
Leer je Eiland kennen 

IVN Goeree-Overflakkee 

houdt iedere maand, op 

een zaterdagochtend, 

een excursie voor haar 

leden en 

belangstellenden. De 

eerste in 2019 wijkt af 

van de gebruikelijke 

bijeenkomsten. Meestal 

gaan zij de natuur in. Deze keer staat een rondleiding door 

Middelharnis op het programma. Wij verzamelen voor het Oude 

Raadhuis van Middelharnis. Onze gids is streekarchivaris Jan Both. 

Het oudste gebouw van het dorp 

Naar het kerkgebouw is maar enkele stappen. Hier start de heer Both 

met zijn verhaal en rondleiding.  De kerk van Middelharnis  en die van 

Sommelsdijk zijn de oudste gebouwen van het dorp. Het gebouw is 

als Rooms Katholieke kerk in 1465 gebouwd. Na de reformatie wordt 

het een protestantse kerk. Aan het metselwerk is te zien dat aan de 

muren het een en ander gebeurd is. In 1904 verwoest een grote 

brand de kerk volledig. Alleen de muren blijven staan. In 1948 

ontstaat er weer een grote brand. Na beide keren wordt het gebouw 

hersteld. Alleen van het interieur is niets gespaard. Er zijn geen echt 

oude elementen overgebleven. Alhoewel. Bij de ingang aan de kant 

waar de begraafplaats lag, liggen voor de deur twee stenen. Dit zijn 

waarschijnlijk altaarstenen. Dit zijn de enige overblijfselen uit de R.K. 

tijd. De eerste brand ontstaat door werkzaamheden van loodgieters. 

De tweede door een oververhitte kachel. De toren is een kopie van 

de toren van een klooster in Antwerpen. Dit klooster is afgebroken. 



De toren staat aan de westkant. Het koor aan de oostkant. In die tijd 

is aan de westkant altijd de entree. Tot 1895 heeft de begraafplaats 

dienst gedaan. Al is het een grote plaats en is het inwonersaantal nog 

niet groot toch raakt hij vol. Er worden zelfs veel graven geruimd. Dit 

komt doordat er veel kindersterfte is en de mensen niet zo oud 

worden. Er staan geen grafstenen meer. Wel staat er aan de andere 

kant van het gebouw een herdenkingsmonument. Opgericht door: 

Vrienden nut van algemeen. Dit onder leiding van dominee Lucas 

Slotemaker. De kerkgracht die er gelegen heeft is voor 1900 

gedempt. 

Oude Raadhuis 

In de 17e eeuw gaat het 

economisch goed in 

Middelharnis. Dit wil 

men laten zien. Een 

Leidse architect wordt 

‘ingevlogen’. In 1639 

bouwt men op een 

mooie plek een 

Raadhuis.    

Op het gebouw staan drie beelden. 1 Rechts, Voorzichtigheid: Voor 

de inwoners zorgen. Bijvoorbeeld de waterwerken goed beheren. 2 

Midden, Liefdadigheid: De gemeente zorgt voor de armen via het 

armenbestuur. De kerk zorgt via de diaconie. 3 Links, Vrouwejustitia: 

Middelharnis is een Hoge Heerlijkheid met een eigen bestuur. Dit 

mag recht spreken. Zelfs de doodstraf opleggen en uitvoeren. 

Vandaar de Galgenweg. Andere straffen zijn lijfstraffen, vrouwen met 

een halssteen  een rondje door het dorp laten lopen, iemand aan de 

schandpaal binden. Ook verbannen buiten de Heerlijkheid is een veel 



gebruikte straf. Dan is men van de persoon af en hoef je niet voor 

haar of hem te zorgen. Velen worden verbannen uit Holland en 

Zeeland. De Schout mag vluchters zelfs in Sommelsdijk oppakken. 

Aan de linkerkant van het Raadhuis is de gevangenis. Nog in tact. 

Rechts is de Waag, Hier is niets meer van over. 

De Voorstraat 

Aan het begin staat het Weeshuis. Op de hoek van de Langeweg 

stond ook een Weeshuis. Dit was van de Gereformeerde kerk. Uit een 

legaat van de heer Dirk Bos is in 1879 een weeshuis met schooltje 

gesticht. Het weeshuis verdwijnt, maar de school blijft. De 

Bosseschool  bestaat nog steeds. 

De Voorstraat is de oudste straat. De dorpen op Goeree-Overflakkee 

zijn sleuteldorpen. De ring is de kerk met de huizen er omheen, de 

steel is de straat naar de haven en de baard is de haven. De welvaart 

neemt nog steeds toe. Van groot belang is de komst van de haven. 

Deze wordt buitendijks aangelegd. Hier kunnen nu allerlei producten 

worden aan-  en afgevoerd. Tussen de ring en de baard komen 

panden. Iemand die goed ‘boert’, koopt er een pandje bij. Om de 

rijkdom te tonen laat hij de gevel verbreden. Zo worden de huizen 

steeds breder. Aan de achterkant ziet het er anders uit. In de 19e 

eeuw haalt de rijkdom zijn toppunt. De gevels worden ‘opgeleukt’. Er 

ontstaan lijstgevels. In Zierikzee is men armer. Hier is weinig aan de 

gevels veranderd. 

Achterwegen 

Door een smalle steeg gaan wij naar de Oostelijke Achterweg. De 

achterwegen zijn aangelegd om bij de pakhuizen en de houten 

schuren te kunnen komen. Hier worden de producten opgeslagen. 

Ook veel hooi en stro. Er geldt een absoluut rookverbod. Zeker de 

pijp is gevaarlijk die kan behoorlijk vonken. Op de Achterweg staat 



nog een dorpsboerderij. Mek-------hof genaamd. Deze boerderij heeft 

dwars op het woonhuis nog een zomerhuis. In dit huis woont in die 

tijd de familie in de zomer. De oogst geeft veel stof en het grote huis 

moet schoon blijven. Rechts van de ingang staat de boerenhoeve en 

links de schaapskooi. Vandaar de naam. Een hele tijd zijn er op het 

Eiland geen schapen gehouden. Tijdens de watersnood van 1953 is 

zorgvuldig bijgehouden hoeveel dieren er verdronken zijn. Op de lijst 

komen geen schapen voor. Aan de Oostelijke Achterweg staan twee 

gebouwen van de voormalige wijnhandel Kolff. Op het huis aan de 

voorkant is aan de gevel een druiventros te zien. Aan de achterkant 

was een slijterij. Hier ging men op zaterdagmorgen een fles jenever 

halen. Een gratis borreltje hoorde daar bij. De huidige eigenaar is aan 

het verbouwen. Hij heeft in de vloer een waterput ontdekt. 

Tegenover de voormalige slijterij staat een wijnpakhuis. De eerste 

steen is gelegd in 17   4 /7  90 

De Oostdijk 

Op de Oostdijk aangekomen wijst onze gids naar onder aan de dijk. 

Daar staat het oude watergemaal. Water uit de Vliegers werd 

hiermee onder de dijk door naar de haven afgevoerd. Het gemaal is 

in 1913 gebouwd. In de oorlogsjaren wordt het elektrisch 

aangedreven. Het heeft tot 1980 dienst gedaan. Nu is het verbouwd 

tot woning. Een eindje verder onder de dijk ligt nog de gemeentetuin. 

Ooit door twee rijke dames geschonken. Hier mag men niet bouwen. 

Aan de Oostdijk staat het huisje waar Louis Bouwmeester geboren is. 

Zijn moeder was toneelspeelster in een kermisgezelschap. Zij is hoog 

zwanger als ze in Middelharnis aankomen. De baby wordt op 5 

september 1842 in het genoemde huis geboren. Louis is in de 

voetsporen van zijn moeder verder gegaan en is een beroemd acteur 

geworden. Sinds 1955 wordt de naar hem genoemde Louis d’Or prijs 

uitgereikt.  



De Haven 

De Voorstraat is vol. 

Aan de haven komt nog 

een rij grote huizen met 

lijstgevels. De haven is 

altijd de plaats waar 

men de goederen aan- 

en afvoert. Totdat de 

auto het vervoer 

overneemt. De haven is 

eeuwenlang de enige vissershaven op het Eiland. Van 1890 tot 1900 

liggen er nog 20 vissersschepen.  ’s Winters blijven de schepen 2 

weken op zee. Men vist op kabeljauw en tarbot. Onder in het schip is 

een bun met gaten. Hierin blijft de vis leven. In de zomer gaan de 

vissers 3 maanden achtereen naar zee. Zij varen dan tot Noorwegen. 

De vis wordt gezouten en in tonnen bewaard. Er zijn 13 mensen aan 

boord. De jongste is 12 jaar en wordt koffiekokertje genoemd. Hij zet 

koffie en doet allerlei klusjes. Middelharnis telt tot eind 19e eeuw 20 

vissersschepen. Er zijn veel schepen vergaan. Ongeveer 400 vissers 

vinden hun graf in de golven. Nieuwe schepen moeten worden 

gebouwd. Er moet veel geïnvesteerd worden. De haven wordt te 

klein en ondiep. Uitdiepen en vergroten is te duur. De vissers wijken 

uit naar IJmuiden. Voor 1920 zijn de meeste schepen verkocht. 

Het Vingerling 

 In 1682 is er een grote 

watervloed. Alle huizen 

op het Vingerling 

worden weggeslagen. 

Het grote gebouw wat 



er nu nog staat , was een taanderij van de familie Slis. Hier dompelde 

men de netten in een vloeistof om ze te beschermen tegen het zoute 

water. Vanaf 1842 vertrekt vanaf hotel Meijer een veerboot naar de 

Boompjes in Rotterdam. In 1909 gaat de tram van de RTM rijden naar 

het station en het Havenhoofd. Vanaf het Havenhoofd vaart de boot 

naar Hellevoetsluis en kan men verder met de tram naar de 

Rosestraat in Rotterdam. De tram rijdt tot 1956. De boot vaart nog 

tot 1971. 

De Vissersdijk 

Op een huis aan de 

Vissersdijk heeft een 

houten torentje 

gestaan. Van hieruit kon 

men de schepen aan 

zien komen. Is er een 

schip vergaan, dan 

komen de dominee en 

de reder dit aan de 

familie vertellen. Zit men in huis en men ziet de dominee aankomen 

dan valt er een stilte en houdt men de adem in. Komt hij een 

onheilsboodschap brengen? Gaat hij voorbij, dan haalt men 

opgelucht adem. Vandaar als in gezelschap een stilte valt de 

uitdrukking: “De dominee gaat voorbij”. Aan de Vissersdijk staat ook 

nog een gebouw dat vroeger een pakhuis  van de visserij was. Als het 

vissen voorbij is gebruikt men het voor graanopslag. De buitenmuren 

zijn hier niet tegen bestand. Op een dag valt de achtergevel om. Op 

dat moment passeert een vrouw. Zij wordt door stenen en graan 

bedolven en sterft.  

 



Het Spuiplein 

Het Spuiplein was vroeger een spuikolk. Je kunt het nog zien. Het 

parkeerterrein ligt lager. Bij vloed wordt een spuikolk gevuld. Op de 

hoogste stand gaan de deuren dicht. Bij de laagste stand in de haven 

gaan de deuren open. Het water stroomt met kracht de haven in en 

neemt slib mee. Zo probeert men de haven op diepte te houden. 

De Westdijk 

Op de Westdijk aangekomen vertelt de heer Both dat deze 

winkelstraat uit armoede is ontstaan. Veel weduwen beginnen hier 

een winkeltje om met de verdienste het gezin in leven te houden. 

Ook is de dijk in die tijd een huwelijksdijk. Veel jongelui lopen ’s 

avonds en in het weekeinde de dijk op en neer. Zo ontmoeten 

meisjes en jongens elkaar. 

Op de Westdijk is het einde van de rondleiding. Het traditionele 

koffie- of theedrinken met wat lekkers is… Bij Elles. 

Deze keer geen natuurwandeling , maar een boeiende historisch 

tocht door Middelharnis. 

Wil je meer weten over wat IVN Goeree-Overflakkee doet. Bezoek 

hun website.  

  

 

   

 


