fabrieken de oorzaak van het einde van de kaasmarkt.

Bronnen
Gemeente Archief, Ruud Bekkers 
S. Blom, Geschiedenis van Maassluis
M. Boekesteyn, S. van Santen, Leen Stigter, waagmeester Stigter 

Markt omstreeks 1905. Er is kaasmarkt. Links iets uit het midden de stapel kazen en op de achtergrond de grote weegschaal. 
Rechts een slijterij met daarnaast op de gevel het marktklokje.
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Wat vooraf ging en hoe het eindigde

Door: Kees van der Sar

Met het verdwijnen van boerderij Weverskade 118, een melkveebedrijf, 
kwam de behoefte om meer te weten van de geschiedenis van de 
boerenbedrijven rondom Maassluis. Een van de aspecten is het bestaan 
van melkcentrales. Hoeveel melkcentrales had Maassluis? Waarvoor 
dienden zij en hoe lang hebben ze bestaan? 

Van oudsher was het gebruikelijk 
dat de melk op het bedrijf verwerkt 
werd tot boter en/of kaas. Deze 
producten werden wekelijks, 
vaak door een beurtschipper, 
naar de markt gebracht. De losse 
verse melk werd ook uit de deur 
verkocht of uitgevent in de buurt. 
De bijproducten gebruikte het eigen 
bedrijf als varkensvoer. De mest 
was ook weer hard nodig om de 
bodemvruchtbaarheid op peil te 
houden. Vele arme gezinnen hielden 
een melkgeit. Ging het hele gezin 
als seizoenarbeiders ergens anders 
werken dan ging de geit mee. Tot na 
de WO2 waren er nog melkgeiten in gebruik.

Condensmelk in blik
Het leger van Napoleon, dat met de veroveringen steeds verder van het 
moederland wegtrok, had meer dan ooit behoefte aan voedingsmiddelen 
die gemakkelijk bewaard en vervoerd konden worden. Degenen die er in 
slaagden voor dit doel een procedé te ontwikkelen, konden rekenen op een 
ruime beloning. Napoleon heeft het niet mee kunnen maken. In 1856 kwam 
ingedikte condensmelk in blik op de markt, wat voldeed aan de eisen. In 
Zwitserland kwam de eerste fabriek. In Nederland was NV Hollandia in 
Vlaardingen de eerste.

Vervoer een probleem
Melkvervoer vanaf de boerderij was een probleem. Er waren weinig en slechte 
wegen. Er was wel een goed stelsel van vaarwegen. Misschien een reden 

MELKCENTRALES IN MAASSLUIS

Melkboer Arend Verhoeff vent melk uit met zijn hondenkar 
op de Hoogstraat, hoek Haven. 
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waarom de overheid weinig of geen 
aandacht had voor de polderwegen. 
Aanleg van spoorwegen had 
prioriteit, halverwege de 19e 
eeuw. In het buitenland, waar die 
waterwegen niet aanwezig waren, 
had men meer oog voor ontsluiting 
van het buitengebied. Hier ging 
praktisch alles met paard-en-wagen. 
Tweemaal daags in de zomer en 
eenmaal daags in de winter werd 
de melk weggebracht. Het was veel 
aanmodderen. 
De handel speelde daarop in door 
op geringe afstand van elkaar 
melkontvangsten of melkcentrales, 
naar Fries voorbeeld, te stichten. Ze 
hadden soms maar een onderlinge 
afstand van 4 km. Dit was nodig 
om, in een tijd dat er geen koeling 
bestond, kwaliteitsverlies zoveel 
mogelijk te beperken. 

Voldoende melk een probleem
Er was nog een ander probleem. Vooral in de winter, als de melkproductie op 
de boerenbedrijven het laagst was, waren er meer boeren nodig om voldoende 
melk te verzamelen voor de groeiende behoefte aan consumptiemelk. 
En dan was er nog het probleem dat het ene verzamelpunt nogal kon 
verschillen van het andere. Soms waren het eenmanszaken of een fabriekje 
met een paar mensen in dienst. Er waren ook plaatselijke melkslijters als 
afnemer. Als er te weinig melkaanvoer was werden de eigen producten 
aangevuld met producten uit een nabij gelegen grote fabriek. Die maakte 
vele lang houdbare producten zoals papsoorten. Alles wat er aan het eind 
van de dag over was, ging weer terug naar de grote fabriek. Ook het lege 
fust zoals de melkflessen. Overtollige melk verwerkte men, als het kon, tot 
melkpoeder en anders werd het veevoer. 

Melkcentrifuge
De Industriële Revolutie deed niet alleen de vraag naar verse consumptiemelk 
sterk toenemen, maar zorgde ook voor nieuwe technieken. De uitvinding 
van de melkcentrifuge in 1879 bracht een ware revolutie in de zuivelsector op 
gang. Het ontromen van de verse rauwe melk ging zo erg snel. Anders moest 
de melk een dag in een bak staan om op te romen. De productiecapaciteit 
nam sterk toe. Dat deed het aantal kleine fabrieken sterk toenemen. In 

Oprijlaan van boerderij de Buiswoning. Bij slecht weer waren 
veel polderwegen bijna onbegaanbaar.
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Noord-Holland alleen al waren er 135 kaasfabrieken. Maar niet iedereen kan 
goede kaas of boter maken.

Officiële melkverkopers
Zo werd naast LUXOR in de Van der Horststraat in 1918 de ‘Maassluische 
Coöperatieve Melkcentrale’ opgericht. Een kleine zelfstandige onderneming. 
De centrale schreef de volgende 10 zelfstandige melkverkopers in: Pleun Bijl, 
Simon Bijl, Gideon van Baalen, Leendert Warnaar, Leonardus Johannes van 
den Bosch, Leendert Noordermeer, Arend Verhoeff, Krijn van den Boogaart, 
Hendrik Mostert Maartenszoon en Wilhelmus Cornelis van Eyk. Na 30 jaar 
zou herzien worden of de Melkcentrale voort zou blijven bestaan of niet. 
Chardon van de Loggerwoning en Zonneveld van de Buiswoning leverden 
er ook hun melk. 

Boter inpakken
Van Santen was een bekend figuur en heeft tot het einde in de fabriek gewerkt. 
Een grote melkfabriek uit Vlaardingen, Hollandia genaamd, leverde veel 
aanvullende kant en klare producten naast de producten die de centrale zelf 
maakte. 
Onze stadsgenoot Gerrit Bergwerff heeft daar als schooljongen nog boter in 
staan pakken en na oorlog was hij actief voor de melkcentrale van Ruijsbroek. 
Hoe het er in Maassluis aan toe ging, leest u in het artikel ‘Melkcentrale en 
kaasmarkt’ van Wim Duijvestijn. 

Melkcentrale Lange Boonestraat
In de oorlog werd de centrale naast 
Luxor op last van de Duitsers 
gesloten. In 1928 was Leen Ruijsbroek 
aan de Lange Boonestraat met een 
melkcentrale begonnen. Hij voldeed 
aan de eisen van de bezetter. Hij 
verwerkte de melk van omliggende 
boeren, er was een melkcentrifuge 
en de melk werd gepasteuriseerd. De 
koelbakken van Ruijsbroek werden 
gevuld met grondwater.

Lange Boonestraat. Het hoge pand is de voormalige 
melkcentrale, daarachter is de hoek van de Nauwe Koestraat.

Vluchten met paard-en-wagen
Bram Chardon was in de oorlog met melk onderweg naar de melkcentrale 
toen hij op Noorddijk werd overvallen door een luchtgevecht. Hij vluchtte 
een winkel in, maar moest wel de teugels vasthouden om te voorkomen dat 
het paard er met de wagen vandoor zou gaan. 
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Het uitventen van gecentrifugeerde 
melk of wel getapte melk, volle 
melk, karnemelk, maar ook andere 
producten, gebeurde door de 
melkslijters. 
Na sluiting van de ‘Maassluische 
Coöperatieve Melkcentrale’ leverde 
Hollandia al de benodigde producten 
bij Ruijsbroek af. Gerrit Bergwerff 
verzorgde het vervoer van Hollandia 
naar Maassluis en aan het eind van 
de dag bracht hij wat over was en 
leeg fust weer terug naar Hollandia.

Wegenbelasting
Inmiddels had de overheid ingezien dat al die kleine zelfstandige 
melkcentrales verre van ideaal waren. Maar aanvoer van verse melk stelt 
zo zijn eisen, onder andere dat de aanvoerroute en -tijd kort moeten zijn. De 
boerderijen dienden daarom beter ontsloten te worden. In het buitenland 
hadden ze allang begrepen dat een fijnmazig netwerk van buiten- en 
polderwegen, berekend op motorrijtuigenverkeer, een must was. 
In 1926 is de wegenbelasting ingevoerd met het doel de wegen te verbeteren. 
De tollen werden opgeheven. Ten westen van Maassluis bij de driesprong 
Westgaag, Weverskade en Maasdijk was er één, aan het eind van Zuidbuurt 
tegen de dijk bij Vlaardingen was er één en in Maasland op de Herenstraat 
was een tol. Dat wilde niet zeggen dat alle wegen binnen een paar jaar in 
orde waren. Maar het begin was er. 

Levering en kwaliteit een probleem
Veel boeren gingen in deze tijd over op het leveren van verse melk, omdat 
dat meer opbracht dan boter en kaas. Maar dit kwam door de crisis onder 
druk te staan. De ene centrale betaalde een betere prijs dan de andere en er 
was altijd wel wat op aan te merken; er werd veel geknoeid met de melk. Dat 
gaf onrust.
De overheid legde de boeren een leveringsplicht op om te zorgen dat de 
melkstroom bij een eventuele boerenstaking niet zou stagneren en de prijs 
omhoog zou gaan. Dit alles om de bevolking een constante en betaalbare 
melkvoorziening te leveren. Maar dat nam de onrust niet weg; de handel 
maakte er misbruik van. 

Machtsstrijd CMC en AVM
Op 2 december 1937 werd door de standsorganisaties van de boeren de 
‘Consumptie Melk Centrale’ opgericht, kortweg de CMC. Deze bestond uit 
tien organisaties. Zes dagen later, op 8 december, volgde de handel met de 

Melkboer Ruysboek aan de Lange Boonestraat, rechts Aad 
van der Hout.
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oprichting van de ‘Algemene Vereniging voor Melkvoorziening’ de AVM, 
bestaande uit zeven organisaties. De CMC had de melk en de AVM de 
fabrieken. 
Hoe de macht van de AVM te breken? De boeren hadden immers 
leveringsplicht. Het zou tot na de Tweede Wereldoorlog duren eer het 
zover was. CMC stelde tbc-onderzoek verplicht en loofde premies uit voor 

de reinheid van de melk. Een van de eerste maatregelen van de Duitse 
overheid was om over te gaan tot standaardisatie van het vetgehalte voor 
consumptiemelk op 2,5 procent. Het was de bedoeling dat het uitgespaarde 
vet naar Duitsland zou gaan: het gemiddelde vetgehalte bedroeg toen 3%. 
CMC had dat voor de oorlog ook al voorgesteld, maar dan om een eerlijke 
prijs te verkrijgen en ook om orde te krijgen in de wirwar van afspraken, 
voorschriften, uitbetalingen en knoeierijen. Maar niet iedereen zat daar op 
te wachten. 

Nieuwe Melkafzet Centrale
De Duitsers schoven de AVM aan de kant en maakten het de CMC zo 
moeilijk, dat deze zelf tot opheffing overging. Spoedig daarna, op 29 februari 
1944, gingen de boeren over tot de oprichting van hun ‘Coöperatieve 
Melkafzet Centrale’ Men ging op zoek naar een directeur. De directeur van 

Onderaan de Zuiddijk de voormalige melkcentrale. Op de voorgrond is de grond bouwrijp gemaakt voor de bouw van de 
flatwoningen aan de Vondellaan. De bestrating van de Vondellaan is al gereed. Omstreeks 1951.
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de tegenpartij (de handel), de heer B. van der Heide, werd benaderd om 
directeur van de CMC te worden. Hij kende die wereld van haver tot gort. 
Hij deed het. Op 1 juni 1946 had de CMC haar directeur.

Beter vervoer
De melk van de CMC-leden werd voortaan opgehaald. De openbare wegen 
waren inmiddels verbeterd evenals de transportauto’s. Handelsfabrieken 
deden het inmiddels ook. De boeren moesten wel de melkbussen aan 
de openbare weg zetten. Later werden ze van het erf opgehaald als de 
toegangsweg voldoende verhard was. Dit was veiliger. De melk zat in 
melkbussen van 40 liter waar hun lidnummer was op aangebracht. De 
leveringsplicht werd vervangen door afnameplicht van de CMC. Vele kleine 
melkcentrales zagen hun melkaanvoer teruglopen. Zij kregen het tij tegen. 
Daar kwam nog iets bij.

Ledenkapitaal
De CMC stelde ledenkapitaal in. Dat was een systeem waarbij een deel van 
de opbrengst niet meteen aan de boeren werd uitbetaald, maar in de vorm 
van een ‘tegoed-schrijving’ op de rekening van de CMC bleef staan. Op het 

Boeren slimheid
Na vertrek van hun directeur overspeelde de handel zijn hand. De boeren 
werd medegedeeld dat vanaf zondag 25 mei 1947 de MIV-bedrijven (de 
fabrieken) slechts op basis van eenzijdig gedecreteerde condities melk 
mochten ontvangen. Iedere 
melkveehouder die melk aanbood 
werd geacht dat op hun condities 
te doen. Men ging er van uit dat de 
boeren vanwege hun leveringsplicht 
toch wel zouden komen. En 
inderdaad, de boeren kwamen naar 
de fabriek. Maar eerst moest een 
bevoegd persoon van de handel 
een formulier ondertekenen dat 
was opgesteld door de CMC. Hierin 
stond onder andere dat de melk pas 
gestort mocht worden als aan de 
daarin genoemde voorwaarden was 
voldaan. 
De opgelegde condities werden direct ingetrokken. Ze moesten wel, want 
het fabrieksterrein kwam vol te staan met aanleverende melkrijders en 
boeren en de verwerking dreigde te stagneren. 

Het storten van melk.
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platteland was het besef ‘dit is de 
kans om onder het juk van de handel 
uit te komen’. Het tegoed was onder 
voorwaarden direct opneembaar, 
maar heel weinig boeren maakten 
daar gebruik van. Het systeem werd 
een succes. Er werden aandelen 
gekocht en de eerste aanschaf was 
op 28 maart 1947: een deelneming 
van 88 procent in de zuivelfabriek 
‘Delfland’ in Naaldwijk. 
Dit loste een probleem op waar alle 
fabrieken, klein of groot, mee te 
maken hadden: de melk die over 
is aan het eind van de dag, wat doe je daarmee? De CMC kon die nu zelf 
tot poeder verwerken en tot waarde brengen. Melkpoeder is een product 
dat veel in de voedingsindustrie wordt gebruikt. De CMC nam aandelen 
in allerlei fabrieken. Dit was ook handig om inzicht te krijgen in hoe de 
particuliere fabrieken er voor stonden en om speculanten in aandelen buiten 
de deur te houden.

Samenwerken 
Vele particuliere fabrieken kwamen tot inzicht dat het handig was om met de 
CMC samen te gaan werken. Er stonden enorme investeringen te wachten in 
het moderniseren van de zuivelfabrieken, beide partijen hadden er belang bij. 
De boeren hadden de melk en de handel zijn afzetkanalen. Om een fabriek 
rendabel te exploiteren, moest men zeker zijn van voldoende melkaanvoer. 
En door mede-financieren kregen de CMC-boeren ook medezeggenschap. 
Dit was veel voordeliger dan eigen fabrieken op te richten. Het gevolg was 
dat vele kleine fabrieken verdwenen 
of werden overgenomen. 

Eersteklas melk
Na vertrek van de Duitse bezetter 
duurde het nog even voordat het 
rustig werd aan het melkfront. Nadat 
de boeren medezeggenschap hadden 
gekregen en meefinancierden, 
kwam het volgende punt aan de 
orde: kwaliteitsverbetering. Wilde 
je als CMC-fabriek een topproduct 
leveren, begon je bij de melkwinning 
c.q. boer. De boeren kregen 
begeleiding. Een jaar lang eersteklas 

Melkcentrale aan de Noorddijk in 1992 van waaruit toen 
nog volop zuivel werd gedistribueerd aan de plaatselijke 
melkhandelaren.

Melkman Van Dijk op de Marnixkade met de melkkar van 
L.J. Ruijsbroek uit de Marelstraat 1. Omstreeks 1950.
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melk leveren betaalde zich uit, want met zo’n predicaat kon je laten zien 
dat je tot de eersteklas melkbedrijven behoorde. Vijf jaar achtereen eersteklas 
melk leveren beloonde men met een Delfts Blauw bord. Dit systeem werkte 
prima. Als boer was het je eer te na om achter te blijven. 
De melkhygiëne viel onder CMC toezicht. De stalhygiëne viel weer onder 
toezicht van het rijk. Dan kreeg je met het algemeen belang te maken met, 
tot op heden, opeenvolgende regelgeving. Wat inhield dat vaak stevig 
geïnvesteerd moest worden. Voor de kleine bedrijven, zoals de plaatselijke 
centrales, was dit een zware belasting. Ze hadden er niets in te zeggen. Voor 
Ruijsbroek een reden om van zijn succesvolle hobby siervissen kweken 
zijn beroep te maken en de melkcentrale te sluiten. De samenwerking met 
Hollandia werd beëindigd. 
Hollandia opende op 20 januari 1959 aan de Noorddijk een uitgiftedepot 
melkstation. Afgestemd op de toenmalige en toekomstige eisen, had het 
onder andere een spoelinrichting en een ruime koelcel. Op contract werd 
Arie Ruijsbroek junior bedrijfsleider. Drie jaar later nam zuivelonderneming 
Menken Landbouw dit depot over. Zij richtten nog een extra koelcel in. 
Verdere mechanisatie en de opkomst van discountzaken hadden tot gevolg 
dat de bedrijvigheid van het melkstation van Menken Landbouw op de 
Noorddijk in 1992 op zijn eind liep. Het gebouw is gesloopt en op de oude 
fundering zijn woningen gebouwd.

Discount ketens 
De middenstanders, onder andere de melkboeren, kregen ook met de nieuwe 
ontwikkeling van discountwinkels te maken, de voorlopers van de huidige 
supermarkten. Deze vestigden zich bij voorkeur zo dicht mogelijk bij een 
goed lopende melkzaak. Zij verkochten alleen goed verkopende producten 
voor een veel lagere prijs dan in de conventionele melkzaak mogelijk was.  
En dan alleen producten die langer houdbaar waren. Ze hadden dan niet 
zoveel winkeloppervlak nodig en draaiden door zelfbediening met zo min 
mogelijk personeel. De producten werden onder eigen merk aangeboden. 
Het streven was een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven. Hoe 
groter het marktaandeel, hoe meer korting zij konden afdwingen bij hun 
leveranciers, zoals kleine melkfabrieken en de vleeshandel. Het waren 
uiteindelijk wurgcontracten. Aan veilingen hadden ze een broertje dood. 
Ze deden alleen zaken op contract. Als het niet anders kon hadden ze hun 
onderlinge afspraken. Het publiek kwam eropaf en ging voor de goedkopere 
producten. Wat er niet te koop was, zoals verse waar en producten met een 
lage omzetsnelheid, daarvoor ging men naar de conventionele winkels.  
Deze zagen bij wijze van spreken hun winst naar de discountwinkels 
verdwijnen. Zij hielden dit niet vol en verdwenen. Tegen het grote geld van 
de discountzaken konden ze niet op.



29

We weten het resultaat. Middenstanders zijn er nog maar weinig. 
Toch zijn er middenstanders die ambachtelijk werken en zodanige kwaliteit 
leveren, dat de supermarkten met hun bulkproducten daar niet aan kunnen 
voldoen. 

SRV
In 1966 verscheen de SRV-wagen in het straatbeeld. Dit was een kleine 
rijdende supermarkt. Het fenomeen is ontstaan uit de samenwerking van 
een aantal groothandels. Door het toenemende assortiment werden de 
wagens eigenlijk te klein en veel bewoners waren overdag niet aanwezig.  
Ze moesten het afleggen tegen de supermarkten. Begin 2015 verloor Maassluis 
zijn laatste SRV-wagen toen Peet van Velzen stopte met zijn onderneming.

De rijdende SRV supermarkt ‘Van Velzen Versvoordeel’ was jarenlang een van de melkleveranciers aan de Maassluise 
consumenten. SRV staat voor ‘Samen Rationeel Verkopen’, een inkooporganisatie. De man in de witte jas is Aad van Velzen die 
het bedrijf samen met zijn broer Peet voerde. De foto is in 1996 gemaakt.
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Door: Arie Ruijsbroek

Al tijdens het schrijven van het verhaal over de melkcentrales door Kees 
van der Sar kwamen er aanvullingen. Daarom treft u hier het verhaal van de 
melkdistributie door Ruijsbroek, zoals het door hemzelf is doorgegeven.

In 1929 startte mijn vader Leen Ruijsbroek zijn eigen melkcentrale in de 
Lange Boonestraat, met een centrifuge waar onder andere room mee werd 
gescheiden. Bij hem kwamen boeren uit de omgeving melk brengen, zoals 
boer Van der Lelij van de Weverskade. Zes à zeven melkslijters waren klant 
bij hem , zoals Cor de Knegt, Jan van Dijk en Van de Berg. Ruijsbroek ventte 
zelf ook uit.

Tijdens de oorlog 1940-1945
Op last van de bezetter moest Ruijsbroek stoppen met het verwerken en 
distribueren van de melk. Daarna kocht hij zijn melk in bij de CMC aan 
de Van der Horststraat, waar baas Van Santen de scepter zwaaide. De 

RUIJSBROEK MELKDISTRIBUTIE

Wateroverlast in de haven. De familie Bergwerff had zijn pakhuis op de hoek Govert van Wijnkade/Keucheniusstraat, waar 
vanuit kort na WO II enige tijd de melkdistributie plaatsvond.
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bijproducten zoals boter, kaas, yoghurt en pap werden om de één à twee 
dagen bij Ruijsbroek gebracht om verder te verkopen door een voorloper van 
de Vlaardingsche Melk Centrale.

In 1943 was Ruijsbroek verhuisd van de Lange Boonestraat naar de hoek 
Wagenstraat/Marelstraat, waar de familie kort daarna ternauwernood 
ontsnapte aan het bombardement. En dat in een omgeving waar veel 
slachtoffers vielen.
In de hongerwinter kwam er een boot uit Vlaardingen op ’t Hoofd aan met 
alleen maar melk aan boord. De melkboeren mochten dit van de bezetter 
uitdelen aan vrouwen met kleine of zieke kinderen en op doktersadvies. 
Ingeval van overtreding van deze voorwaarde zou de totale melkbezorging 
gestopt worden.

Noorddijk
In 1948 werd de CMC opgekocht 
door Hollandia uit Vlaardingen. De 
familie Bergwerff (vader Jan, later 
de zoons Gerrit en Leen) bracht de 
melkproducten naar een pakhuis 
naast café de Zon op de Noorddijk, 
waar deze uitgeleverd werden aan 
de melkboeren. Bertus Straver en 
Jaap de Bruin regelden daar de 
zaken.

De familie Bergwerff had zijn pakhuis op de hoek Govert van Wijnkade/
Keucheniusstraat. Anno 2020 is daar café Pulp gevestigd. Bergwerff woonde 
er boven. Tijdens de sloop van café de Zon en het naastgelegen pakhuis 
en de bouw van het nieuwe melkstation aan de Noorddijk, werd de melk 
gedistribueerd vanuit dit pakhuis.

Hollandia
Op een gegeven moment is de samenwerking tussen Ruijsbroek en andere 
melkboeren met Hollandia beëindigd vanwege financiële geschillen. 
De nieuwe leverancier was de Combinatie-Rotterdam en de uitlevering 
gebeurde in de Lange Boonestraat, in het vroegere pakhuis van Ruijsbroek.
Hollandia opende op 20 januari 1959 een nieuwgebouwd melkstation en 
voorzag van daar uit de melkboeren van hun producten. Arie Ruijsbroek 
werd de nieuwe bedrijfsleider en hij werkte er samen met de oud-melkboer 
Henk Mosterd en later met Leen ’t Hart. 
Dertien jaar later verkocht Hollandia het bedrijf aan Zuivelonderneming 
Menken Landbouw uit Wassenaar. Arie Ruijsbroek bleef er in dienst tot 1988. 
In 1992 stopte Menken Landbouw zijn bedrijvigheid op de Noorddijk.

Klaar voor de sloop, de voormalige melkcentrale aan de 
Lange Boonestraat. Rechts een deel van de Vereenigde 
Touwfabrieken. Omstreeks 1955.
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‘Meer dan 100 jaar vakmanschap’

Door: Henk van den Hoek en Rien Braber

Veel oude familiebedrijven die soms meer dan 100 jaar deel hebben 
uitgemaakt van de Maassluise 
middenstand, zijn de laatste tijd 
aan het verdwijnen. Zo ook Booster 
in winkelcentrum Koningshoek. 
Henk en Rien interviewden Cor en 
Ria Booster om de geschiedenis van 
het bedrijf vast  te leggen.

‘Of Ria zo’n 45 jaar geleden op mij 
is gevallen of op de zaak, is voor mij 

altijd een vraag gebleven,’ zegt Cor Booster aan het begin van het gesprek 
met ons. Ria, die naast hem zit, reageert niet gelijk. Ze kijkt Cor met een 
twinkeling in haar ogen aan en met een glimlach op haar gezicht vertelt 
ze: ‘Toen ik voor het eerst bij Cor thuis kwam en door de zaak van vader 
Jan Booster liep, had ik het gevoel dat ik in een snoepwinkel terecht was 
gekomen. Mijn mond viel open bij het zien van al die mooie tassen in de 
winkel. Ik was toen al een tassenfreak. Vaak was ik op de tassenafdeling in 
de Bijenkorf in Rotterdam te vinden en in de tijd dat ik Cor ontmoette had ik 
al een aardige verzameling tassen opgebouwd. Ik ging al snel aan het werk 
in het bedrijf en kreeg de verantwoordelijkheid over de afdeling waar tassen, 
koffers, portemonnees en dergelijke werden verkocht. Dat Cors’ vader al zo 
snel zoveel vertrouwen in mij had, deed me goed.’
Cor en Ria hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 1975. Ria is opgegroeid 
in Barendrecht. Cor en Ria trouwden in 1977 in Barendrecht. Nu al weer een 
kleine 45 jaar bepaalt het reilen en zeilen van de zaak het leven van Cor en 
Ria.

Hoe het begon
Op 11 juni 1908 nam Jan Booster, de grootvader van Cor, de schoenmakerij 
van Jan Treus in de Sandelijnstraat 29 in Maassluis over. Grootvader Jan, 
getrouwd met Aaltje Dompeling, werkte toen al een aantal jaren in de 
schoenmakerij van Treus. 
Naast het werken in de schoenmakerij was Jan ook ‘zakkendrager’ in de 
haven van Maassluis. Wanneer er een schip in de haven van Maassluis 
was aangemeerd, meldde hij zich op de Zuiddijk bij het pand van het 
zakkendragersgilde (het Gildehuisje) in de hoop ingeloot te worden om 

BOOSTER:VAN SCHOEN TOT SLEUTEL
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mee te mogen helpen om het schip te 
lossen. Was grootvader Jan ingeloot, 
dan schoof hij de schoenen die hij ter 
reparatie had liggen aan de kant. Het 
was een druk bestaan.
Bij het bombardement van Maassluis 
(18 maart 1943) sloegen de bommen 
enkele meters naast het huis van 
de grootouders van Cor op de 
Noorddijk in. Verhuizen bleek 
noodzakelijk. Het gezin verhuisde 
naar de Mareldwarsstraat 7. Deze 
woning lag ter hoogte van waar 
de voormalige garage van Van der 
Hoeven staat. De schoenmakerij 
was ondertussen gevestigd in een 
onbewoonbaar verklaard pand in de 
toenmalige Reinestraat, tegenover 
de groentewinkel van Jan Wijnhorst 
(Jan de groenteman).

Valse persoonsbewijzen
Opa Jan en zijn vrouw Aaltje kregen 
twee kinderen: Cor (geboren in 1921) en Jan (geboren in 1924). Jan zal later 
de zaak van zijn vader voortzetten, daarover straks meer. 
Zoon Cor was werkzaam als lithograaf bij NV Drukkerij Van Dooren in 
Vlaardingen. In de Tweede Wereldoorlog had hij zich aangesloten bij ‘De 
Geuzen’, een verzetsgroep met vooral mensen uit Vlaardingen en Maassluis. 
Cor hield zich, gezien zijn talent en beroep als lithograaf, waarschijnlijk bezig 
met het vervalsen van persoonsbewijzen. In 1941 werd hij opgepakt. Wellicht 
heeft iemand in of uit Maassluis zijn mond voorbij gepraat en Cor met 
enkele van zijn ‘Geuzencollega’s’ 
aangegeven. Cor werd overgebracht 
naar de beruchte gevangenis in 
Scheveningen (in de volksmond vaak 
het Oranjehotel genoemd) en is enige 
tijd later naar het concentratiekamp 
Buchenwald getransporteerd. Daar 
is hij vrij snel overleden. Pas in 1946 
kreeg grootvader Jan officieel per 
brief (ondertekend door koningin 
Wilhelmina) te horen dat zoon Cor 
al in 1941 op 19-jarige leeftijd in 
Buchenwald was omgekomen.

Grootvader Jan bij het huis aan de Noorddijk. 

Straatnaambord in het Geuzenkwartier of de Verzetshelden-
buurt in Maassluis.
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Naar deze Cor Booster is in 
Maassluis een straat vernoemd. De 
Cornelis Boosterstraat bevindt zich 
in het Geuzenkwartier. Dit wijkje 
ligt ten noorden van de Merellaan 
en ten westen van de Kwartellaan in 
Maassluis-West.

De huidige Cor Booster is vernoemd 
naar deze oom. Cor lijkt wel op hem. 
Het creatieve talent van oom Cor 
heeft Cor Booster ook. Ook hij is 
goed in tekenen en vormgeven.

24 schoenmakers
Zoon Jan is, met nog negen jongens 
uit het Westland, door de Duitsers te 
werk gesteld vanuit de arbeidsdienst 
voor jongens onder de 18 jaar. Jan 
heeft vier jaar in Duistland gewerkt.

In 1946 werd opa Jan ziek. Hij deed 
een klemmend beroep op zijn zoon 
Jan om de zaak over te nemen. 
Hoewel Jan al vaak had meegeholpen 
in de schoenmakerij, zat hij niet te 
springen om het bedrijfje over te 
nemen. Bovendien wist hij van het 
repareren van schoenen nog niet zo 
veel. Net terug uit Duitsland wilde 
hij het liefst weer aan het werk op de 
boerderij bij de gebroeders Dam en 
Sjaak Lely, waar hij voor de oorlog 
ook al werkte. Hij zat er niet op te 
wachten om de verantwoordelijkheid 
voor de schoenmakerij op zich te 
nemen. Maar na enig aandringen 
van zijn vader liet Jan zich ompraten 
en kwam in de zaak.

Toen zoon Jan de zaak van zijn vader in 1946 had overgenomen, viel dat 
niet in goede aarde bij de andere 23 schoenmakers in Maassluis. Ze boden 
het gemeentebestuur een petitie aan waarin ze bezwaar maakten tegen de 
overname van het bedrijf door zoon Jan. Jan had immers niet de benodigde 

Oom Cor Booster.

Brief, namens koningin Wilhelmina, waarin het overlijden 
van Cor wordt vermeld.
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papieren (middenstandsdiploma en vakdiploma). Men wilde die ‘beunhaas’ 
niet in Maassluis. Het liep met een sisser af, maar Jan moest wel zijn diploma’s 
halen. Hij heeft dit braaf gedaan. 
Bijzonder is wel, dat ondanks de groei van het aantal inwoners van 
Maassluis, Booster Service Centrum nu nog één van de twee overgebleven 
schoenmakerijen in Maassluis is.

Nylonkousenreparaties
Vader Jan (1924-1994) trouwde op 27 maart 1947 met Branca de Wilde (1926-
-2005). Ze kregen drie zoons: David (1948), Jan (1950) en Cor (1955). Vader 
Jan en Branca werkten samen in het bedrijf. Beiden wisten dat je door hard 
werken resultaat kon boeken. 
Begin jaren ’50 verhuisde het gezin naar de Van der Horststraat 7 (hoek Pieter 
Schimstraat). In de Pieter Schimstraat was zowel het woonhuis als het bedrijf 

gevestigd. Het bedrijf was een schoenmakerij annex waterstokerij, waarbij 
men naast het herstellen van schoenen ook terecht kon voor het kopen van 
artikelen zoals wasmiddelen en brandstoffen. In 1955 verhuisde het gezin 
naar de Van der Horststraat 31. Deze zaak had geen waterstokerij meer.

In 1968 werd de winkel uitgebreid met het pand ernaast. Buurman en melkboer 
Arie van Gent met zijn vrouw Loes stopten met hun werkzaamheden. In 

Vader Jan, moeder Branca en de zonen Cor, Jan en David.
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de Van der Horststraat 31 bestond het bedrijf, na deze uitbreiding, uit drie 
onderdelen: schoenmakerij, lederwaren en nylonkousenreparaties. Voor dat 
laatste onderdeel had Jan twee dames in dienst: Nel Mosterd, later getrouwd 
met Henk van Antwerpen, en Lenie Strijbos, later getrouwd met Jaap van 
Buuren.

Indruk maken op Maarten ’t Hart
Deze dames aan het werk in de etalage van de winkel hebben op Maarten 
’t Hart als kleine jongen vanwege hun lange roodgelakte nagels een grote 
indruk gemaakt. Vooral Nel Mosterd deed de jonge Maarten wel wat. 
In het interview met Martje Breedt Bruyn in Vrij Nederland van 5 oktober 
2002 naar aanleiding van zijn pas verschenen roman ‘De zonnewijzer’ vertelt 
Maarten ’t Hart: 

In Maassluis was bij ons om de hoek 
de winkel van schoenmaker Booster. 
Voor het raam zat een meisje op zo’n 
stoppage apparaat ladders in nylons op 
te halen. Het was een mooi, lief meisje, 
met opvallend lange nagels. Over die 
nagels wond mijn moeder zich vreselijk 
op. ‘Die del met die klauwen’, brieste ze 
als ze weer langs de schoenmaker was 
gelopen. Door die afschuw, die woede 
van mijn moeder, kreeg het hebben van 
lange nagels voor mij als jongen iets 
zondigs en slechts. Daardoor ben ik het 
opwindend gaan vinden. Dat meisje 
is later ouderling geworden. Niks 
spectaculaire nagels meer.

Vrijwillig verplicht in de zaak
Alle drie de zonen gingen aan het werk in de zaak van vader Jan. In 1982 
namen ze het bedrijf van hun vader over. Ze werkten al van hun jonge jaren 
mee in het bedrijf. 
David en Jan wilden graag in de voetsporen van hun vader verder. Beiden 
volgden hiervoor de vakopleiding voor schoenmaker. Cor, die een aantal 
jaren jonger was, kon op deze vakopleiding niet meer terecht. De opleiding 
was gestopt omdat er te weinig leerlingen waren. Cor heeft zich toen 
aangemeld op de lagere detailhandelschool in Vlaardingen. Hij had het 
daar reuze naar zijn zin en slaagde met hoge cijfers. De school adviseerde de 
ouders van Cor om hun zoon verder te laten studeren. Toen zijn vader wat 
druk ging uitoefen om toch in de zaak te gaan werken, besloot Cor om de wil 
van zijn vader te volgen. Cor zegt hierover: ‘Ik ben vrijwillig verplicht in de 
zaak terecht gekomen.’:  Cor had weliswaar geen vakdiploma’s, maar had al 

Interieur van het bedrijf in de Van der Horststraat. 
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zoveel in de zaak gewerkt, dat hij voldoende praktijkervaring had om een 
goede medewerker te zijn. Later heeft Cor nog wel vakopleidingen gevolgd. 
Dat waren meestal avondopleidingen.

Cor is creatief en kan geweldig goed tekenen. Voor deze talenten kreeg Cor 
ook de ruimte. Hij mocht advertenties maken voor zijn eigen bedrijf, maar 
ook voor andere zaken. Hij mocht de 
etalages inrichten. Booster heeft een 
aantal jaren een etalageraam gehad 
op de markt (op de plaats waar nu 
ijsboer Jeroen een winkel heeft). Cor 
zorgde voor de inrichting van de 
etalage.

Voetbaluitslagen
Wanneer veel wat oudere Maassluizers de woorden Booster en de Van der 
Horststraat 31 horen, denken ze niet alleen aan het repareren van schoenen 
en het kopen van koffers en tassen. Velen moeten ook direct denken aan 
de voetbaluitslagen van het amateurvoetbal die op zaterdagavond tussen 
19.00 uur en 20.00 uur op het raam naast de ingang van de winkel werden 
opgehangen. Voordat vader Jan deze uitslagen kon ophangen, was er al 
driftig heen en weer gebeld tussen de verschillende vertegenwoordigers van 

De familie Booster in de zojuist heropende winkel voor aan de Van der Horststraat. V.l.n.r. David, Jan, Cor en hun ouders. De 
heropening vond plaats in de maand juni of juli 1969.

Advertentie van de Hakkenbar.
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de voetbalverenigingen. Op zaterdagavond zo rond 20.00 uur stond er altijd 
een aardig groepje mannen die nieuwsgierig waren naar de uitslagen voor de 
deur. Met name ging hun interesse uit naar de uitslag van de wedstrijd van 
Excelsior Maassluis. Geduldig waren de wachtenden nauwelijks. Wanneer er 
om 20.00 uur nog geen uitslagen naast de ingang hingen, ontstond er onrust: 
aanbellen en op de ramen kloppen.
Door wat onenigheid tussen vader Jan, ook sponsor van Excelsior Maassluis, 
en een bestuurslid/medewerker van Excelsior Maassluis werd er een punt 
gezet achter deze service van vader Jan.

Tweede winkel in de koopdoos
In april 1973 opende Jan Booster een tweede winkel. Het was een winkel 
in het zojuist geopende overdekte en voor die tijd moderne winkelcentrum 
Koningshoek. In die tijd had dit winkelcentrum de bijnaam ‘koopdoos’, 
vanwege haar vorm. Het was een kleine hakkenbar met sleutelservice van 
35 m2. Dit was een zogenaamde ‘snelschoenmakerij’. ‘Klaar terwijl u wacht’ 
deed zijn intrede.

Deze hakkenbar was al snel te 
klein voor de Boostertotaalformule 
(schoenreparaties, lederwaren en 
sleutelservice). In augustus 1973 
kwam er een tweede winkel bij in 
Koningshoek, wat groter: 75 m2. In 
deze zaak werden nu de lederwaren 
verkocht.
In 1980 kreeg het bedrijf twee panden 
tegenover elkaar. Een van de winkels 
was helemaal gericht op de verkoop 
van lederwaren. De doorgang 
tussen de twee winkels van Booster 
werd al snel in de volksmond ‘De 
Boosterpassage’ genoemd.

In 1989 is de winkel met lederwaren 
grondig verbouwd. Er kwamen etalages voor de uitstalling van de koffers 
en tassen.
In 1996 verkocht Booster het pand aan de Van Der Horststraat omdat dit 
op de nominatie stond voor afbraak. Toen was Booster alleen nog in de 
Koningshoek te vinden.
In 1998 volgde een verbouwing van de schoenmakerij in Koningshoek.
Ook sleutels en sloten
Zoals al eerder vermeld was de firma Booster niet alleen bekend vanwege 
haar schoenmakerij, maar ook om haar sleutelservice. Er werd besloten om 
de sleutelservice uit te breiden met een slotenservice. 

Verwijzing naar Booster bij een ingang van Winkelcentrum 
Koningshoek.
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Vanuit een soort ‘hobby’ heeft Cor toen besloten om de daarvoor 
noodzakelijke cursussen te volgen. Cor heeft zich gespecialiseerd in het 
‘destructief en niet-destructief’ openen van sloten. Gekscherend merkt Cor 
op, dat hij tijdens deze cursussen de indruk kreeg dat hij voor inbreker werd 
opgeleid. Inmiddels zijn er veel mensen binnen Maassluis die van deze 
diensten gebruik hebben gemaakt of wel gebruik moesten maken. Het was 
een uitkomst om Cor te bellen wanneer je slot het had begeven of wanneer 
je je sleutels kwijt was. 

Soms werd Cor gevraagd om nieuwe sloten in te zetten om zo een lastige 
ex buiten de deur te houden. Cor kwam eens bij een lieftallige dame om de 
sloten te vervangen. Zij gaf direct aan waarom ze Cor had gebeld: ‘Ik wil 
mijn ex niet meer in huis en zoals je ziet heb ik zijn bezittingen al buiten 
gezet.’
Politie en deurwaarders schakelden 
hem ook vaak in als slotenmaker. 
Cor ging regelmatig met de politie 
mee wanneer er een huiszoeking 
moest plaatsvinden. Je treft dan van 
alles aan: wietplantages en grote 
hoeveelheden bankbiljetten.
Ook deurwaarders schakelden Cor 
vaak in, meestal wanneer er een 
ontruiming moest plaats vinden. 
Deze ontruimingen zijn al weken 
van te voren ingepland. Het is dan 
ook regelmatig voorgekomen dat 
Cor mensen (nog niets vermoedend) 
tegenkwam, waarvan hij wist 
dat bij hen over enkele dagen de 
deurwaarder voor de deur zou 
staan. Geheimhouding was een 
voorwaarde!
Cor is al enige jaren met dit werk 
gestopt. Van een echte slotenmaker 
verwacht men immers dat hij 24/7 
beschikbaar is. Dat werd voor Cor 
iets te veel.

Moderne leest
In juni 2008 heeft de firma Booster 
haar 100-jarig bestaan uitgebreid gevierd. Op 7 juni 2008 werden de 
bezoekers van de Koninghoek in het kader van dit jubileum getrakteerd op 
een optreden van de ‘Amazing Stroopwafels’. Ter gelegenheid van dit 100- 

Cor aan het werk als slotenmaker.
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jarig bestaan kregen David, Mineke, Cor en Ria de ‘Bokaal der Gemeente’ 
uitgereikt uit handen van de toenmalige burgemeester Koos Karssen.

Na de grondige renovatie van het winkelcentrum Koningshoek zit Booster 
weer in één pand, waarin zowel de schoenmakerij als de afdeling lederwaren 
zijn ondergebracht. De zaak werd op 4 februari 2016 betrokken. Het pand 
bevindt zich tegenover Albert Heijn. Op de website van Booster Service 
Centrum lezen we over de nieuwe locatie:

Het bedrijf heeft een eigen karakter en assortiment. Om up-to-date te blijven zijn 
de allernieuwste machines voor schoenreparaties en het dupliceren van sleutels 
aangeschaft. Schoenreparaties en kopiëren van sleutels gebeuren met zorg en 
vakmanschap. In de winkel staat vakmanschap voor kennis van zaken en deskundig 
advies. Waarvoor u ook binnenstapt bij Booster Service Centrum; u bent verzekerd 
van een uitstekende service. Voorop staat, dat de klant tevreden de deur uitgaat. 
Want tevreden klanten komen terug.

Cor typeert zijn zaak graag alsvolgt: ‘Bij Booster is er sprake van oud 
vakmanschap geschoeid op moderne leest.’

Drie broers
Zoals gezegd namen de broers David, Jan en Cor de zaak van hun vader Jan 

Cor en Ria in het bedrijf op de laatste locatie (2020) in de Koningshoek.
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in 1982 over. De zaak die toen nog gewoon ‘Jan Booster’ heette. Een logische 
naam toch: de grootvader en vader van Cor heetten allebei Jan en nu werkte 
er nog steeds een Jan Booster (de broer van Cor) in de zaak.
Tot 1994 hebben de drie broers samengewerkt in de schoenmakerij. In dat 
jaar kwam het tot een breuk. Jan verliet het bedrijf. Eind 2015 verliet ook 
David het bedrijf. Samen met zijn vrouw Mineke ging hij met pensioen.
Vanaf december 2015 staan alleen Cor en Ria, samen met het personeel, 
nog in de zaak en zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
het bedrijf. Vanaf de heropening in februari 2016 is de naam Jan Booster 
na 107 jaar veranderd in Booster Service Centrum. De bedrijfsvorm van de 
zaak veranderde ook: de VOF werd 
ontbonden en de zaak werd een BV.

Er is aan Cor wel eens gevraagd 
hoe het toch komt dat hij met Ria 
en David met Mineke het zo lang 
met elkaar hebben uitgehouden in 
de zaak. Cor zegt hierover: ‘Het was 
gewoon gezellig en een ander deel 
van het geheim van het succes is, om 
niet te veel bij elkaar over de vloer 
komen buiten werktijden. We werken 
gemiddeld vier, vijf dagen per week 
met elkaar, dan hebben we er geen behoefte aan om op zondagochtend bij 
elkaar te gaan koffiedrinken.’

In de ruim 111 jaar dat het bedrijf bestaat is er veel veranderd. Er worden 
steeds minder schoenen ter reparatie aangeboden. We leven in een 
‘wegwerpmaatschappij’. Dit blijkt ook uit het al eerder genoemde feit, dat er 
van de 23 schoenmakers in Maassluis er nog maar twee over zijn. ‘Toch is het 
nog steeds de moeite waard om wat duurdere schoenen te laten repareren,’ 
merkt Cor op. Wanneer je na een reparatie van 40 of 50 euro weer een jaar 
langer met je schoenen vooruit kunt is dit een goede investering. De laatste 
tijd worden er wel steeds meer sneakers ter reparatie aangeboden. Niet 
alleen voor een nieuwe onderkant, maar ook om ze te reinigen. Maar het is 
duidelijk dat je alleen van het repareren van schoenen geen zaak draaiende 
kunt houden. De sleutelservice is dan ook een belangrijk onderdeel van het 
bedrijf geworden.

Alles verkopen
Na bijna 45 jaar hard werken in het bedrijf zien ook Ria en Cor uit naar 
een rustigere periode, naar hun pensioen. Binnenkort stoppen ze met hun 
werk. Op onze vraag hoe ze daartegenover staan, antwoorden ze dat ze er 
vrede mee hebben. ‘Het was een mooie tijd, maar we hebben ons ook veel 

1989, de zaak in de Koningshoek.
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moeten ontzeggen. We hopen in de komende jaren samen veel dingen te 
doen waarvoor we nooit tijd hebben gehad. Vergeet ook niet dat 50 jaar – 
waarvan 45 jaar samen met Ria – vrij zware lichamelijke arbeid ook haar 
tol eist. Mijn handen kunnen ook veel minder dan vroeger en met artrose 
in beide handen wordt het werk er 
ook niet gemakkelijker op,’ zegt 
Cor. ‘De mensen moeten ook niet 
onderschatten dat het werk na het 
sluiten van de winkel om 18.00 uur 
nog niet af is. De inkoop, administratie 
en verdere voorkomende zaken 
moeten nog worden gedaan. Deze 
papierwinkel gaat steeds meer tijd in 
beslag nemen. Dit werk ontneemt je 
wel eens het plezier in het werken.’

Cor en Ria geven ook aan dat het 
afscheid nemen van de zaak voor 
hen wat gemakkelijker is geworden, 
omdat ze de zaak hebben kunnen 
overdragen en dat er dus een 
schoenenmakerij en sleutelservice in 
de Koningshoek blijft.
De officiële overdacht van het bedrijf 
vindt plaats op 1 januari 2021.
Voor koopjesjager vermelden we nog 
even, dat er vanaf de zomermaanden 2020 hoge kortingen te verkrijgen zijn 
bij Booster Service Centrum. Alles moet voor de overdracht verkocht zijn.

Bijbaantjes
Naast zijn werk in de schoenmakerij is Cor op veel andere terreinen actief 
geweest. Cor kan ook over deze activiteiten onderhoudend vertellen. 
Ondanks het feit dat het runnen van een zaak veel tijd kost, heeft hij altijd 
tijd gevonden om er vrijwilligerswerk naast te doen. 
Zo is hij 30 jaar voorzitter geweest van de winkeliersvereniging van 
Koningshoek. Dat hij dit voorzitterschap zo lang bekleedde, leidde er toe dat 
veel bezoekers van het winkelcentrum hem zagen als de ‘burgemeester’ van 
Koningshoek. Cor is dus ook actief betrokken geweest bij de renovatie van 
het winkelcentrum. Een langdurig proces. ‘Tijdens de gesprekken over deze 
renovatie heb ik vier projectontwikkelaars en zeven wethouders versleten,’ 
merkt Cor op.
Van 2014 tot 2018 is Cor steunraadslid geweest van de VVD-fractie in de 
gemeenteraad van Maassluis.
Cor is ook vijf jaar voorzitter geweest van voetbalvereniging VDL. Daarnaast 

Hoge kortingen bij de totale leegverkoop van Booster Service 
Centrum.
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is het bedrijf op het sponsorvlak erg actief. Sportverenigingen in Maassluis 
zoals VDL, CKC en Excelsior Maassluis konden een beroep op hem doen en 
ook is het schoolkorfbaltoernooi bij CKC 10 jaar lang gesponsord door het 
bedrijf.

Engelse grasparkieten
Nog een paar maanden en het werkzame leven van Cor en Ria zit erop. Ze 
zien er naar uit. Voor veel zaken hebben ze door hun drukke bestaan in de 
zaak te weinig tijd gehad. Cor hoopt wat meer aan tekeningen maken toe te 
komen. Hij hoopt ook (nog) meer tijd aan zijn grootste hobby, het houden en 

kweken van Engelse grasparkieten, te kunnen besteden. In de volière in zijn 
tuin houdt hij ongeveer 100 grasparkieten.
Door een verjaardagscadeautje in 1969 kwam Cor voor het eerst in contact 
met de wereld van de grasparkieten. Gedrevenheid en hartstocht voor 
deze hobby brachten hem in enkele jaren vanaf de beginnersklasse naar 
de kampioensklasse: een status die hij tot op de dag van vandaag met zijn 
successen veel kleur geeft. Sociaal geïnteresseerd als hij is, kreeg hij contact 
met kwekers over de gehele wereld. Dat Cor ook in het buitenland enige 
faam heeft verworven, komt omdat hij al 33 jaar keurmeester is. Niet alleen 
door zijn keurmeesterschap, maar ook door zijn presentaties is Cor in contact 
gekomen met beroemde mensen uit binnen- en buitenland. 

Jubilaris mevrouw Bep Wiekenraad bij lederwarenwinkel Booster in de Koningshoek te midden van leden van de familie 
Booster in 1998. Links Cor Booster en zijn echtgenote, rechts David Booster, zijn echtgenote en zijn moeder.
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Geoff Capes, ooit bekend van het programma ‘de sterkste man’ uit de jaren 
’80/’90, zocht hem zelfs een keer op in de zaak in Koningshoek. Zijn broer 
David keek verbaasd op toen Capes de winkel binnenwandelde en tegen 
David zei: ‘Hello, I am looking for Cor.’ 
Cor heeft zelf speciaal voer, bekend onder de naam BO21-mengeling, voor de 
grasparkieten ontwikkeld. Ook ontwikkelde hij een speciale mineralenmix, 
verkocht onder de naam BO21 Boostermix. BO 21 is het kweeknummer 
waarachter Cor schuil gaat.
Het blijft natuurlijk jammer dat er na meer dan 100 jaar een einde komt aan 
een bekend Maassluis’ familiebedrijf, maar ook in dit geval is het niet te 
vermijden. 

Onlangs kreeg Cor een uitnodiging om naar Koeweit te komen. Cor gaat in 
ieder geval, Ria twijfelt nog.

Bronvermelding
Interview met Cor en Ria Booster
Interview VN van 5 oktober 2002
Artikelen De Schakel 24 april, 1 mei, 
8 mei en 15 mei 2008
HVM-fotoarchief

Boostermix BO21, voer voor Engelse grasparkieten,
ontwikkeld door Cor.
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Door: Jaap Poldervaart

Op de website en Facebook van C.K.C. Maassluis is in mei 2020 onderstaand 
artikel verschenen over de korfbalclub rond en in de bezettingstijd. Jaap 
Poldervaart baseerde zich daarbij op archiefonderzoek. Het betreft nog 
maar een klein stukje van de clubgeschiedenis, maar voor het jaar waarin 
we 75 jaar bevrijding gedenken, is het zeer actueel.

Coronacrisis
We vieren dit jaar dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse 
overheersing. In Maassluis heeft dat tot nu toe terecht veel aandacht gekregen 
door middel van een mooi programma van activiteiten en herdenkingen. 
Helaas kon veel daarvan niet doorgaan door de maatregelen ten gevolge van 
de Coronacrisis. Zo ook veel ‘gewone’ activiteiten die door onze club waren 
gepland, zoals de viering van Koningsdag, het jaarlijkse hoogtepunt wat 
Oranjefeesten betreft in Maassluis. 
Wat eveneens spijtig genoeg niet door kon gaan, was het Korfbal Café in 
maart en de tweede editie in juni. Bedoeling van die Korfbal Cafés was onder 
andere om verhalen met elkaar op te halen en te delen over de 90-jarige 
geschiedenis van onze club. Een club, nu ineens beknot in haar vrijheid door 
strenge overheidsmaatregelen. Maar er komen vast betere tijden en de rijke 
geschiedenis van 1930 tot nu komt vast nog wel ter viering op de agenda. 

Voor de Korfbal Café bijeenkomsten hebben we samen (Annelies, Dick, 
Henny, Jan en Jaap, alle vijf meer dan 60 jaar lid) al flink wat in onze eigen 
archieven en dat van de club gegraven 
en er kwamen heel mooie dingen 
naar boven, van oude clubladen tot 
foto’s en memorabilia. Aan de hand 
van enkele opmerkelijke brieven en 
feiten uit het clubarchief rondom 
de Tweede Wereldoorlog wil ik met 
name rondom het thema Vrijheid 
en Oranje er wat nader met jullie 
naar kijken. Enkele brieven zijn – 
hopelijk leesbaar – afgedrukt en het 
bestuderen meer dan waard.
Veel leesplezier gewenst door 
Jaap Poldervaart

KORFBALVERENIGING C.K.C. 90 JAAR JONG

Gezellige drukte op het C.K.C.-terrein tijdens Koninginnedag 
1990. 
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1932
Uit een mooie brief van het Oranje-Comité ‘Maassluis’ van 15 augustus 1932, 
twee jaar na oprichting, blijkt al dat korfballers iets hebben met Oranjefeesten. 
De club wilde korfbal presenteren op het feestterrein. De korfballers moesten 
het echter afleggen tegen zwemmers – zo leert de brief – maar wat in het 
vat zat is nooit meer verzuurd, kun je nu zeggen. Koninginnedag werd toen 
gevierd op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina.  
Zelf speelden en oefenden de korfballers hun wedstrijden in die beginperiode 
op het terrein van M.V.V. Excelsior aan de A.E. Maasstraat en op het terrein 
van voetbalclub MVV Hollywood, eveneens in de Kapelpolder. Dat was 
met gebruik van kleedlokaal zo leert het archief, tegen een vergoeding 

van f 15,- per jaar. Later werd er 
gespeeld op een eigen terrein aan de 
Heldringstraat, tot 1938, ook weer in 
de Kapelpolder.

1942
We maken een sprong in de tijd, de 
donkere jaren ’40-’45. 
Na de vlotte start en een bloeiende 
periode ondanks de grote 
economische crisis van de jaren dertig 
van de 20e eeuw, was voortbestaan 
van een christelijke (alleen dat al was 
onmogelijk) korfbalclub gedurende 
de Tweede Wereldoorlog niet meer 
toegestaan en niet mogelijk. Het 
ledental was tot 10 gedaald en op 
de zelfde plaats waar op 11 juli 1930 
de club werd opgericht, het Tehuis 
voor Zeelieden (Wip 2 te Maassluis) 
door 26 jongeren, werd nu de 
vereniging gedwongen opgeheven. 
Lees hiervoor de notulen van de 
ledenvergadering op 12 augustus 
1942. In de notulen staan veel 
boeiende details over het nog twee 
jaar blijven korfballen in oorlogstijd 

en bekende namen. Onderaan de notulen een zeer belangrijke toevoeging van 
waarnemend secretaris F. Warnaar: fictieve notulen i.v.m. geëiste opheffing.
Tot de opheffing in 1942 speelde onze club op het terrein aan het Mackayplein. 
Na de opheffing kwamen daar volkstuintjes, en die waren, gezien de 
voedselschaarste, zeker van belang. 

Notulen van de ledenvergadering op 12 augustus 1942.
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‘Vergunning’ tot opheffing
In de brief van 10 oktober 1942 van de 
‘Commissaris voor niet-commerciële 
Vereenigingen en Stichtingen’ (let 
ook op het adres, Waalsdorperweg) 
wordt een ‘vergunning’ afgegeven 
tot ontbinding en liquidatie van de 
Korfbalclub Maassluis. De vrijheid 
van vereniging (een grondrecht) is 
de korfballers ontnomen. Wrang 
detail: 50% van het batig saldo 
moet worden overgemaakt aan de 
Stichting ‘Winterhulp Nederland’ 
een Nationaalsocialistische (NSB) 
organisatie. Ook komt het woord 
Christelijk niet in de brief voor. 
Nederland en Maassluizers in de 
greep van het fascisme.

Stiekem doorspelen
Uit een jubileum clubbladuitgave 
in 1950 blijkt uit een bijdrage van 
de heer Cees Boog dat gedurende de oorlogsjaren de club in naam werd 
opgeheven (fictief dus), maar in feite bleef bestaan. Er zijn steeds onderlinge 
en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Dankzij de medewerking van 

Korfballers op het Mackayplein rond 1940. Op achtergrond een ‘oude’ bodedienst vracht- of verhuiswagen.

‘Vergunning’ tot opheffing, 1942.
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de Gymnastiek Vereniging Sparta werd een vorm gevonden waardoor 
korfballen mogelijk bleef. Sparta kocht de materialen en opstal (houten 
kleedlokaal) voor f 125,- en nam de huur over. Met als onderhandse afspraak 
dat de korfballers daar konden blijven spelen en oefenen. Zo werden de 
bezetter en hun vazallen gefopt.

1945
En dan komt in mei 1945 gelukkig 
de bevrijding en vertonen ons land 
en onze club hun veerkracht. C.K.C 
Maassluis stuurt al op 23 mei 1945 
een brief aan het Bestuur van M.V.V. 
Excelsior. Gezien de volkstuintjes 
op het voormalige korfbalsportveld 
Mackayplein verzoekt men Excelsior 
om op donderdagavonden te mogen 
trainen op hun terrein aan de A.E. 
Maasstraat in de Kapelpolder. 
Waarschijnlijk is toen al de basis 
gelegd voor de sterke band tussen de 
twee clubs tot nu aan toe.

Sport voor volkstuinen
Op 27 juni 1945 ontvangt onze club 
een mooie compacte brief van het 
Gemeentebestuur van Maassluis. 
Het oorspronkelijke oefenterrein 
aan het Mackayplein komt waarschijnlijk vrij. De voedselvoorziening door 
middel van de volkstuintjes is blijkbaar minder van belang geworden (goed 
teken na de hongerwinter en voedselschaarste). Het terrein komt beschikbaar 
voor ‘beoefening van de korfbalsport’ tegen een vergoeding van f 1,- per 
maand. De gemeente verzorgde geen afscheiding van het terrein! Daarvoor 
moest ook toen al een beroep gedaan worden op zelfwerkzaamheid van de 
leden. Maar gezien de grote vreugde van het weer vrij zijn en mogen sporten 
zal dat geen probleem zijn geweest.

Uit een mooie brief van het Oranje-Comité ‘Maassluis’ van 12 juli 1945 blijkt 
dat de in de oorlogsjaren ‘verboden’ korfballers naast ‘beoefening van de 
korfbalsport’ op het Excelsiorterrein ook al weer actief betrokken waren bij 
de bevrijdingsfeesten. Het formele ‘Mijne Heeren’ past natuurlijk bij de tijd 
van toen, maar ik denk dat het juist leuke jonge meiden en jongens in het 
blauw-oranje waren die op 29 en 30 juni de bevrijding vast uitbundig hebben 
helpen vieren. De Wederopbouwtijd was aangebroken, Nederland Herrijst!
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Energie en sportiviteit
In de brief van de Christelijke Korfbal Bond in Nederland van 18 augustus 
1945 staat een uitgebreid antwoord op het korte briefje van secretaris Cees 
Boog van 13 augustus 1945. Daarin had hij met groot genoegen gemeld 
dat C.K.C. Maassluis nog steeds bestond en gevraagd, kort samengevat, of 
dat voor de CKB ook gold. Het antwoord is prachtig! Geeft mooi inzicht 
in die naoorlogse korfbalsituatie en 
het zich weer letterlijk en figuurlijk 
oprichten van een bondsorganisatie. 
Met activiteiten, een eigen blad 
‘Lichaamsoefening’, provinciale 
afdelingen, buurverenigingen 
in Vlaardingen en Schiedam, en 
seriewedstrijden bij de Rotterdamse 
korfbalclub ‘Blauw Wit’. De energie 
en sportiviteit spat er vanaf. 
En ook niet onbelangrijk: het 
regelen van het terugkrijgen van een 
gedwongen afdracht van f 45,- bij 
de ‘fictieve’ opheffing van de club 
in 1942. Al met al een betekenisvolle 
brief dus en een mooi historisch 
document voor C.K.C. Maassluis en 
korfbal in het algemeen. 
De plaats waar wordt gekorfbald is 
dan nog het openbare speelterrein 
aan het Mackayplein, zonder 
kleedlokaal.

Houten kleedgelegenheid
Als laatste neem ik jullie mee naar 
een weer compacte brief van het 
Gemeentebestuur van Maassluis 
aan onze club van 8 september 1945, 
met als onderwerp: verhuur grond, 
plaatsen clubgebouw. Het verzoek 
van onze club is gehonoreerd en 
het college besluit (natuurlijk met 
gedegen ambtelijke voorwaarden) 
dat we mogen gaan korfballen op 
een terrein bekend als ‘gedeelte der 
gemeenteweide, gelegen aan de 
Talmastraat’. En niet onbelangrijk: 
‘vergunning te verleenen tot het Clubhuis C.K.C. aan de Troelstraweg.
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plaatsen en hebben van een houten kleedgelegenheid’. 
Zo kwam er een eind aan het min of meer zwervende bestaan door de 
Kapelpolder. C.K.C. Maassluis was hiermee een echte ‘stortclub’ geworden 
(in de wijk ’t Stort in de Kapelpolder) die het tot 1972 zou blijven. En 
alweer kruiste een voetbalvereniging ons pad, dit keer de vlakbij gelegen 
voetbalvereniging VDL. Na het vertrek van VDL naar de Sportlaan in 
Sluispolder-Oost verkasten de korfballers in 1964 van de gemeenteweide 
naar een echt sportveld. Dat was het ruime sportterrein aan de overkant van 
de Troelstraweg én, niet onbelangrijk, het voormalige clubgebouw van VDL. 
Vanaf die tijd zette de groei van korfbal in Maassluis stevig door. 

2020
In het houten kleedgebouw op ons veld (gemeenteweide) op ‘het Stort’, 
dat wij oneerbiedig ‘De Keet’ noemden, trok ik in 1959 voor het eerst 
mijn korfbalschoenen aan en zette mijn eerste schreden richting een rijk 
korfbalverleden. En dat in ongekende vrijheid waar we niet dankbaar genoeg 
voor kunnen zijn. 

1980, groepsfoto voor het clubgebouw in het Wipperspark. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
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Openbare verkoping na faillissement

Door: Dick van Wassenaar en Lodewijk van Duuren

In HS76 (Adresboek van Maassluis in 1915) vroeg Jan van Gelderen zich 
af of er sigarenfabrieken waren geweest in Maassluis, omdat J.Kruithof 
voorkomt als sigarenmaker aan Noordvliet 75. In reactie daarop plaatsen 
we dit verhaal. In HS 72 schreef Geert de Vries een verhaal over ‘Tabak 
in Maassluis’ en noemde daarbij ‘en passant’ de sigarenfabriekjes in de 
Sandelijnstraat. Er was echter nog een grotere sigarenfabriek in Maassluis 
zoals blijkt uit onderstaand verhaal.

Schaakmat
Op 29 september 1912 verschijnt 
in het Algemeen Handelsblad 
een klein bericht over de 
gewijzigde akte van oprichting 
van de Naamlooze Vennootschap 
Sigarenfabriek Universum te 
Maassluis. De sigarenfabriek 
voert de wettig gedeponeerde 
merken (van duur naar goedkoop) 
Schaakclub, Schaakprobleem, 
Schaakmat, Schaakmeesters en 
Universum. Het blijkt dat twee 
van deze merken (Schaakmat 
en Schaakmeesters) eerder al op 
8 september 1910 zijn gedeponeerd 
door N.V. Sigarenfabriek ‘De 
Concurrent’ v/h J. Kruithof te 
Maassluis. In 1936 deponeert Mignot 
& De Block uit Eindhoven ook het 
merk Schaakmat, maar dat staat 
vermoedelijk geheel los van het 
bestaan van Universum. 

Relatie
Gezien het feit dat de vijf bovengenoemde merken in een advertentie staan, 
zou er een relatie kunnen zijn tussen Universum en De Concurrent. Uit een 
bewijs van aandeel van Universum blijkt dat de Koninklijke Bewilliging van 
N.V. Universum is verleend op 21 juli 1909 en de wijziging op 20 augustus 1912. 

SIGARENFABRIEK UNIVERSUM

Reclamekaart nr. 14 van Sigarenfabriek Universum.
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In kranten uit 1909 is niets gevonden over de oprichting van Universum, 
maar wel van N.V. De Concurrent voorheen J. Kruithof. In het Algemeen 
Handelsblad van 19 september 1909 staat het volgende bericht: 
Sigarenfabriek ‘De Concurrent’ voorheen J. Kruithof te Maassluis. Doel het 
exploiteeren van eene fabriek van sigaren en aanverwante artikelen; het drijven van 
handel in die artikelen en het verrichten van alle handelingen en het sluiten van 
overeenkomsten, welke in de meest uitgebreide zin daarmede in verband staan. Duur 
30 jaren. Kapitaal f 10.000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 250. Directie Raad 
van Beheer.
Volgens een ander krantenartikel uit 1909 bestaat de Raad van Beheer uit 
Willem Gerardus Rupke en Jan Kruithof, beide uit Maassluis, en Jan Rupke 
uit Waddinxveen. 

Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het om één en 
dezelfde firma gaat en dat waarschijnlijk in 1912 een naamsverandering en 
mogelijk ook wisseling van eigenaar heeft plaats gevonden. Het fabriekspand 
stond omstreeks 1915 aan de Zandweg (later Fenacoliuslaan) B 126, hoek 
Taanstraat, in Maassluis. De omvang van het pand (zie afbeelding) geeft de 
indruk van een tamelijk groot bedrijf.

N.V. Sigarenfabriek Universum staande op de hoek van de Taanstraat en Zandweg (nu Fenacoliuslaan). De foto dateert 
waarschijnlijk uit 1915.
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Jan Kruithof
Sigarenfabrikant Jan Kruithof (1878) uit Maassluis is een broer van Klaas 
Kruithof (1875-1956). Klaas Kruithof treedt in 1908 als sigarenmaker in dienst 
bij zijn broer die in Maassluis een eigen sigarenfabriek is begonnen. Als er 
problemen ontstaan over de frequente afwezigheid van Klaas in verband 
met zijn vakbondswerk, begint Jan Kruithof in hetzelfde jaar voor zichzelf. 
In 1910 aanvaardt Klaas het voorzitterschap van de Christelijke Bond van 
Sigarenmakers en Tabaksbewerkers (C.B.S.T.). Beiden zijn kinderen van de 
Kampense touwslager en sigarenmaker Hendrik Kruithof (1848-1933) en 
diens vrouw Johanna Wilhelmina Schouten (1852-1913). 

Universum Failliet
Omstreeks 1 juli 1915 wordt het faillissement over N.V. Sigarenfabriek 
Universum uitgesproken. Een jaar 
eerder, op vrijdag 13 maart 1914, vond 
in Hotel De Moriaan in Maassluis 
nog een aandeelhoudersvergadering 
plaats. Het is niet bekend of de 
zaken er toen al slecht voorstonden. 
Mogelijk heeft het faillissement te 
maken met het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog in 1914. 
Kort na het faillissement vindt 
in september 1915 in Rotterdam 
een ‘Openbare Verkooping’ plaats 
van de inboedel van de fabriek uit 
Maassluis. 

Inboedel
De beschrijving ven de boedel in 
een advertentie geeft een aardig 
beeld van hetgeen nog in het pand 
aanwezig is:

• De voorraad sigaren, zijnde ongeveer 200.000 stuks; in fabrieksprijzen 
van f 150 tot f 15 per mille (per duizend), alles opgepakt in droog fust

• Tabak. Groote partij binnengoed in diverse verpakking
• Benevens div. Dek- en Ombladsoorten, zooals Vorstenlanden, Sumatra 

en Borneo in originele pakken
• Eenige seroenen Havanatabak [seroen = baal]
• 1.250 zo goed als nieuwe Sigarenvormen (Knakmodel, Panatella en 

Recht)
• Collectie Etiketten, Randen en Ringen
• Werktafels, Zitkisten, Blokpersen enz. enz.

Advertentie uit de Rotterdamsche Courant 20 september 
1915.
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• Groote partij nieuw droog Fust
• Diverse Reclame-Artikelen
• Kantoormeubelen als groote Ostertag-Brandkast, Schrijftafels, Biljart 

enz.

Moerman was eigenaar
Een paar jaar later, in 1919, wordt 
het voormalige fabrieksgebouw 
aangekocht voor f 10.000 door de 
Maassluise Christelijke Jongemannen 
Vereeniging en krijgt het de naam 
Sursum Corda. Het pand van de 
Sigarenfabriek Universum behoort 
dan toe aan de heer Moerman. Na het 
overlijden van de directeur van die 
sigarenfabriek was deze stilgelegd. 
Om de relatie van Moerman met het 
bedrijf en zijn identiteit te achterhalen, 
is het nodig om eerst vast te stellen 
wie W.G. Rupke uit Maassluis was, 
die in de raad van bestuur zit. Dat is 
Willem Gerardus Rupke (1884-1916) 
uit Nieuwerkerk aan den IJssel die 
op 2 september 1914 in het huwelijk 
treedt met Jannetje Moerman (1889-
na 1955) uit Maassluis. Zij is de 
dochter van Adrianus Moerman 
(1853-1933) en Anna Maria Bos 
(1852-1932). Deze ouders krijgen vijf 
zonen en zes dochters. Van de zonen 
is er één die in aanmerking komt voor de bovengenoemde ‘heer Moerman’. 
Het is de oudste zoon Arij Moerman (1878-1917). Hij komt te overlijden op 14 
april 1917 te Loosduinen (doch wonende te Maassluis) op 38-jarige leeftijd. 
Bij zijn huwelijk met Neeltje de Jong in 1901 geeft hij als beroep koopman op. 

Reclameartikelen
Bij de beschrijving van de failliete boedel van Universum wordt gesproken 
van ‘diverse Reclame-Artikelen’. Wat zich in dat veilingkavel bevond 
is onbekend, maar mogelijk bevatte het ook reclamekaarten zoals in 
bijgevoegde afbeelding. Dergelijke kaarten werden gewoonlijk cadeau 
gegeven bij aankoop van sigaren van de fabriek Universum. 
Universum heeft 36 verschillende genummerde kaarten laten bedrukken, 
waarbij de blanco zijde geheel is bedrukt met een reclameboodschap, de 
beeldzijde laat een winters landschap zien met een Nederlandse en Franse 

Bewijs van Aandeel van N.V. Sigarenfabriek Universum.
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titel. Op de adreszijde van de kaart staat: ‘Na inlevering bij Uwen leverancier 
van de nummers 1 tot 36 kaarten ontvangt U de kaarten terug met een fraai 
album en 50 prima 3 cents sigaren.’ 

Dergelijke reclameacties waren zeker niet uitzonderlijk. Het is in dit geval zo 
dat dezelfde serie kaarten ook door een andere firma is gebruikt om reclame 
te maken. Het is Roeloff’s Uitstoomings-Inrichting (stoomerij en chemische 
wasserij) in Rotterdam die ook dergelijke kaarten aan zijn klanten cadeau 
heeft gegeven. In deze serie zijn behalve kaarten met reproducties van 
kunstwerken ook kaarten bekend met foto’s van het eiland Marken en molens 
van Noord-Holland. Ook van de kaarten met reclame van Universum zijn er 
twee bekend met afbeeldingen van Marken. In feite zijn verpakkingen van 
sigaren en sigarenbandjes ook reclameartikelen. Bij de openbare verkoping 
zijn ook etiketten en ringen (sigarenbandjes) te koop, maar het is niet bekend 
hoe die er hebben uit gezien.

Keerzijde van reclamekaart nr. 14 van Sigarenfabriek Universum.
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Door: Henk Wigt

De bekende beddenspecialist Spijker op de Wip is sinds 2019 uit Maassluis 
verdwenen. Een bedrijf dat 108 jaar deel heeft uitgemaakt van de historie 
van Maassluis is het waard om een plekje in de Historische Schetsen te 
krijgen.

Veel namen
In oude advertenties van drie generaties Spijker zijn meerdere bedrijfsnamen/
specialisaties te vinden: firma J. Spijker; stoffeerderij/beddenmakerij; 
meubelreparatie-inrichting; Singer naaimachines, naalden, olie en reparatie 
Zuiddijk 12 en 19; meubelmagazijn; woninginrichting; slaapadviseur; 
interieurverzorging; woon- en slaapcomfort; het meubelhuis; magazijn ter 
complete meubilering. Als laatste is de naam beddenspeciaalzaak gebruikt, 
waarmee het bedrijf is geëindigd.

Wip 2
In 2010 is in HS 58 een artikel 
verschenen over ‘Het Huis met 
de Zalm’ op Wip 2, waarin het 
bedrijf Spijker, in samenhang met 
slagerij Van der Heul, voorkomt. De 
gegevens over Spijker uit dit artikel 
herhalen we nog eens.
Volgens overlevering is het pand 
Wip 2 gebouwd door de familie 
Dirkzwager en in 1635 gekocht 
door de zalmvisser Pieter Govertszn 
van Wijn, de vader van de bekende 

Maassluise weldoener Govert van Wijn. Het wordt in 1821 door het kadaster 
aangeduid met adres Oude Kerkstraat H 19. Later is de Oude Kerkstraat 
omgedoopt in ‘Wip’.

Het begon met Genemuider matten
De grondlegger van het bedrijf, Jan Spijker, werd in 1851 geboren in Blokzijl. 
Hij kwam regelmatig met zijn Friese tjalk ‘Elisabeth’ uit Overijssel naar het 
Westland en Maassluis om ‘Genemuider matten’ te verkopen. Hij was hier 
een graag geziene koopman en hij voelde zich thuis in Maassluis. 
Vermoedelijk eind 19e eeuw verkocht hij zijn schip en begon als Firma  
J. Spijker een winkeltje op de Zuiddijk nr. 19. De winkel was op dijkhoogte, 

HOFLEVERANCIER SPIJKER

Wip in 1920. Links naast Spijker de Joodse slager, rechts 
naast Spijker de spekslager Van der Heul.
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in het souterrain bevond zich de 
werkplaats. Hij handelde verder 
nog in tapijten en gordijnen en was 
tevens meubelstoffeerder. 
Jan Spijker was in 1882 in Blokzijl 
getrouwd met Elisabeth Poorter. 
Zij kregen vier kinderen: Lourens, 
Pieter, Kees en dochter Klaasje. Zij 
woonden op de Zuiddijk nr. 17, dus 
naast de winkel.

Toen het IJsselmeer nog Zuiderzee 
was, kwamen er regelmatig 
zeeschepen hun lading afleveren. 
De lading werd vaak aangevuld 
met grondstoffen voor touw, zoals 
kokosvezel, sisal en hennep. De 
boeren uit de omgeving haalden dit 
stouwmateriaal bij de schepen op 
en maakten er in de winter, als er 
weinig te doen was op de boerderij, 
matten van. Deze matten werden 
in het voorjaar door de schippers 
gekocht en zij ventten deze zelf weer 
uit. De schippers hadden Nederland 
in regio’s verdeeld, Jan kwam in 
Amsterdam en het Westland, zo ook 
in Maassluis. Hij overleed 23-11-1919.

Wip 3
Zoon Lourens (1886-1970) trad 
in zijn vaders voetsporen en hij 
opende op 12 februari 1912 op de 
Wip 3, naast slagerij Van der Heul, 
zijn eigen bedrijf als ‘meubelzaak, 
meubelmakerij, matrassenmakerij, 
stoffeerderij, bedden en beddengoed, 
vloerbedekking en gordijnen’. Hij 
had er de meubelzaak van Van 
Rossen overgenomen. Lourens 
kreeg verkering met zijn buurmeisje 
Johanna van der Heul (1890-1987) en 
zij trouwden in februari 1912.
Toen de slagerij ophield te bestaan 

Etalage van Spijker op Wip 3, 1920.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Lourens Spijker.

Feestcomité voor het bezoek van koningin Wilhelmina in 
1924. Tweede van rechts is Pieter Spijker.
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kwam er de ijssalon van Klijs in. Enkele jaren later kocht Lourens dat pand 
op nr. 2 erbij. De winkel werd daarmee dubbel zo breed en daar zou het niet 
bij blijven. 
Broer Pieter Spijker kreeg verkering met zuster Klaziena van der Heul en 
trouwde met haar in 1919. Hij had een winkel en groothandel in tabakswaren 
op de Noordvliet nr. 55.

Verbouwing 
De oudste zoon van Lourens, Jan, werd in 1916 geboren en hij trouwde in 
1952 met Adriana Jacoba Steehouwer uit Hellevoetsluis. Jan ging inwonen 

bij mevrouw Jansen in de Nieuwstraat. Hij nam in 1959 de zaak over van 
Lourens. Begin jaren zestig besloot hij tot een flinke verbouwing. Hij brak de 
panden door en het hele interieur kreeg een facelift. Ook in de tuin werd nog 
bijgebouwd. 
Op Zuiddijk 17 woonde nog de broer van Lourens, Kees Spijker. Hij was 
eveneens stoffeerder en werkte samen met zijn zuster Klaasje, die getrouwd 
was met Albert Nab, die een winkel had in naaimachines. In 1954 werd het 
pand aan de Zuiddijk verbouwd en kwam er de familie Lourens Vreugdenhil 
wonen. Lourens (1926-1986) was getrouwd met Truus Markus en hij was 
werkzaam bij Spijker. Dat heeft hij 47 jaar gedaan. 

Advertentie Spijker.De bedrijfsauto van L. Spijker op de Wip voor de winkel.
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Hofleverancier
In 1973 kwam de zoon van Jan, Jaap Spijker, als derde generatie in het 
bedrijf. Hij trouwde op 25 september 1980 met de in Rotterdam geboren 
Anke van Rijn. Hij voerde sinds 1980 samen met zijn vrouw de directie. Zij 

besloten in 1996/1997 opnieuw een grote verbouwing te doen om de grote 
hoogteverschillen in de vloeren te overbruggen. Zo ontstond het pand zoals 
het nog jaren, en tot voor kort, te zien was. De zaak omvatte ca. 1.000 m2 
showroom met maar liefst drie slaapstudio’s.

In 2012 bestond het bedrijf 100 jaar, een mooie gelegenheid voor Jaap om 
het predicaat ‘Hofleverancier’ aan te vragen. De hele procedure duurde 14 
maanden en hij ontving op 14 november 2012, uit handen van de Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland Jan Franssen, het predicaat Hofleverancier. 
Naast een oorkonde bestond dit uit een wapenschild dat ook dubbel op de 
gevel werd aangebracht. 

De laatste 15 jaar
Sinds 2005 hebben Jaap en Anke Spijker zich volledig toegelegd op 
slaapcomfort met als resultaat dat zij een gerespecteerd specialist werden op 
dit gebied voor het Westland en de omliggende regio.

Ontvangst predicaat Hofleverancier. V.l.n.r. Marvin Spijker (zoon eigenaar), Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
J. Franssen, Anke Spijker, Jaap Spijker, burgemeester Koos Karssen. (foto Roger van der Kraan)
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Anke en Jaap Spijker hadden besloten om eind november 2019 met hun 
beddenspeciaalzaak te stoppen. Onderhandeling met een mogelijke opvolger 
mislukte, wellicht omdat zij als voorwaarde hadden gesteld dat de zaak 
minstens drie jaar lang op hun niveau moest doorgaan. Zij wilden de naam 

die ze hadden opgebouwd niet ten 
onder laten gaan. Het contact met de 
klanten zullen ze nog het meest gaan 
missen 

Het pand op de Wip is inmiddels verkocht. De 1e en 2e verdieping zullen 
verbouwd worden tot 9 appartementen. Op de begane grond is in juli 2020 
een lunchroom geopend door eigenaar Robert Visser onder de naam Blend. 
Visser is niet geboren, maar wel getogen in Maassluis.

Foto’s
Museum Maassluis
Roger van der Kraan
HVM

Spijker in 2019. Het echtpaar Spijker in 2019.

Wat is een hofleverancier
Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding. Alleen de koning(in) kan 
dit predicaat toewijzen. Het wordt aangevraagd bij de burgemeester. Men 
kan het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van de onderneming 
(100, 125, 150 jaar, enz.) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. 
Men mag de titel maximaal 25 jaar gebruiken, daarna kan verlenging 
aangevraagd worden. 
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Door: Wim Duijvestijn

In de serie artikelen over de geschiedenis van de Maassluise scholen treft 
u hier het verhaal aan over de school in het Weeshuis der Hervormden. Het 
verhaal is grotendeels ontleend aan informatie uit het boek ‘Geschiedenis 
van het Weeshuis der hervormden te Maassluis’, geschreven door de 
regenten Keukenmeester en Blom. Het weeshuis was vanaf 1675 gevestigd 
aan wat nu Noordvliet 19 is.

Onderwijs aan ‘schamele kinderen’ was voor rekening van de Meesters der 
Heilige Geest Armen en later, in 1661, van de Weesarmen. Het weeshuis 
bezat toen nog geen gebouw, de weeskinderen werden ondergebracht bij de 
goedkoopste logeeradressen.
Hoe het onderwijs aan deze kinderen 
was geregeld is niet zeker. Wellicht 
konden ze terecht op het balkon 
in de school onder de Kleine Kerk, 
waar ook een bedstede was voor de 
allerkleinsten.

In de jaren 1670-1675 is er door een 
loterij voldoende geld bijeengebracht 
om een weeshuis te stichten. Enkele 
erven, huisjes en het dorpshuis aan 
de Noordvliet worden aangekocht 
en gesloopt om daar een Weeshuis 
te bouwen. Het is niet bekend of er 
toen ook al een school in het gebouw 
voorzien was. Misschien kan de 
oude bouwbeschrijving uit het 
Weeshuisarchief ons nog iets leren. 

Les van de schoenmaker
Tot 1731 is er geen duidelijk beeld 
over de school van het Weeshuis. 
Er moet er wel een zijn geweest, 
want in dat jaar werd de ‘innocente’ 
onderwijzer (hulponderwijzer) Jan 
Reijers van der Swet ontslagen wegens wangedrag. Het onderwijs van de 
weeskinderen kwam toen in handen van meester Van der Marel. Hij deed dit 

DE WEESHUISSCHOOL

1870. Links een deel van het Weeshuis dat in 1675 is ge-
bouwd en in 1871 afbrandde. Voor de deur een weesmeisje.
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buiten het huis, tegen betaling van 6,25 cent per kind per week.
Wanneer we de lijst van benoemingen bekijken, lijkt het of de kwaliteit van 
het onderwijs aan de weeskinderen niet hoog op de lijst van de regenten 
stond. Want in 1742 kreeg de schoenmaker van het Weeshuis, Dirk Joosten 
Meyvogel, tevens een benoeming tot schoolmeester. Het onderwijs was 
kennelijk een bijbaan, want hij kreeg een toelage van f 30 boven op zijn loon 
van f 90. Behalve lezen, schrijven en rekenen, moest hij onderrichten in de 
Christelijke Gereformeerde Religie.
Op 13 april 1748 kwam er een 
nieuwe schoolmeester, Klaas 
Buitelaar, op 1 november 1748 
alweer gevolgd door Ary Paulus van 
der Velde. Hendrik van Teylingen 
volgde hem op in 1753, geassisteerd 
door een ‘catechiseervrouw’. Hij 
moest les geven van 9 tot 1 en van 
2 tot 4, behalve dinsdags tijdens 
catechisatie. Het lijkt erop dat dit 
toch serieuze schooldagen waren. 
Maar het was voor de onderwijzer 
geen vetpot. Hij verdiende in 1767 
f 80 met een toelage van f 6. Daarbij 
woonde hij buiten het gesticht, dus hij had geen kost en inwoning en kreeg 
ook geen vrije geneeskundige hulp. Midden in de strenge winter van 1767 
werd hij betrapt met drie gestolen turven in zijn broek. Hij probeerde nog het 
gestolene te betalen, maar hij werd ontslagen op 31 december 1767. Hij kreeg 
nog wel twee maanden loon, maar zonder de toelage van f 6.

Reprimande
Na dit ernstige incident stopten de regenten de weeshuisschool. Gedurende 
acht jaar gingen de weeskinderen naar een openbare school. Meester 
Willemse leerde daar lezen, schrijven en catechiseren aan vijf kinderen voor 
hele dagen en aan twee kinderen voor halve dagen. Hij ontving daarvoor in 
1768 de vergoeding van f 41,55.

In 1776 nam het weeshuis weer een huisonderwijzer aan, J. de Wilde, voor  
f 120 per jaar. Hij gaf lezen, schrijven, rekenen, boekhouden, stuurmanskunst, 
psalmen zingen en godsdienstonderwijs en de schooltijd was 8.30-11.30 en 
13.30-18.00 uur. Bij begin en eind van de schooltijd moesten de kinderen om 
beurten twee verzen of psalmen zingen ‘met behoorlijke eerbied’. Ook op 
zondag werkte de onderwijzer. Hij leidde de kinderen naar de kerk en hield 
orde op de weeshuisgalerij.
Wat er gebeurde is niet opgetekend, maar wel de reprimande die De Wilde 
kreeg: hij mocht in functie blijven, maar mocht zich niet meer bemoeien 

Een van de onderwijzers stal enkele turfblokken als aanvul-
ling op zijn karige loon. (commons.wikimedia.org)
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met zaken in huis die hem niet aangingen, anders kon hij direct vertrekken.  
De reprimande had kennelijk weinig resultaat, want hij werd op 1 april 1778 
ontslagen.

Hoog salaris
Via de Haagse en Rotterdamse 
couranten werden nieuwe 
schoolmeesters uitgenodigd. Op 
19 maart 1778 viel de keuze uit zes 
personen op Hendrik Schipper. In 
1780 was Aalbert Overmans alweer 
als zodanig in functie, deze keer met 
22 jaar lang een blijver. Hij trouwde 
met de kosteres van de Groote Kerk 
en ging buiten het gesticht wonen. 
Hij moest wel bij het avondeten 
voorzingen en orde houden en hij 
verving in voorkomende gevallen de 
binnenvader. Hij was kennelijk een 
prima schoolmeester, want hij kreeg 30 gulden per jaar extra voor gemis van 
kost en inwoning. In 1796 verdiende hij maar liefst f 180.

Invalide
Weesjongen Jan van Velsen was, zoals de meeste weesjongens van een jaar 
of 12, naar zee gestuurd om de kost te verdienen. Door een golf was hij 
tegen zijn schip gesmeten en levenslang invalide geraakt. Hij mocht in het 
weeshuis blijven wonen en kreeg extra lessen van meester Overmans. Naast 
schoenmakershulp werd hij daardoor ook onderwijshulp. Hij groeide uit tot 
een goede en gewilde, maar stevig onderbetaalde onderwijskracht van de 
Weesmeesters.
Ook de invalide ‘verpleegde’ (voormalig weeskind) Dirk Batenburg was 
schoolmeesterhulp in 1823.

Werken op de armenschool
In 1774 werkten de regenten mee aan de oprichting van een school voor de 
kinderen die wees werden, dan waren zij alvast gewend aan tucht en school. 
De ‘bewaarschool’ opende op 30 januari 1775.
Het onderwijs aan de armen was niet ‘gratis’, de kinderen moesten er iets 
voor terug doen. In 1782 werd een spinschool en breihuis opgericht, met 
onderwijzer Jan van Velsen. De werkzaamheden bestonden uit vlas spinnen 
en netten breien. Ouders wilden niet meewerken en dus kwam er een premie 
van zes stuivers per week voor regelmatige bezoekertjes. Spinnen was zeer 

Gevelsteen van het oude Weeshuis dat in 1871 afbrandde. 
De steen heeft lang in de tuinpoort gezeten en staat tegen-
woordig (2020) in de Museumtuin.
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winstgevend. Het verdiende geld stelde het Weeshuis in staat om voor f 660 
twee huisjes aan de Kruisstraat aan te kopen.
In 1782 stopt het nettenbreien omdat de visserij stillag vanwege de Vierde 
Engelse Oorlog. Een jaar later legde het Weeshuis nog eens f 600 bij toen de 
school verliesgevend bleek te zijn. De school stopte in 1788 met een verlies 
van f 211.

Werken voor tien stuivers
De invalide hulponderwijzer Jan van Velsen verdiende slechts 10 stuivers 
per week als schoolmeester in het werk- en spinhuis; hij zal niet veel hebben 
bijgedragen aan het verlies. Van Velsen kreeg de opdracht om zich verder te 

bekwamen, zodat hij in 1789 als ondermeester kon fungeren op de school 
van meester Haagsman voor 60 cent loon en 30 cent zakgeld per week. 
Later is dat met 30 cent verhoogd, bij meester Willemse. In 1798 verzocht de 
Armenkamer om Jan van Velsen aan te stellen als onderwijzer voor spellen, 
lezen en bidden voor 14 stuivers per week. 
Op 3 mei 1803 wordt Jan van Velsen meester op de nieuwe ‘armekinderschool’. 
In 1804 is hij schoolmeester van het weeshuis, onder toezicht van vader Van 
Bodegom, om in 1805 te worden opgevolgd door Jacob Heymans. In 1809 
keerde Jan van Velsen tijdelijk terug als onderwijzer, en hij werd opgevolgd 
door meester Verharen op 11 november 1809.

Lange Boonestraat met de tuinmuur van het Weeshuis.
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De weeshuisschool kwam nu onder toezicht van de openbare 
schoolautoriteiten, de regenten waren niet langer alleenheersers. Op 
bepaalde tijden kwam het toezicht op visite.

Op enkele uitzonderingen na was het tobben om goede onderwijzers te 
vinden en te houden. In 1803 was er examen voor een nieuwe onderwijzer, 
die ook stuurmanskunst moest geven. Ary Magog kreeg de baan, maar wilde 
in 1804 al naar Nootdorp. De regenten stonden dit niet toe, waarna Ary 
zijn verloving met de inwonende dochter van vader Van Bodegom bekend 
maakte. Als ze trouwden, was een tijdelijke oplossing mogelijk. Maar in 1805 
ging het stel toch naar Oegstgeest, waar Ary schoolhoofd kon worden.
Vanaf 1820 was er geen afzonderlijke schoolmeester meer in het weeshuis en 
fungeerde de binnenvader als zodanig.
In 1864 besloten de regenten om de kinderen voortaan naar de stadsschool 
te sturen. Ondermeester De Vries, van de stadsschool, kwam nu en 
dan, wegens ziekte van de binnenvader, ook nog toezicht houden op de 
godsdienstoefeningen.

Het schoollokaal 
Het schoollokaal moet groot zijn 
geweest, want in de patriottentijd 
(1785-1795) diende het als 
exercitieplaats. 
Buiten etenstijd moesten alle wezen 
in het lokaal verblijven, als een soort 
huiskamer. In januari 1836 was het 
zo koud, dat het lokaal onmogelijk 
warm te stoken was met de grote 
kachel. De schoolkinderen mochten 
in de ziekenzaal verblijven.

In 1847 lezen we over slecht betaalde 
muzieklessen en tekenlessen. Voor 3 
uur les per week is de vergoeding 10 
cent en een ‘zessen-vetkaars’, door 
de leerlingen meegebracht. Tussen 
twee leerlingen stond een kaars in 
een blok op de schoolbank.

Straf
Ondeugende kinderen werden ‘te pronk gesteld’, dat was in de hoek staan. 
In 1775 liepen twee kinderen een straf op van acht dagen opsluiting in ‘het 
gat’. Inhouden van zakgeld of in het hok zonder licht of verwarming op 
water en brood, kon ook. Er was een hok met tralies in het schoollokaal.  

Het Weeshuis voor 1900.
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Drie jongens die zich in 1804 schuldig hadden gemaakt aan dronkenschap, 
kregen straf. Twee gingen achter de tralies in het schoollokaal en één ging  
in het gat, allen op water en brood en met een blok. 
Twee jongens werden uit huis gezet omdat ze straatliederen zongen in plaats 
van psalmen, zoals bevolen.

Naaischool
Er was ook een naaikamer, voor 
de naaischool. Moeten we dat als 
vervolgonderwijs voor de meisjes 
zien? De naaischool-uren zomers 
waren van 6 uur ’s morgens tot 7 of 
8 uur ’s avonds, met etenstijden van 
8 tot 9 en van 12 tot 2. In de winter 
waren de tijden afhankelijk van het 
daglicht. Hun ‘gevoeg’ mochten 
de meisjes op de kamer doen. 
Zij mochten de naaikamer alleen 
verlaten voor een uur catechisatie 
en het aan boord brengen van de 
genaaide kleding voor de jongens. 
Toen bleek dat dit een aardig 
uitstapje was en wel eens aanleiding 
gaf tot intieme conversatie en andere 
buitensporigheden, bracht voortaan 
een kruier dit weg. Hij kreeg in 1764 
de somma van 2,5 stuiver per vracht. 
Jongens in de naaikamer toelaten was verboden, de deur moest altijd op slot.

Godsdienstonderwijs
Hervormd godsdienstonderwijs stond op de eerste plaats in de opvoeding 
en het onderwijs. Kinderen moesten de catechisatie trouw bijwonen en hun 
belijdenis afleggen voordat zij het gesticht verlieten.
Ook zwakzinnigen moesten een geloofsbelijdenis afleggen en dat leverde 
wel eens problemen op. Weesjongen Pieter was in 1788 te onnozel om de 
eenvoudigste vragen te beantwoorden en kon daardoor niet ‘aangenomen’ 
worden. Het lukte om hem het netten breien te leren, waarmee hij als 36-jarige 
een schamele f 23 per jaar verdiende. In 1796 heeft Pieter uiteindelijk zijn 
geloofsbelijdenis afgelegd bij een dominee die naar Amsterdam verhuisde 
en die voor zijn vertrek de dolende jongeling nog wilde dopen zonder 
bijzondere formules.

De regenten lieten de wezen ter catechisatie gaan bij de predikanten, maar 
hadden in 1726 ook een godsdienstonderwijzeres voor 48 stuivers per leerling 

De rijke reder Govert van Wijn was begin 18e eeuw een van 
de weldoeners van het Weeshuis.
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per jaar. In 1779 merkten de regenten dat de kinderen de lessen schandelijk 
verzuimden. Zij eisten dat niemand het gesticht mocht verlaten zonder te 
zijn aangenomen. De straf was het inhouden van een deel van de uitzet, die 
de kinderen nodig hadden wanneer ze buiten het weeshuis aan het werk 
gingen en op eigen benen moesten staan.

Beroepsonderwijs
In 1754 gaf schoolmeester Van Tholl onderricht in stuurmanskunst aan 
jongens die ter koopvaardij wilden. Ze kregen een complete zeemansuitzet 
mee van het Weeshuis. Daar stond tegenover dat ze uit de kost waren en een 
welkome bron van inkomsten waren.
Kinderen die niet ter visserij konden, gingen in de leer. In 1735 werd een 
jongen aan een boekbinder verhuurd voor vier stuivers per week en één 

stuiver speel- of zakgeld. Het stond de baas vrij om de leerling onderwijs 
geven in lezen en schrijven. 
Een schoenmakersleerling kreeg als loon een paar nieuwe schoenen per jaar. 
Hij bracht het uiteindelijk tot weeshuisschoenmaker, waardoor het weeshuis 
f 60 per jaar uitspaarde. Toch hadden de regenten veel last met hem. Hij 
werd met de breivrouw het huis uitgezet met de vermaning ‘om maar snel 
te trouwen’.

Het Weeshuis in de eerste helft van de 20e eeuw.
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Ook invaliden moesten zo veel mogelijk voor het huis werken. De regenten 
bleven jongens naar zee sturen, ook als ze invalide of ongeschikt waren 
verklaard. Zo moest een jongen met borstziekte als jager dienen van de 
veerschuit. Later kreeg hij een opleiding tot boerenknecht, zonder verder te 
reppen over zijn ziekte.
De zwakzinnige (‘onvermogende’) Jacob Edelman had gestoken met een 
mes en lood gestolen en verkocht. Hij kreeg voor straf het hok en het blok en 
moest daarna vertrekken met een vissersboot naar IJsland, waar hij overleed.

Meisjes kregen in het weeshuis-huishouden een opleiding tot dienstbode of 
naaister. De verhuur van meisjes als dienstbode stond onder toezicht van de 
buitenmoeder.

Bedelaars
Omdat het weeshuis een liefdadigheidsinstelling was, was het altijd tobben 
om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de instelling draaiend te houden. 
Toen er eens een tekort was van 3.000 gulden dreigde de ondergang. De 
regenten hebben toen overwogen om de wezen als bedelaars te laten lopen.

Succesverhalen
Weeskinderen met aanleg kregen 
altijd gelegenheid om verder door 
te leren en vaak is hun studie met 
succes bekroond.
Van der Knapen bracht het tot 
onderwijzer in Nieuwkoop in 1887 
en Drinkwaard en Breggeman 
vonden een baan als onderwijzer in 
Rotterdam. Krijgsman belandde op 
een architectenbureau in Rotterdam 
en ging later als opzichter naar Indië. 
Van den Berg werd verpleegster in 
Arnhem. Een blinde jongen kreeg een 
opleiding tot organist en belandde in 
1783 in Utrecht.

Bron
Geschiedenis van het Weeshuis der hervormden te Maassluis, door regenten 
Keukenmeester en Blom, 1937

Het Weeshuis in 2012 tijdens het terugplaatsen van de 
nieuwe gevelsteen. In 1954 kreeg het gebouw een extra 
verdieping.
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Door: Bram Sonneveld

In Maassluis is er maar één gereformeerd predikant die bijna overal 
opduikt: ds. Fenacolius. Maar, zo dacht ik, zijn er geen andere interessante 
dienaren des Goddelijken Woords te vinden waarover iets te schrijven zou 
zijn?

Het is 1641 en bij dominee Fenacolius beginnen de jaren te tellen. Hij is 
inmiddels 64 jaar en staat al 33 jaar in Maassluis, waar hij – zoals alom bekend 
– veel meer heeft gedaan dan preken en catechiseren. Hij wil ondersteuning 
en de kerkenraad gaat op zoek naar een tweede predikant.

Tweede predikant voor Maassluis
Er wordt een beroep uitgebracht op ds. Henricus Wemmerus, een 33-jarige 
predikant die al zeven jaar in Zoelen staat. Ds. Wemmerus is in augustus 
weduwnaar geworden toen zijn vrouw, Sara Mardocheusdr. Colven, in het 
kraambed overleed. Hij is achtergebleven met vier kinderen in de leeftijd van 
0 tot 6 jaar.
Wemmerus neemt het beroep aan en wordt daarmee de eerste ‘tweede 
predikant’ van de gereformeerde kerk van Maassluis. Hij doet zijn intrede 
op 22 februari 1642. In het huis van zijn collega proximus (naaste collega, 
Fenacolius), die nog geen drie jaar terug ook weduwnaar is geworden, treft 
hij diens dochter Sara met wie hij nog in datzelfde jaar op 26 november 
trouwt. Samen krijgen zij twee kinderen.
Drie jaar later, op 13 mei 1645, overlijdt ds. Fenacolius. 

Na tien jaar Maassluis vertrekt Ds. Wemmerus met zijn gezin in oktober 1652 
naar Goes, waar hij een jaar later, op 15-10-1653, overlijdt. Sara Wemmerus-
Fenacolia blijft in min of meer armlastige omstandigheden achter, want zij 
verzoekt via de classis Zuid-Beveland om ‘onderstand’, aangezien zij met 
vier onmondige kinderen is achtergebleven. 
Sara Fenacolia keert daarna terug naar Maassluis, waar zij in 1673 wordt 
begraven.

PREDIKANTSVROUWEN IN VERLEGENHEID

Handtekening Sara Fenacolia.
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Een nieuwe ‘eerste’ predikant
Na het overlijden van ds. Fenacolius gaat de kerkenraad op zoek naar 
een vervanger. Men brengt daartoe een beroep uit op de predikant van 
Assendelft, ds. Michael Lupardus, die daar al 15 jaar staat. Lupardus neemt 
het beroep aan en doet op 11 februari 1646 zijn intrede. Hij zal tot aan zijn 
overlijden op 13 oktober 1660 in Maassluis staan. Lupardus trouwde in 1634 
in Leiden met Susanna Weytens, dochter van de uit Hondschoote afkomstige 
wolkoper Christiaen Weytens. Na het overlijden van ds. Lupardus ging 
Susanna Weytens weer in Leiden wonen.
Over hem staat in Het Nieuw Maas Sluysche Hoekertje:
Treur-Zang, over de dood van den Vroomen en Godzaligen Leeraar Do. Michael 
Lupardus, Dienaar van de Christelyke Gemeynte tot Maas-Sluys, in den Heere 
gerust op den 13 October 1660. Gesteld in t’Zamen-spraak tusschen een Treurder, 
en een Trooster.

De familie Lupardus
Ds. Michiel of Michael Lupardus is een zoon van Guillaume Lupardus 
(Luipaert), velleploter, wolcoper, geboren in Ieper uit diens derde huwelijk 
met Abigael Michielsdr. van Straseil. Hij heeft zes (half)broers en vier (half)
zusters die, respectievelijk hun echtgenoten, veelal in de textielindustrie 
werkzaam zijn. Ze begonnen vaak als vachte- of velleploter en klommen op 
tot wolkoper. Zijn halfbroer Guilliam Lupaart/Lupardus is ook predikant en 
staat respectievelijk in Oudenbosch, Dussen en Heinenoord.
Uit het huwelijk Lupardus-Weytens worden zes kinderen geboren, onder 
wie:
- Ds. Christiaan Lupardus, gedoopt in Assendelft 13 juli 1636, 
predikant te Nieuwenhoorn vanaf 18 mei 1664 tot zijn dood op 31 okt. 1684.
Zoon van Christiaan: Ds. Wilhelmus Lupardus, gedoopt in Nieuwenhoorn 
21-8-1669, nam in 1695 een beroep aan van de gemeente Midwout (Flatbush), 
Long Island (= Brooklyn, New York), bij de Dutch Reformed Church. Hij 
overleed daar in 1705.
- Dr. Josias Lupardus, gedoopt in Maassluis 13-9-1652, medisch 
doctor te Maassluis, welgeboren man op Maassluis 1678/1679, begraven in 
Maassluis op 1-12-1688.

Handtekening Susanna Weytens.
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De predikanten Wemmerus en Lupardus hebben van 1646 tot en met 1652 
samen in Maassluis gestaan. Ds. Wemmerus overleed een jaar later in Goes. 
Ds. Lupardus had na 1652 nog acht jaar te gaan.

We weten niet of ze ook vriendschappelijk met elkaar omgingen. Was er sprake 
van ‘standsverschil’? Per slot was Wemmerus formeel de eerste predikant 
en bovendien getrouwd met een dochter van de beroemde Fenacolius. Daar 
staat weer tegenover dat Lupardus uit een redelijk gefortuneerde familie 
kwam en een niet onbemiddelde vrouw had getrouwd.
Het inkomen uit hun predikantsfunctie kennen we niet precies. We weten wel 
dat hun Landstractement (predikanten worden door de overheid betaald)  
ƒ 300,- per jaar bedroeg. Daarnaast hadden zij ‘vrij wonen’. Bovendien kreeg 
ds. Fenacolius van de gemeente Maassluis een toelage van ƒ 200,- per jaar. 
Beide predikanten ontvingen ongetwijfeld ook een gemeentelijke toelage, 
alleen kennen we daar de hoogte niet van. (Ter vergelijking: een timmerman 
met 20 stuivers per dag – een redelijk dagloon – kwam in het midden van de 
17e eeuw op ongeveer ƒ 300,-.)

Braken en spugen
Een lange aanloop, die nodig is om wellicht enigszins te begrijpen wat er nu 
volgt.
Op 8 juni 1656 gaat Sara Fenacolia, weduwe van ds. Wemmerus, wonend in 
Maassluis, naar notaris Houck in Delft. Zij legt bij de notaris een schriftelijke 
verklaring, een attestatie, af. Haar verklaring volgt hier geparafraseerd in 
hedendaags Nederlands:
Zij zegt dat zij zonder dat iemand haar hiertoe dwingt, dus geheel vrijwillig, 
verklaart dat zij ongeveer negen jaar geleden, heel precies weet zij het niet, 
door Susannetgen Weutens, de vrouw van ds. Lupardus, werd meegenomen 
naar het huis van Arent Aerts Waerdenburch, die haar voor een bezoek had 
uitgenodigd. Susanna had er bij Sara op aangedrongen om met haar mee 
te gaan. Ze zouden er op bezoek gaan en daar een ‘tonnetgen ipergraes te 
prouven’, want dat hield de uitnodiging in volgens Susannetgen.
Ze werden door Waerdenburch, die thuis was, in zijn kamer gebracht. 
Een kamer met een Italiaanse vloer en met rood leer bekleed. Vervolgens 
trakteerde hij beide dames op de reeds genoemde ijpergras (hypocras is een 
gezoete en gekruide wijn). Hij deed dat zo ruimschoots, dat Susannetgen 
Weutens, door haar ‘grote lust en geneigdheid’, zo veel dronk dat zij moest 
‘braecken ende spougen’. Zij braakte in de kamer. Waerdenburch zag dat en 
riep zijn meid. Maar Sara Fenacolia zei dat ze dit voorval beter stil konden 
houden, want de meiden praten hun mond nog wel eens voorbij. Daarop 
haalde Waerdenburch zijn zakdoek uit zijn zak en slaagde erin om het 
braaksel op te dweilen, waarna hij de zakdoek terzijde wierp. Hierna kwam 
dominee Lupardus om beide dames naar huis te brengen. Sara Fenacolia is 
de dag daarop Susannetgen Weutens gaan bezoeken om te vragen hoe het 
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met haar was. Desgevraagd zei Susannetgen ‘Ick hebbe hart sieck geweest 
ende ben noch sieck.’ 
Sara Fenacolia eindigt met de woorden dat wanneer haar dit gevraagd zou 
worden, dat zij het een en ander met een plechtige eed wil bevestigen. 

Wat zou dit (kunnen) betekenen?
Deze toevalsvondst werd gedaan in het kader van een onderzoekje naar 
bijzonderheden over predikanten die in Maassluis stonden na Fenacolius. 
Het is onduidelijk waarom Sara Fenacolia negen jaar na dato naar een notaris 
gaat om van dit voorval melding van te maken. In de archieven is niets 
gevonden wat duidt op ruzie tussen beide dames. Noch iets omtrent een 
eventuele rol van Van Waerdenburgh. Het is vooralsnog een raadsel.

Het lijkt op een gevonden voorwerp uit vroeger tijden waarbij de vraag 
gesteld wordt: ‘Wie weet wat dit voorwerp is en waarvoor het werd gebruikt?’ 
In dit geval zou de vraag gesteld kunnen worden: ‘Wie weet waarom deze 
akte werd opgesteld?’ Wie het weet mag het zeggen.

Bronnen
Een uitgebreid notenapparaat is verkrijgbaar bij de redactie.

Akte Delft 8-6-1656, blad 1. 

Akte Delft 8-6-1656, blad 2. 
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Door: de Redactie 

Heeft u ooit van de straatnaam De Hel gehoord? Waarschijnlijk niet. Toch 
blijkt hij te staan op de kadasterkaart van 1821, de allereerste kaart van 
Maassluis waarop elk huis en elke straat is geregistreerd.

Op de kadaster kaart staat de Zure Vischsteeg aangeduid als het Zure Visch 
Slop. Halverwege de steeg liep een dwarssteeg naar de Taanstraat, deze 
heette ‘De Hel’. Het is onbekend wat de herkomst is van de naam. 

In Enkhuizen is een straat met de 
naam De Hel en deze refereert aan 
een herberg met dezelfde naam die er 
ooit was. Ook in Randwijk (Betuwe) 
is een straat met deze naam, de 
herkomst ervan is echter onbekend.
Tot in de 18e en 19e eeuw werd 
aan boord van kleinere schepen 
de slecht toegankelijke achterste 
tank (de achterpiek) van het schip 
wel ‘hel’ genoemd. Op die plaats 
versmalde het schip en dus ook de 
tank ter plekke. Niemand wilde 
of kon daar schoonmaakwerk 
doen. De jongste aan boord werd 
aangewezen. Het woord hel had 
een negatieve betekenis, zeker bij de 
scheepsjongens.

Een steeg is altijd oplopend naar een dijk of kade. Steeg komt van stijgen. Een 
slop is een nauwe doorgang tussen de huizen en doodlopend. Op schepen 
was een kleine sloptank of slobtank waar restwater en keukenafvalwater in 
opgeborgen werd om vervolgens op zee te lozen. 
De Zure Vischsteeg is vrij breed en is niet doodlopend. Vandaar dat de naam 
Het Zure Visch Slop niet gehandhaafd is.

Met dank aan 
Willem van der Hidde en Aart Sonneveld

DE HEL

Detail kadasterkaart 1821.
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Sigarenfabriek
In HS 76, Adresboek 1915, vroeg Jan van Gelderen zich af of er een sigarenfabriek 
in Maassluis is geweest. Het antwoord is ja en u leest er alles over in dit boekje: 
Sigarenfabriek Universum.

Themaboekje Dommisse
Het themaboekje met de stads-
wandeling in 1910, geschreven door 
burgemeesterszoon Dommisse, bleek 
een schot in de roos. We hebben heel 
veel lezers er een plezier mee gedaan, 
getuige de vele leuke reacties die we 
op alle mogelijke manieren hebben 
ontvangen. Het themaboekje hebben 
we in eigen beheer uitgegeven en is 
dus niet gesponsord door derden. 
Een deel van de drukkosten is betaald 
uit het ‘Ineke Vinkfonds’, een bedrag 
dat uw hoofdredacteur ontving in 
2012, toen zij tot vrijwilliger van het 
jaar is verkozen. De prijs was ten bate 
van de vereniging en heeft op deze 
wijze eindelijk een goede bestemming 
gevonden: iedereen heeft er plezier 
van.

Fraaie foto’s
Klaas van Gelderen reageert met het volgende verhaal op het themaboekje.
‘Als lid van de HVM ontving ik onlangs een nieuwe aflevering van de 
Historische Schetsen en een verjaardagskalender, maar werd ik ook  aangenaam 
verrast met het themaboekje mei 2020. Het was werkelijk een genot om 
alle fraaie foto’s te bekijken en daar veel in te herkennen. Zelf bezit ik, door 
aankoop op beurzen etc., ook een aantal gekleurde kaarten, maar hier waren 
veel mij onbekende exemplaren bij. Ik neem aan dat veel leden enthousiast 
zullen reageren op deze fraaie uitgave. Het was, lijkt me, een goede gedachte 
om de oorspronkelijke tekst geheel origineel weer te geven, zodat ook goed de 
verschillen met moderner taalgebruik erin zichtbaar zijn. Mij viel bijvoorbeeld 
het door de schrijver vaak gebruikte woord ‘dikwerf’ op, nu geheel in onbruik 
geraakt. 
Aardig zijn ook de bijzonderheden die hij af en toe bij personen vermeldt, alsof 

REACTIES VAN LEZERS
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we die mensen vandaag de dag nog zouden kunnen tegenkomen. Leuk vond 
ik, dat hij lyrisch schrijft over het landschap bij Maasland en de vlieten, waar hij 
met z’n vrienden heeft gevaren/geroeid. Een vriend van een broer van mij had 
daar ook een roeiboot bij Boonersluis liggen, die we wel eens gebruikt hebben. 
Wat me naast veel bekende namen ook opviel, was dat er ook in de tijd van 
de schrijver al zoveel wisseling in de bevolking plaatsvond. Hij weet diverse 
mensen te noemen, die ‘nu’ (anno 1921) niet meer in Maassluis wonen. Grappig 
was, dat er anno 1949-1955, mijn lagere schooltijd, nog enkele winkels bestonden 
die er anno 1920 al waren: groenteboer Van Buuren in de Hoogstraat, vishandel 
Fillekes op de Noordvliet (de enige goede, volgens Dommisse!), ijzerhandel 
H.A. Cats in de Nieuwstraat, beurtschipper Van der Lee die op Delft en Leiden 
voer en met wiens zoon ik eenmaal mocht meevaren. Veel namen komen mij 
bekend voor uit gesprekken met mijn grootouders Molenaar (hij was kapper 
op Zuidvliet 5) en mijn ouders. Namen als ds. Rietberg, ds. Sluijter, Kuyper 
Boone enz.
Tenslotte nog een opmerking. Bij de gegevens over Dommisse staat dat hij in 
1941 naar Den Haag is vertrokken. De tuin, die zich aan het eind van de Groen 
van Prinstererkade achter de voormalige Groen van Prinstererschool bevond, 
heette in mijn lagere schooltijd ‘de Tuin van Dommisse’. Er stond een houten 
gebouwtje in, een soort tuinhuisje, waar nooit iemand kwam. Eenmaal waren 
er ruiten ingegooid en kwam de hoofdonderwijzer (dhr. Lanser) de klassen 
langs om naar de schuldigen te vragen. Of zich in dat huisje de spullen van 
Dommisse bevonden hebben?’

Fraaie en soms unieke foto’s van oud-Maassluis.
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Op 1 PK begonnen
Chrit Wilshaus, freelance (audio)journalist, laat ons weten:
‘Interessant boekje over een van mijn schrijvende voorgangers uit Maassluis, P.K. 
Dommisse. Ik bezit zelf het een en ander over de Nederlandse omroephistorie en 
in een jubileumboek van de NCRV uit 1974, toen deze omroep 50 jaar bestond, 
staat het verhaal dat ooit gegrapt werd dat de NCRV op 1 PK is begonnen.’

Spijker
Jaap Spijker, over wiens bedrijf in dit boekje een artikel staat, reageert op enkele 
opmerkingen in het themaboekje die hem aangaan. 
‘Gisteren ontvingen wij de dikke envelop met de Historische Schetsen en de 
extra’s. Veel leesvoer, dank hiervoor. Bij het doorkijken van het themaboekje 
‘Maassluis omstreeks 1910-1920’ staat op blz. 54 een foutje over de winkel van 
Spijker. Jan Spijker (mijn overgrootvader) had zijn winkel op de Zuiddijk op 
no. 17+19. Mijn opa Lourens (1886-1970) startte in 1912 op de Wip zijn winkel. 
Het slopje, dat bij bakker Drop beschreven wordt, liep vanaf de Wip naar het 
Schoolslop in plaats van naar de Goudsteen.’

Hollands Trouw 
De Maassluise oud-logger Hollands Trouw is voorlopig gered. In HS 75 (2019) 
schreven we over deze logger die in 1919 in Maassluis op de werf van Willem 

De ‘tuin van Dommisse’ aan het eind van het Looierspad. Links een stukje van de Groen van Prinstererschool. Het vervallen 
gebouw is de voormalige bierbrouwerij De Lelie.
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Richter Uitdenboogaardt was gebouwd. Na verkoop van het schip in 1922 
vertrok het onder de naam Falie naar Australië waar het lange tijd actief was. 
Daarna bleef het als museumschip in de haven van Adelaide. In 2019, het jaar 
dat het schip 100 jaar bestond, werd echter de overheidssubsidie gestopt en 
daardoor was de toekomst van het schip – ook wegens zijn matige conditie – 
zorgelijk. Onlangs (1 juli 2020) werd bekend dat de regering van Australië voor 
de komende jaren toch een bedrag van ruim 115.000 euro beschikbaar stelt om 
het schip verder op te knappen en in goede staat te brengen zodat het voorlopig 
als museumschip kan voortbestaan. 

Diploma van Rhetorica
Inge Scheper, stadsgids van de HVM, heeft ons een foto gestuurd naar 
aanleiding van het artikel over vereniging Rhetorica in HS 76. Hendrik Scheper, 
de vader van Roel Scheper, is op deze foto 37 jaar. Daarnaast in het album 
zit zijn testimonium van het cursusjaar 1952/1953. Opvallend is dat er al veel 
verschillende testimonia bekend zijn uit de toch relatief korte periode dat de 
vereniging bestond.

Hendrik Scheper.
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Op de foto van personeel en bewoners van het Rusthuis Prinsekade kregen we 
meerdere reacties. Vooral Janny Schellenboom - Oosterlee kon heel veel namen 
noemen. De foto dateert vermoedelijk van voor 1957. We vatten de namen en 
verhalen erbij samen aan de hand van de genummerde foto.

Nr. 1 mevr. v.d. Beukel
Nr. 2 mej. Brinkman
Nr. 3 de heer J. van de Veen (bewoner)
Nr. 5 mej. Van Loenen
Nr. 6 Jan Warnaar, diaken, woonde Van der Horststraat, gehuwd met regentes 
mevrouw J. Warnaar-Lub, zus van de onderwijzeres van de kleuterschool.
Nr. 7 mej. De Kromme
Nr. 8 A. Everaarts 
Nr. 9 zijn echtgenote mevr. Everaarts
Nr. 10 de heer Pols (werkte nog)
Nr.11 regentes J. ’t Hart-Boers, de echtgenote van de slager in de eerste winkel 
links in de Nieuwstraat/hoek Zuidvliet. Zij staan ook in HS 70 afgebeeld op 
pagina 76. Zij is de moeder van Betsy Ohlsen-’t Hart (tante Jo). 
Nr. 12 P. Zijtrechtop

SPEURNEUZEN GEVONDEN
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Nr. 13 mej. D. van Gelderen (tante van wethouder en kolenboer)
Nr. 15 H. Starrenburg
Nr. 16 J. van Berkel
Nr. 17 Zuster Leeg(h)water, directrice
Nr. 18 mevr. Kuckuk
Nr. 19 mej. A. de Valois
Nr. 20 weduwe P. van Rijn, bakkersvrouw
Nr. 21 mevr. Speijer, oma van Sjaak
Nr. 23 Jaap Renzen ‘van het ziekenfonds’, voorzitter van de gereformeerde 
diaconie in casu het Rusthuis. 
Nr. 25 Nel Koree (net als Coby ‘verpleegkundige’/hulp in de huishouding) 
Nr. 26 mej. Geertje Dienske
Nr. 27 regentes van het Rusthuis mevrouw Jo Warnaar-Lub , zus van juffrouw 
Lub van de kleuterschool in de Damstraat (haar man is nr. 6)
Nr. 28 Opoe Jans Vroombout. Ze was nogal zwaar en als je een kopje meebracht 
moest het wel groot zijn, dan kon er meer in.
Nr. 29 Alie Jongsma, verzorgster (woonde aan de Vondellaan)
Nr. 30 Coby de Jongste van de Weverskade
Nr. 31 Kee de Baat, bewoonster. Zij zat altijd voorin in de Immanuelkerk. Zij 
verloor in de touwfabriek een arm vanaf de elleboog en hielp meestal in de 
keuken.
Nr. 32 Rika Warnaar, zij had een spraakgebrek.

Een uitgebreide reactie
‘Ik ben Peet van der Snoek, geboren november 1942 aan de Van der Horststraat 
18. Mijn vader was Piet van der Snoek, jarenlang wethouder en directeur van 
Slavenburgs Bank aan de haven. Ons huis in de Van der Horststraat was een 
benedenwoning en naast ons woonde ome Jan en tante Jo Warnaar-Lub (nr. 
28). Tante Jo was in de oorlog en later ook nog een tweede moeder voor mij 
(ze hadden zelf geen kinderen). Ook was ze als vrijwilligster sterk betrokken 
bij de leiding en verzorging van het Rusthuis. Vaak mocht ik zondagsmorgens 
mee naar de samenkomst in het Rusthuis waarbij uit de bijbel gelezen werd en 
gezongen. Ik herinner mij ook nog dat er iemand op een orgeltje speelde en dat, 
als er gezongen moest worden, Tante Jo dan opstond en vroeg ‘Wat zingen we, 
Van Berkel’. Tante Jo zorgde ook voor het gezin Jongsma, te weten moeder Alie, 
zoon Jan en dochter Alie die het zeer moeilijk hadden gezien het NSB-verleden 
van hun vader.
Ome Jan (nr. 6) werkte bij de Touwfabriek en was baas van de timmerafdeling. 
Hij maakte vliegers voor mij met zo’n mooie opwindklos waarmee we dan 
aan de voorkant van de Julianalaan konden vliegeren (het was in die tijd nog 
allemaal weiland). Ook bracht hij versleten hekelpennen mee (daar werd het 
vlas mee bewerkt). Hier deden wij ‘landje pik’ mee: de pen in de grond gooien, 
een streep trekken en zo jouw stukje grond bepalen wat een ander door goed te 
gooien weer van je af kon pikken.’
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Bijgaande foto’s komen uit een album van Ernst de Bruin, werknemer van 
de VT (Vereenigde Touwfabrieken). Er stonden geen bijzonderheden bij. 
Dus onze vraag over deze foto’s is: wie weet er meer van? Het was een 
uitstalling van de VT, maar ter gelegenheid van welke beurs, tentoonstelling 
of presentatie? En wanneer en waar was deze gelegenheid?
Over het antwoord mag u contact opnemen met de redactie: 
redactie@histvermaassluis.nl of 010 592 97 94.

SPEURNEUZEN GEZOCHT



De redactie is zeer ingenomen met te plaatsen bijdragen, de schrijvers blijven verantwoordelijk 
voor de inhoud ervan. De HVM is gerechtigd zowel de kennis als de letterlijke tekst van de 
gepubliceerde artikelen te hergebruiken voor de verspreiding van de geschiedenis van 
Maassluis. Overname uit dit boekje door derden is uitsluitend geoorloofd na verkregen 
toestemming van de HVM. Wanneer het recente artikelen betreft wordt de schrijver hiervan in 
kennis gesteld. De HVM heeft getracht alle rechthebbenden van de gebruikte bronnen te 
achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspra-
ken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de secretaris van de HVM.

ISDS centrum Nederland nr. ISSN 0169-4065

INHOUD

Van de redactie ................................................................................................................. 1
1924-1969 Luxor: bioscoop en theater ............................................................................... 2
De melkcentrale en de kaasmarkt .................................................................................... 15 
Melkcentrales in Maassluis .............................................................................................. 21 
Ruijsbroek melkdistributie ............................................................................................... 30 
Booster: van schoen tot sleutel ........................................................................................ 32 
Korfbalvereniging C.K.C 90 jaar jong ................................................................................ 45 
Sigarenfabriek Universum ............................................................................................... 51 
Hofleverancier Spijker ..................................................................................................... 56 
De Weeshuisschool .......................................................................................................... 61 
Predikantsvrouwen in verlegenheid ................................................................................. 69  
De Hel ............................................................................................................................. 73 
Reacties van lezers .......................................................................................................... 74 
Speurneuzen gevonden ................................................................................................... 78 
Speurneuzen gezocht ...................................................................................................... 80 

SCHRIJVERS
Rien Braber  |  Wim Duijvestein  |  Lodewijk van Duuren  |  Klaas van Gelderen  |  
Henk van den Hoek  |  Jaap Poldervaart |  Arie Ruijsbroek  |  Kees van der Sar  |  
Peet van der Snoek  |  Bram Sonneveld  | Jaap Spijker |  Ineke Vink  |  Dick van Wassenaar  |
Henk Wigt  |  Chrit Wilshaus

AFBEELDINGEN
Beeldbank HVM  |  Cor en Ria Booster  |  Collectie Van der Stelt  |  Collectie Van Rij  |   
Wim Duijvestein |  E. Kap-Favié  |  Roger van der Kraan  |  Museum Maassluis  |  Familie Spijker |   
Stadsarchief Vlaardingen  |  J. Steehouwer 

Foto omslag: Theater Luxor en daarnaast de Melkcentrale aan de Van der Horststraat.

HISTORISCHE VERENIGING MAASSLUIS    |  Opgericht 29 maart 1983

BESTUURSSAMENSTELLING

P.J. (Peter) van Baalen  |  Voorzitter
Tel. 06 15 14 59 68
voorzitter@histvermaassluis.nl

C.W. (Kees) Tempelaars  |  Vicevoorzitter
Tel. 010 591 92 93
vicevoorzitter@histvermaassluis.nl

E. (Edwin) Broekhart  |  Secretaris
Tel. 06 23 01 84 77
secretaris@histvermaassluis.nl

W.A. (Wim) de Lege  |  Penningmeester
Tel. 010 591 79 09
penningmeester@histvermaassluis.nl
HVM rek.nr. NL78 INGB 0000 7150 58

Vacant 
PR en communicatie

3e_proef_HS77 11-2020_Omslag_F.indd   2 13-10-2020   12:30



Eindredactie  |  Ineke Vink (Tel. 010 592 97 94)
Redactie  |  David van der Houwen, Jan Schakel, Ineke Vink

Lay-out  |  Kees Broere, Freek Goos
Drukwerk  |  Koppelaar Mixmedia

Bezorging  |  Jan Schakel (Tel. 06 41 60 16 01)

E-mail redactie   |  redactie@histvermaassluis.nl
 E-mail fotoredactie  |  fotoredactie@histvermaassluis.nl

1e druk  |  1500 exemplaren

HISTORISCHE SCHETSEN VAN EN OVER MAASSLUIS
IS EEN UITGAVE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING MAASSLUIS

Historische Vereniging Maassluis
Zuiddijk 16

3143 AS  |  MAASSLUIS
info@histvermaassluis.nl
www.histvermaassluis.nl

 NUM
M

ER 77  |  HISTORISCHE SCHETSEN M
AASSLUIS  |  NUM

M
ER 77

HISTORISCHE SCHETSEN
van en over Maassluis

NUMMER 77  |  NOVEMBER 2020

3e_proef_HS77 11-2020_Omslag_F.indd   1 13-10-2020   12:30


	HS77 pag 1
	HS77 pag 2
	HS77 11-2020_Binw_80pag
	HS77 pag 3
	HS77 pag 4

