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J.H. Steenkist

VOORWOORD
De voorgeschiedenis van dit boekje wijkt af van de reeds verschenen
deeltjes, omdat het Gemeentemuseum het voortouw voor de inhoud
van deze uitgave op zich genomen heeft.
Dat niet alleen. Ook het vele onderzoek dat voor zo’n boekje nu eenmaal nodig is, heeft de medewerkers veel tijd en inspanning gekost.
Het bevestigt de goede samenwerking welke tussen het Gemeentemuseum en onze vereniging bestaat. Het spreekt vanzelf dat wij onze
erkentelijkheid betuigen aan allen die zich voor deze Historische Schetsen, met als motto ‘100 jaar spoor’, hebben ingespannen.
J.H. Steenkist
voorzitter
Inleiding
Honderd jaar geleden, op maandag 17 augustus 1891, ’s morgens om
5.30 uur, vertrok vanaf het station Schiedam de eerste trein via een
enkelspoor naar Vlaardingen en naar Maassluis. Voor de beide steden
een zeer bijzondere gebeurtenis: eindelijk waren ook zij aangesloten
op het landelijke spoorwegnet.
De aansluiting op de hoofdlijnen van de staatsspoorwegen was nodig omdat met name het goederenvervoer naar binnen en buitenland
steeds problematischer werd. De in Maassluis en Vlaardingen gevestigde haring- en vishandel wilde graag een snellere manier om hun
bederfelijke waar door Nederland, maar ook naar Duitsland en België
te vervoeren.
De aanleg van deze spoorlijn bleek heel wat voeten in de aarde te
hebben. Er gingen vele moeizame jaren van vragen, smeken, onderhandelen en ook vaak teleurstellingen aan de totstandkoming van de
lijn vooraf.
Dit boekje schetst een beeld van de moeilijke tijd die aan de opening
vooraf ging. Daarnaast komen ook het personeel en het materieel dat
op de lijn dienst gedaan heeft, aan bod.
De Samenstellers
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IN DEN BEGINNE
EEN STUKJE VOORGESCHIEDENIS
Het is allemaal begonnen met de uitvinding van de stoommachine door
James Watt in 1782. Wat later, in 1803-1804 construeerde de Engelse
werktuigkundige R. Trevithick een stoommachine die zich kon voortbewegen op rail en die werd gebruikt voor het transport in de kolenmijnen.
Vóór die tijd vond er in de mijnen ook al vervoer per rail plaats, doch
daarbij werd gebruik gemaakt van mankracht of paarden. Ook personenvervoer vond al plaats met een diligence op rail getrokken door paarden.
Het werk van Trevithick werd later door anderen, onder wie George
Stephenson (1781-1848) voortgezet. In 1814 reed in Engeland het
eerste treintje dat werd voortgetrokken door een door Stephenson geconstrueerde stoomlocomotief.
Het was een treintje van 30 ton dat met een snelheid van 4 mijl (= ± 6,5
km) per uur werd voortbewogen. Het begin was er.
De eerste, spoorwegverbinding kwam in 1825 in Engeland tot stand
tussen de plaatsen Stockton en Darlington. Daarbij werd gebruik gemaakt van de befaamde door Stephenson geconstrueerde stoomlocomotief de ‘Rockett’.
De geschiedenis van de spoorwegen in ons land ving aan omstreeks
1830. Dat was juist in een moeilijke tijd waarin tussen het Noordelijk en
het Zuidelijk deel van het jonge Koninkrijk vijandelijkheden uitbraken,
die na enige jaren leidden tot een blijvende scheiding van de beide
Nederlanden, waarbij het Koninkrijk België ontstond.
In die periode werd de Nederlandse artillerie officier W.A. Bake naar
Engeland gezonden in verband met door de Nederlandse regering
aangekochte zware wapenen, bestemd voor de oorlogvoering. Tijdens
zijn verblijf aldaar was hij op 15 september 1830 getuige van de feestelijke opening van de eerste ‘echte’ spoorweg ter wereld, de ‘Liverpool
and Manchester Railway’. Een spoorweg geëxploiteerd met stoomlocomotieven en bestemd zowel voor het vervoer van goederen als personen. Dat de technisch goed onderlegde Bake hevig onder de indruk
was gekomen van dit nieuwe vervoermiddel is niet verwonderlijk, als
we nu op fraaie oude prenten de locomotieven, de rijtuigen en de imposante stationsgebouwen uit die tijd bekijken.
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Portret van de winnaar.

Als we de verslagen lezen van het zakelijk en financieel succes van
deze spoorweg kunnen we ons voorstellen dat Bake dit transportmiddel ook voor Nederland van groot belang achtte.
Na zijn terugkomst in ons land werkte Bake een plan uit voor een
spoorlijn van Amsterdam naar Arnhem. Deze zou later kunnen worden
doorgetrokken naar Keulen, hetgeen de koopmansstad Amsterdam
een goede en snelle verbinding met de Rijn zou geven. Het bleek echter dat Bake meer technisch inzicht had dan ervaring in de politiek en
in financiële zaken.
Verder onderschatte hij de weerstand door scheepvaartkringen tegen
de aanleg van spoorwegen. Vooral de in Rotterdam gevestigde Nederlandsche Stoomboot Maatschappij verzette zich tegen de plannen van
Bake.
Terwijl Bake zich bezig hield met de voorbereidende werkzaamheden,
kwam er in de Nederlandse kranten een heftige discussie op gang
over het voor – en vooral het tegen – van de spoorwegaanleg. Dat
beïnvloedde sterk de algemene opinie ten nadele van het spoorwegvervoer.
Vooral vrachtschippers, trekschuit- en omnibusdiensten verzetten zich
hevig. Door het merendeel van de bevolking werd gebeden om de aanval van deze duivelse machine te keren.
Het gevolg van al die tegenstand was, dat de in de zomer van 1834
uitgeschreven intekening op aandelen ten behoeve van de IJzeren
Spoorweg Maatschappij, zoals Bake zijn onderneming had genoemd,
mislukte ondanks de krachtige steun van de zijde van Koning Willem I.
Dit betekende het einde van het plan Bake met het gevolg dat hij de
spoorwegaanleg voor goed de rug toekeerde.
Een der medewerkers van Bake, W.C. Brade, eveneens uit legerkringen afkomstig, kwam echter met een nieuw plan. Hij had het initiatief
voor een spoorwegtraject langs de belangrijkste Hollandse steden.
Deze ijzeren weg zou moeten lopen van Amsterdam via Haarlem,
Leiden, Den Haag en Delft naar Rotterdam. Ook nu weer waren de
meningen sterk verdeeld. In Amsterdam was er weinig behoefte aan
een spoorlijn, die naar de opvatting van velen schadelijk zou zijn voor
de binnenscheepvaart en bovendien de inkomsten aan tolgelden zou
doen verminderen.
De plannen werden toch doorgezet, ja, men moest wel.
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Tot 1830 waren Nederland en België één geheel en was Antwerpen
een Nederlandse havenstad, die een flink deel van de Rijnhandel had
verworven. Door de scheiding in 1830 dreigde Antwerpen zijn goede
positie als havenstad voor het Rijngebied te verliezen en dat wilden
onze Zuiderburen voorkomen. Zij aarzelden dan ook niet en wisten al
in 1832 te bereiken dat er een spoorweg Antwerpen Luik zou worden
aangelegd. De verwachting was dat zij daarna vanaf Luik een verdere
verbinding naar de Rijn konden aanleggen. Daarmee zou Nederland in
één klap uitgeschakeld zijn.
Gelukkig zagen de kooplieden van zowel Amsterdam als van Rotterdam dit gevaar in en staken de koppen bij elkaar om tot aanleg van een
spoorwegnet te komen. Zij waren nu wel bereid financiële steun te verlenen, zodat de plannen van Brade uitgevoerd zouden kunnen worden.
In het najaar van 1835 verzocht Brade schriftelijk aan Koning Willem I
om toestemming te bekomen voor de aanleg van een spoorlijn tussen
Amsterdam en Rotterdam, en/of een proeftraject van Amsterdam naar
Haarlem. Kort na zijn aanvraag werd hem een voorlopige concessie
verleend. Op 1 juni 1836 werd een definitieve vergunning verleend voor
de aanleg van een spoorweg van Amsterdam naar Haarlem. De verkregen concessie werd zoals gebruikelijk overgedragen aan de daarvoor opgerichte N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de
H.IJ.S.M. ofwel H.S.M.
Daarbij werd de ‘eerste’ spoorwegmaatschappij in Nederland een feit.
Er was in die dagen in Nederland uiteraard praktisch geen ervaring of
kennis aanwezig met betrekking tot het aanleggen van spoorwegen
of het rijden met locomotieven. Engeland en in mindere mate België
moesten als voorbeeld dienen. Ook het spoorwegmateriaal en het rollend materieel moest grotendeels uit het buitenland worden betrokken.
Om zoveel mogelijk van financiële en andere stroppen gevrijwaard te
blijven, besloten de bestuurders van de H.S.M. niet in eigen beheer de
spoorbaan aan te leggen, maar de gehele aanleg van de spoorweg
met alle toebehoren en de levering van locomotieven en rijtuigen uit te
besteden aan een aannemer.
Een van de grotere tegenvallers bij de aanleg van de spoorbaan was
de breedte van het spoor. In het bestek was deze op initiatief van de
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De aanleg van spoorwegen gaf ook de bruggenbouw een stimulans. Hierboven een hangbrug over de
Tees in de eerste spoorlijn 1825.
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Geen taxi’s, geen auto’s, geen bebouwing. Het station van Maassluis in een landelijke omgeving. Vaag
zijn nog twee van de vijf kalkovens zichtbaar.

Nederlandse regering bepaald op 1,50 meter (gemeten van hart op
hart der spoorstaven). Nadat de orders reeds waren geplaatst en de
werkzaamheden reeds een eind waren gevorderd besloot de Regering, na onderzoek bij diverse Engelse spoorwegmaatschappijen, dat
de spoorbreedte 2,00 meter diende te worden. Eén van de redenen
van deze ommezwaai was het idee dat een bredere maat veiliger zou
zijn.
Dat die bredere maat op den duur voor problemen zou zorgen lag voor
de hand, omdat in de ons omringende landen het normaalspoor van
1,435 meter breed al in gebruik was. De aansluiting op internationale
spoorwegen zou daardoor in de toekomst veel problemen met zich
meebrengen.
De werkzaamheden aan de spoorbaan werden uitgevoerd onder leiding van Brade, die bij de H.S.M. de functie van ingenieur-directeur
bekleedde. Na ongenoegen met zijn medebestuurders werd hij in februari 1839 vervangen door F.W. Conrad, ingenieur bij Waterstaat. In
die zomer komt de spoorbaan gereed, maar de locomotieven laten nog
op zich wachten.
De leverantie werd vertraagd omdat enerzijds eerst laat werd opgegeven voor welke spoorbreedte ze moesten worden gebouwd en anderzijds waren er in Engeland ernstige rellen en stakingen uitgebroken. Daar waren ook arbeiders in de locomotieffabrieken bij betrokken.
Engeland was indertijd de hoofd leverancier van stoomlocomotieven.
Door de aanleg van veel spoorbanen, zowel in Groot Brittannië als
op het vaste land ontstonden er zeer lange levertijden. Voor rijtuigen
lag dat anders. Aan de hand van in het buitenland gekochte modellen konden die door de Nederlandse rijtuig en wagenmakers worden
nagebouwd.
Toen in de zomer van 1839 de voltooiing van de lijn in zicht kwam werd
als openingsdatum 24 augustus gekozen, de verjaardag van Koning
Willem I. Helaas bleek deze datum niet haalbaar. De spelbreker was
daarbij de locomotievenfabriek van Michael Lomgridge in Bedlington
bij Newcastle, waar de vier Nederlandse locomotieven waren besteld.
Als eerste arriveerde de locomotief ‘De Snelheid’. Gedemonteerd en
verpakt in kisten en kratten werd zij per schip naar ons land vervoerd en
hier onder leiding van de door de Engelse fabriek gezonden technicus
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in elkaar gezet. Op 6 augustus kon de eerste proefrit worden gemaakt.
Het wachten was nu nog op een volgende zending, want twee locomotieven was wel het minste wat nodig was voor een goede dienstregeling.
Eindelijk kwam op 15 september de lang verwachte tweede locomotief
aan. Dezelfde dag werd met de montage van ‘De Arend’ begonnen,
waarna op 19 september de eerste proefrit gemaakt kon worden. Precies op tijd om samen met ‘De Snelheid’ de feesttrein te kunnen rijden,
waarmee op 20 september de spoorlijn Amsterdam-Haarlem feestelijk
in gebruik werd genomen. Nadat ook de beide andere locs ‘De Hoop’
en ‘De Leeuw’ waren gearriveerd, was een goed functioneren van de
dienst gegarandeerd. Hiermee was de eerste echte spoorverbinding in
Nederland tot stand gekomen. In de daarop volgende jaren kwamen
nog vele spoorverbindingen tussen andere plaatsen tot stand.
In 1842 de lijn Haarlem-Leiden, in 1843 de lijn Leiden-Den Haag en in
1847 de lijn Den Haag-Schiedam-Rotterdam. Aan de laatstgenoemde
lijn zouden later ook Maassluis en Vlaardingen een aansluiting krijgen.
Reeds in 1866 werd aan de heer Mouton te ’s-Gravenhage en de heer
France te Londen gezamenlijk een concessie verleend tot de aanleg
van een spoorlijn van Rotterdam via Maassluis, Hoek van Holland en
Monster naar Den Haag. De aanleg van deze lijn is tengevolge van
geldschaarste niet doorgegaan. Pas in 1875 werd een wet aangenomen en besloten de lijn Rotterdam Hoek van Holland van staatswege
aan te leggen. Toch moest het nog tot 1891 duren eer Maassluis verbinding kreeg met het landelijke spoorwegnet. Dit hield verband met de
doorgraving en aanleg van de Nieuwe Waterweg, waardoor het tracé
niet eerder bepaald kon worden.
Jan Zon
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ONTSTAAN EN GROEI
GESCHIEDENIS VAN DE SPOORWEGEN IN NEDERLAND
De aanleg van spoorwegen heeft voor de inwoners van vele dorpen en
steden verregaande gevolgen gehad. Naast protesten tegen de komst van
het spoor, waren er ook hoge verwachtingen. De komst van het stomend
monster zou eindelijk de economische bloei brengen waarop men wachtte.
De aanleg van het spoorwegnet verliep echter zeer traag: in 1855 telde
ons land nog maar 255 km spoor. De traagheid hield onder meer verband
met de weerstand van de trekschuitexploitanten. Zij waren niet van plan
zonder slag of stoot voor de nieuwkomer te buigen. Ook het goederenvervoer over water bleef flink tegenstand bieden.
De exploitatie van de spoorwegen was tot 1890 in handen van vijf maatschappijen. Allereerst de N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.). De naam van deze in 1837 opgerichte maatschappij zou
later veranderen in H.S.M. De lijn Amsterdam-Haarlem was de eerste lijn
die door de H.IJ.S.M. werd geëxploiteerd. De spoorwijdte van deze lijn
was oorspronkelijk 1,95 meter. Daardoor was het mogelijk van rijtuigen
met 7 plaatsen naast elkaar gebruik te maken. Directe aansluiting op het
buitenlandse net was met die spoorwijdte niet mogelijk. Pas in 1865 kreeg
het spoor zijn huidige breedte van 1,435 meter. Deze aanpassing kostte
natuurlijk veel geld.
In 1837 werd door de regering een wetsvoorstel tot de bouw van een lijn
Amsterdam Utrecht Arnhem ingediend. Dit voorstel werd echter verworpen.
Koning Willem I vaardigde toen een Koninklijk besluit uit.
De lijn moest er komen met een zijtak Rotterdam Utrecht en een verlenging van Arnhem naar de Pruisische grens. De benodigde 9 miljoen
gulden kwam er, maar men liep al snel vast. De redding kwam van de met
Engels kapitaal opgerichte Nederlandsche Rijnspoor (N.R.S.). De N.R.S.
legde later ook de lijnen Den Haag-Rotterdam, Rotterdam-Gouda-Utrecht,
Leiden-Woerden en de verbindingsbaan Breukelen-Harmelen aan.
Enkele Franse aannemers kregen in 1858 toestemming voor het oprichten
van een spoorlijn van Utrecht naar Zwolle. De exploitatie werd ondergebracht bij de Nederlandsche Centraal Spoor (N.C.S.). De Franse aannemers bouwden de lijn en leverden tevens het eerst rollende materieel.
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De lijn werd in 1863 tot Hattem geopend en in 1864 tot Zwolle.
In Nederland waren halverwege de 19e eeuw maar weinig kapitaalkrachtigen geïnteresseerd in de aanleg van spoorwegen. Daarom besloot de
Staat in 1860 dat het zelf een lijn zou aanleggen. De exploitatie kwam
in handen van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen
(‘StaatsSpoor’ S.S.). De eerste lijn van de S.S. die werd geopend, was
de lijn Breda-Tilburg. Al in 1879 was de S.S. de grootste spoorwegmaatschappij in Nederland.
In 1869 werd de Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg (N.B.D.S.) opgericht. Zij opende een lijn van Boxtel naar Goes en in 1878 verder naar
Büderich.
De N.B.D.S. zag haar lijn als schakel tussen Londen, Vlissingen, Rotterdam, Antwerpen en Duitsland.
Door de vele uitbreidingen ontstonden diverse dubbelverbindingen, die
door twee verschillende maatschappijen werden geëxploiteerd. Zoals bijvoorbeeld de lijn Amsterdam-Rotterdam via Haarlem (H.S.M.) en Amsterdam-Rotterdam via Gouda (N.R.S.).
Het probleem was dan ook dat reizigers niet met een kaartje van de ene
lijn de route van de andere lijn mochten nemen. Er werd zelfs een boete
geheven voor reizigers die dit deden, maar vaak zelf van niets wisten.
In 1890 werden een aantal spoorwegovereenkomsten afgesloten tussen
de Staat en de drie grootste spoorwegmaatschappijen. De N.R.S. die al
jaren geen winst meer maakte, werd hierbij opgeheven. De hoofdlijnen
werden tussen de S.S. en de H.S.M. verdeeld.
Door deze concentratie bracht de regering de kortste routes in één hand.
Hiermee werd voorkomen, dat de maatschappijen het vervoer vaak langs
een grote omweg op de eigen lijnen wilden houden.
Ontstaan N.S.
In 1911 waren de tarieven voor de belangrijkste lijnen gelijk gesteld. Men
wilde uiteindelijk naar één maatschappij toe.
De Eerste Wereldoorlog bevorderde noodgedwongen de samenwerking
tussen de H.S.M en de S.S. Onder druk van de overheid kwam eind 1916
een belangengemeenschap tot stand. De doelstelling was om de kwaliteit
van de spoorwegen te verbeteren. In het begin was dit moeilijk vanwege de
slechte omstandigheden – de oorlog, de schaarste aan kolen, stijging van

12

13

Fototechnisch een zwak plaatje van een sterk nummer. De kracht spuit er uit.

materiaal- en grondstofprijzen en niet te vergeten de rentestand – maar
ook vanwege het totaal verschillende bestuur van de maatschappijen.
Formeel bleven de H.S.M. en de S.S. nog tot 1937 bestaan; in de praktijk
functioneerden vanaf 1917 de Nederlandsche Spoorwegen. In 1937 werd
de fusie voltooid en ontstond het bedrijf de ‘N.V. Nederlandsche Spoorwegen’.
Rangen en standen
De passagiers konden vroeger gebruik maken van drie klassen. De derde
klasse was het goedkoopst, daarna de tweede klasse en de eerste klasse
tenslotte was de meest luxe wagon. In die tijd klaagde men dat reizigers
in de derde klasse onbeleefd door conducteurs werden behandeld. Open
rijtuigen voor de derde klasse waren geen uitzondering.
De S.S. was de eerste maatschappij die als verwarming in hun treinen
stoven met heet water plaatsten. In 1872 werd het water vervangen door
gloeiende turf. Pas in 1881 kreeg de verwarming van de 3e klasse de
aandacht en voorlopig alleen de vrouwenafdeling. Later gebruikte men in
de eerste en tweede klasse stoomverwarming. De derde klasse kreeg dit
nog niet. De mensen van de werkende stand waren immers beter gehard
tegen de koude. Briketverwarming was voor hen voldoende.
De rijtuigen waren oorspronkelijk in drie verschillende kleuren geschilderd:
eerste klasse groen (later purperrood), de tweede klasse geel en de derde
klasse bruin. De rijtuigen hadden ieder drie afdelingen met 7 zitplaatsen
op iedere bank.
Het vertrek van de treinen ging met de nodige plechtigheid gepaard: een
kwartier van te voren werd 5 minuten lang een klok geluid. Twee minuten
van te voren werd dit geluid in sneller tempo herhaald waarna de deuren
van de wachtlokalen werden gesloten en de reizigers instapten.
Nadat de conducteur had geconstateerd dat alles in orde was, blies hij
een fanfare op zijn trompet. Hierna kon de trein vertrekken.
JvdM
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H.M. Koningin Wilhelmina bezoekt Maassluis op 19 september 1924,
hoewel de foto Vlaardingen (Oost) vermeldt.

HET EEUWFEEST DER SPOORWEGEN
1839

N.S.

1939

Een nieuwe loopkring is voor heel deez’ aard begonnen:
Uit kool- en ijzermijn ontsprongen haar de bronnen
Der snelheid ongekend; in krachten ongetemd
Wordt ’s aardrijks vaste korst in ijz’ren band geklemd
Waarop de spoortrein gonst, met wagens aan elkander.
Zie, langs zijn tweelingslijn diën fellen salamander!
Vuur sist net uit zijn buik, die rammelt over d’aard,
Hij voert bevolkingen en legers in zijn staart,
Metalen tenten, die met zijn bliksemende wielen
Wat stand houdt waar hij schreeuwt, verplett’ren en vernielen.
Hij runt, hij vliegt, hij rukt, verwaten en verwoed,
Afgronden in ’t gezicht, en bergen tegemoet.
***
En thans na honderd jaar, is hij verjongd herboren,
Zijn vuur en stof en gruis, zijn rookdamp ging verloren,
Hij stampt en stuift niet meer langs d’ijzeren railbaan voort,
Geen sissend stoomgesuis wordt reeds van ver gehoord.
Hij glijdt schier langs zijn baan in ongekende snelheid.
Gedreven door een macht, die hem met grote felheid
Onzichtbaar voortjaagt, haast, in onbegrensde kracht,
Die hem geruisloos langs den draad wordt toegebracht,
Die steden samenbrengt en afstand doet verdwijnen,
In vlugge regelmaat langs wil’ge spoorweglijnen.
En zo na honderd jaar van simpel stoombegin,
Maakt hij van heel het land één groot verkeersgezin!
Vrij naar Da Coste				
NA EEN EEUW HISTORIE
IS ‘VEILIG - VLUG’
MIJN GLORIE
Overgenomen van:
Affiche spoorwegjubileum 1939.
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TREIN NAAR MAASSLUIS
Spoorlijn Schiedam-Vlaardingen-Maassluis
Voor 1891 vond het vervoer plaats over het water en over de weg. Eeuwenlang was het veer tussen Maassluis en Den Briel een belangrijke verbinding
tussen Holland en Zeeland. Het veer wordt al in 1332 genoemd. Vooral voor
kooplieden was het een belangrijke verbinding. Aan het eind van de l7e eeuw
kwam aan deze rechtstreekse veerdienst een einde omdat de doorvaart
naar Den Briel steeds meer dichtslibde.
Daarnaast waren er in Maassluis trekschuitdiensten. Rond 1880 waren er
twee ondernemingen die zich hiermee bezighielden te weten de firma de
Jong en de firma Van der Wel. De afvaartplaats was in de Veerstraat. Daarnaast bestond de pakschuitendienst van firma J. van der Lee die ook nog
eens 14 personen kon vervoeren. Door de komst van de omnibus en later de
spoorlijn verloor de veerdienst snel aan inkomsten.
Vanaf 1874 was er tussen Rotterdam en Maassluis een stoombootdienst.
Deze deed ook de tussenliggende plaatsen aan. De dienst ging twee keer
per dag heen en weer. In 1878 werd de dienst uitgebreid naar Hoek van
Holland.
De opening van de spoorlijn heeft de stoombootmaatschappij ook geen
goed gedaan. Hetzelfde ging op voor de omnibusdienst die sinds 1875 tussen Maassluis en Vlaardingen reed.
Het prille begin
De spoorlijn Amsterdam-Haarlem werd in de loop der jaren uitgebreid naar
Leiden, Den Haag en Delft. In 1847 bereikte de lijn via Schiedam zijn eindpunt namelijk station Delftse Poort in Rotterdam.
Met name Vlaardingen was teleurgesteld dat de stad niet in deze lijn was
opgenomen. Ook de gemeenteraad van Maassluis sprak in 1859 de wenselijkheid van een spoorlijn uit. In 1860 leek de kans daar toen er een nieuwe
spoorwegwet werd aangenomen. Deze voorzag in de aanleg van nieuwe
spoorlijnen. Helaas was er geen lijn Schiedam-Maassluis bij. Dat had alles
te maken met de plannen voor de doorgraving van de Maas ten behoeve van
een betere verbinding vanuit zee naar Rotterdam.
Zolang het tracé van wat de Nieuwe Waterweg zou worden, niet was vastgesteld, kon ook het verloop van een spoorlijn niet worden aangegeven. De
doorgraving werd in 1863 geregeld en in 1866 werd een eerste serieuze
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poging tot aanleg ondernomen door de Haagse architect Mouton en de Engelsman France.
Zij kregen een concessie voor de aanleg van een spoorlijn van Rotterdam,
via Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland naar Den Haag en Scheveningen. De beide mannen slaagden er door politieke onrust en de daarmee
samenhangende geldschaarste niet in het benodigde kapitaal bijeen te krijgen.
In 1875 kreeg de Tweede Kamer een wetsontwerp aangeboden voor de aanleg van nieuwe spoorwegen. De lijn Schiedam-Hoek van Holland was daarin
opgenomen, maar met één beperking. De lijn mocht pas aangelegd worden
als de werken van de Nieuwe Waterweg gereed zouden zijn. Volgens de
wetsontwerpers was er eigenlijk geen behoefte aan de lijn. De teleurstelling
bij de betrokken gemeenten was groot.
Er werden brieven naar de Tweede Kamer gezonden waarin het belang van
de spoorlijn voor de handel werd benadrukt. Er kwam zelfs een gezamenlijke brief van de Vlaardingse rederijen. Deze brieven hadden succes. Op 26
oktober 1875 werd het amendement op het wetsvoorstel tot doortrekking
van de lijn Rotterdam-Schiedam naar Vlaardingen, Maassluis en Hoek van
Holland aangenomen. De vreugde was groot; men verwachtte veel van de
spoorwegverbinding.
Toch zou het nog 16 lange jaren duren voordat de lijn geopend werd. Waarom duurde het zo lang voordat de lijn er lag?
De werkzaamheden beperkten zich aanvankelijk tot een voorlopig onderzoek van het aan te leggen tracé. Uiteindelijk werden voor twee verschillende
trajecten de opnemingen en waterpassingen uitgevoerd. De ene lijn was ten
noorden en de andere ten zuiden over Vlaardingen en Maassluis gepland.
Uiteindelijk werd de laatste goedgekeurd.
In afwachting van eventuele wijzigingen in de aanleg van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis, kon in 1884 de richting van de spoorweg Maassluis-Hoek
van Holland nog niet worden vastgesteld. In 1882 werd tussen de Staat en
de HIJSM afgesproken dat laatstgenoemde de exploitatie van de spoorlijn
op zich zou nemen. De Staat zou voor de aanleg van de lijn zorgen.
In 1883 werd aangevangen met de aankoop van grond. Pas in 1887 was de
onteigening helemaal rond. In 1886 mochten aannemers inschrijven op het

19

Zou de burgemeester een kaartje gekocht hebben?
Het is geen uitnodiging.
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Het Maassluise Stationsplein in de twintiger jaren met de dienstwoning van chef De Lange van
de N.V. Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, later bewoond door de familie Rinkel.
De rijwielstalling werd beheerd door de heren Van Alkemade en Gerrit Stigter (broer van Leen).

aanleggen van een aardebaan en de bijbehorende werken vanaf het station
in Schiedam tot de oostelijke oever van de Boonervliet.
De ramingen werden steeds overschreden. Daarom besloot men alvast
maar een gedeelte van de aardebaan aan te leggen. Uiteindelijk kregen
A. Volker uit Sliedrecht en P.A. Bos te Gorinchem de opdracht voor een bedrag van f 820.000,--. Voor de spoorweg is uiteindelijk 1.250.000 m3 zand
gebruikt. Dit had te maken met de verzakkingen waarmee men tijdens de
aanleg van de spoorlijn voortdurend te kampen had.
Uiteindelijk is het dan zover. Op maandag 17 augustus 1891 werd het enkelspoor Schiedam-Vlaardingen-Maassluis zonder feestelijk vertoon in gebruik
genomen. De eerste trein vertrok om half zes in de morgen met slechts één
passagier vanuit Schiedam. De eerste trein was een teleurstelling voor de
mensen. Hij werd namelijk getrokken door het stoomtram locomotiefje de
‘IJsbeer’ en niet door een grote locomotief. De trein bestond uit zes locaal
spoorrijtuigen: drie 2e klasse en drie 3e klasse wagons met open balkon
aan beide einden en een gang in het midden. Achteraan was nog een goederenwagen gekoppeld.
Naarmate de dag vorderde kwamen er steeds meer mensen voor een rit.
Aan het eind van de dag waren er alleen in Vlaardingen al 1400 kaartjes
verkocht. Behalve door de ‘IJsbeer’ werden de treinen getrokken door de
locomotieven de ‘Nachtegaal’ en de ‘Muis’. Maar al snel bleken deze locs te
licht en moesten ze worden vervangen door die van een zwaardere serie.
Voor 1 gulden en 5 cent kon men in de 1e klasse heen en weer van Maassluis naar Rotterdam. Voor 2e en 3e klasse was dit bedrag 85 en 60 cent.
Een enkele reis per 1e klasse kostte 75 cent en per 2e en 3e klasse 60 en
40 cent. Er reden negen treinen per dag heen en weer. De reis duurde zo’n
37 minuten. De gehele lijn was in het begin enkelsporig. In 1905 werd er van
Schiedam tot Maassluis en later tot Hoek van Holland een tweede spoor
aangelegd. Maassluis kreeg er in 1891 ook nog een havenspoor bij.
STATION SCHIEDAM
Schiedam werd al in 1847 opgenomen in het traject Den Haag-Rotterdam
dat door de H.S.M werd aangelegd. Op 31 mei maakte de stad kennis met
de eerste stoomtrein. Deze bewoog zich toen met de ‘duivelse snelheid’ van
38 kilometer per uur over het baanvak voort.
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In 1912 werd deze foto vanaf de Govert van Wijnkade gemaakt.
De spoorbrug zorgt voor herkenning evenals het kantoor(tje)
van de Havenmeester rechts.

Het eerste gerealiseerde station lag in de Oud Mathenesser-polder en was
maar een armzalig bouwsel zonder verdieping. Alleen de perrons lagen op
spoordijkhoogte. De wachtkamers, dienstlokalen, hal, woning en dergelijke
bevonden zich op straatniveau.
Als de trein in aantocht was, werden de reizigers in de wachtkamer gewaarschuwd. Daarna begonnen zij aan de klimtocht naar het perron. Deze toestand hield verband met het windrecht van een nabijgelegen watermolen.
Men had bezwaar tegen een hoog station omdat dat de wind uit de wieken
van de molen zou nemen.
Pas in 1888 kreeg Schiedam een meer representatief station. Het was hoger gelegen dan het oude gebouw. Door een tunnel en via trappen was het
perron bereikbaar. Op de ongeveer vier meter boven straatniveau gelegen
spoordijk was het overkapte eilandperron.
Schiedam is ook een depot geweest. Depot wil zeggen, dat er gelegenheid
was om water en brandstof in te nemen en dat er ook onderhoud aan en in
de treinen gepleegd kon worden. Er was tevens reservematerieel aanwezig.
Schiedam is na de opening van de spoorlijn richting Hoek van Holland tevens overstapstation geworden. Dat gaf nogal eens moeilijkheden voor de
passagiers in de richtingen Delft en Vlaardingen. Deze treinen stopten uiteraard aan hetzelfde perron, dus de reizigers moesten goed opletten dat ze
in de juiste trein stapten. Vooral bij de trein rond middernacht was dat zeer
noodzakelijk anders kon je vanaf Delft naar Vlaardingen of Maassluis of van
Vlaardingen naar Delft gaan lopen of een taxi nemen.
Oorspronkelijk kruisten de spoorbaan en de verkeersweg van Schiedam
naar Overschie elkaar op hetzelfde niveau. Door het toenemen van beide
vormen van verkeer waren de overwegbomen dan ook regelmatig gesloten.
In 1959 was de nieuwe brug over de Schie gereed.
Toen was er ook behoefte aan een nieuw stationsgebouw. Dit werd in 1963
geopend. Door de goede accommodatie van dit nieuwe station werd Schiedam stopplaats voor internationale treinen. Hiervóór stopten zij op de halte
Rotterdam Noord. De naam Schiedam was in het buitenland niet bekend.
Daarom werd aan de stationsnaam Schiedam ‘Rotterdam West’ toegevoegd.
Bovendien was ook de bebouwing van Rotterdam-West tegen Schiedam
aan komen te liggen. De nieuwe naam was nu ‘Schiedam-Rotterdam West’.
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Tussen 1892 en 1938 stopten de treinen ook bij het dorp Kethel. Behalve
twee perrons, met aan beide zijden van de overweg een abri, was er verder
nog een overwegwachterwoning.
STATION SCHIEDAM NIEUWLAND
De halte Schiedam Nieuwland werd op 30 mei 1975 in gebruik genomen.
Het eerste plan voor de halte in deze voormalige polder stamt al van voor de
Tweede Wereldoorlog. Pas in 1974 werd het plan concreet toen de gemeenteraad van Schiedam geld beschikbaar stelde voor de bijkomende werken.
De N.S. zou de halte betalen. De eerste halte werd al snel aangepast en in
1985 werd de definitieve halte in gebruik genomen.
STATION SCHIEDAMSCHE DIJK/VLAARDINGEN OOST
Nog voor de opening van de lijn in 1891 waren er al verzoeken binnengekomen om de trein ook aan de Schiedamse Dijk te laten stoppen. Vlaardingen
wilde zich namelijk naar het oosten uitbreiden. De spoorwegmaatschappij
stond de stop toe en in 1892 werd een wachthuisje gebouwd dat de naam
halte ‘Schiedamsche Dijk’ kreeg. Een perron kende het station niet. Men
moest zo van het grint in de hoge trein stappen.
Toen het reizigersverkeer toenam, kreeg de halte in 1908 meer het karakter
van een klein stationnetje. Het kreeg een groter, houten wachtgebouw met
perrons. In 1917 werd het uitgebreid met 2 wachtkamers en een kantoortje
voor het personeel. De naam van de halte werd veranderd in halte ‘Vlaardingen Oost’.
Na 1945 nam het trein- en autoverkeer steeds meer toe. De auto’s moesten
vaak bij de overweg van de Schiedamse dijk wachten. Daarom werd besloten tot de bouw van een nieuw station en een tunnel voor het wegverkeer
onder de spoorlijn door. Dit nieuwe station werd op 6 mei 1956 in gebruik
genomen.
STATION VLAARDINGEN CENTRUM
Bij de opening in 1891 had Vlaardingen duidelijk het tij mee. De haringvloot
werd bemand door zo’n 1500 vissers. Viermaal zoveel mensen werkten in de
aanverwante bedrijven. De stoomtrein bood perspectieven op het transport
voor de burgerij en de handel.
Het station van Vlaardingen was qua architectuur identiek aan dat van Maassluis. Het kwam aan de westzijde van de oude haven te staan. Men verwachtte veel aanvoer via de rivier uit het gebied over de Maas van met name
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landbouwproducten. Daarom werd er al gauw een rangeerterrein aangelegd en een spoorhaven met steigers. De laatste compleet met een stoomkraan voor het overladen.
Het stationsgebouw is meerdere malen vergroot. Bij de eerste grote verbouwing heeft men de hoge tussenbouw weggehaald en de kap van het
gebouw in één lijn doorgetrokken. Door de ontstane ruimte kwam er een
groter perron.
De tweede grote verbouwing kwam met de elektrificatie van de lijn in 1936.
In de jaren zestig werd het gebouw opnieuw gemoderniseerd. De huidige
opzet is kleiner. Onder de oude overkapping bevond zich een plaatskaartenkantoor, restauratie en toiletten en een wachtlokaal.
STATION VLAARDINGEN WEST
Ten behoeve van deze nieuwe stadswijk van Vlaardingen en het onder aan
de Maassluise dijk gelegen industrie en handelsgebied werd ook hier een
eigen station gebouwd. Op 31 mei 1969 opende de toenmalige Vlaardingse
burgemeester Mr. J. Heusdens de halte Vlaardingen West. De halte bestaat
uit een sextant (een 6-hoekig stationsgebouwtje) met eenmansbediening
en 2 perrons.
STATION MAASSLUIS
Het station van Maassluis en Vlaardingen Centrum waren elkaars spiegelbeeld: het waren zogenaamde eiland-stations. Het gebouw bestond uit een
hoog gedeelte, dat asymmetrisch was en twee vleugels van verschillende
lengte. De wachtkamers, de gangen en de vestibule hadden gedecoreerde
plafonds. De bovendelen van de daken waren met zink bedekt en de steile
zijdelen hadden dakpannen.
Het stationsgebouw had een breed overhangend dak en bevatte een hal,
twee wachtkamers, restauratie, dienstlokaal, materiaaldepot, toiletten en
een bovenwoning.
In 1953 werd het gebouw gerenoveerd, maar in de jaren zestig waren de
eisen voor een goed stationsgebouw zo veranderd dat besloten werd het
gebouw af te breken.
Op 24 mei 1980 werd het nieuwe onderkomen in gebruik genomen.
Bij met het vroegere gebouw lag een rangeerterrein compleet met los- en
laadmogelijkheid. Het spoor werd veel gebruikt voor de afvoer van vis.
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Blokwachterswoning nr. 8 aan de Maassluisedijk in Vlaardingen.
De overwegwachter(es) staat startklaar.

Maar na 1925 toen de visserij zo goed als verdwenen was, nam het transport van hout, brandstoffen en grondstoffen naar en van de glasfabriek en
later de asfaltfabriek Key en Kramer de voornaamste plaats in. Dit bedrijf beschikte ook over railaansluitingen voor de aan- en afvoer van stalen buizen.
Na de oorlog ontstond ook in de haven weer wat bedrijvigheid door overslag
van groenten, fruit, aardappelen en uien uit goederenwagons vanuit Hongarije en Italië in schepen met bestemming Engeland.
STATION MAASSLUIS WEST
Toen deze nieuwe stadswijk van Maassluis een eigen centrum kreeg, paste
in dit plan ook een eigen station. Op 31 mei 1970 werd dan ook de halte
Maassluis West geopend. Precies een jaar later dan Vlaardingen West. De
halte bestaat eveneens uit een sextant (een 6-hoekig stationsgebouwtje) en
2 perrons.
STATION HOEK VAN HOLLAND
De ontwikkeling van Hoek van Holland kwam na 1865 pas echt op gang
toen werd begonnen met het graven van de Nieuwe Waterweg. In 1872 was
de vaarweg klaar en dit was van enorm belang voor Rotterdam. Aanvankelijk was Hoek van Holland aan het begin van deze belangrijke waterweg
niet interessant voor spoorwegvervoer. De zeeschepen konden immers in
enkele uren Rotterdam bereiken.
De echte ontplooiing van Hoek van Holland hing dan ook samen met de
bootdienst naar Engeland. Bijna gelijktijdig met de eerste aankomst van de
Harwichboot in Hoek van Holland, werd ook de spoorlijn van Maassluis naar
Hoek van Holland in gebruik genomen. De H.S.M. heeft deze lijn eigenlijk
alleen aangelegd voor het vervoer van en naar Engeland.
Het station kwam dan ook vlak bij de uitmonding van de Nieuwe Waterweg
te liggen. Aanvankelijk was het een noodstation.
Bij het station werden nog een douaneloods en twee remises gebouwd. Niet
veel later werd het definitieve en nu nog steeds bestaande stationsgebouw
gebouwd. Niet te ver van het station bouwde de H.S.M. ook diverse woningen met gegalvaniseerde daken voor de machinisten, stokers, rijtuigpoetsers enzovoort.
Het stationsgebouw is van buiten weinig veranderd. Alleen van binnen heeft
het een ander aanzien gekregen.
Vroeger bestond het uit een plaatskaartenkantoor, wachtkamers en een
visitatiezaal.
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Aankomst van de eerste elektrische trein te Maassluis in 1936. Rechts op de voorgrond
de waterkolom voor het innemen van water door de stoomlocomotieven.

Omstreeks 1948 werden er twee nieuwe visitatiezalen bijgemaakt. Tussen
beide zalen kwam de passencontrole en een grenswisselkantoor. Later werd
één van de visitatiezalen wachtkamer. In 1978 is er een ruime vestibule gemaakt met twee in- en uitgangen.
Hoek van Holland had een eigen rangeerterrein met locomotieven- en rijtuigenloodsen, een watertoren en een draaischijf. Het was ook een depot.
Tussen 1964 en 1965 werd de lijn naar Hoek van Holland geautomatiseerd.
Hierdoor konden de twee seinhuizen afgebroken worden. De bediening van
de wissels en seinen gebeurde voortaan vanuit de centrale verkeersleiding
in Rotterdam.
Op het grondgebied van Hoek van Holland waren vroeger nog meerdere
halten. Rond de eeuwwisseling kwam er één in de Nieuwlandse polder, de
halte Poortershaven. Hier was namelijk een exportslachterij gevestigd. Van
deze halte werd voornamelijk gebruik gemaakt door de werknemers maar
ook geslachte schapen voor de export naar Engeland werden hier ingeladen.
Daarnaast werd er ook groente, fruit en aardappelen vervoerd.
STATION HOEK VAN HOLLAND STRAND
Het strand van Hoek van Holland wordt zomers meestal door mensen uit de
Maasstad bezocht. Op initiatief van de gemeente Rotterdam werd dan ook
de halte Hoek van Holland Strand gebouwd. Het eerste onderkomen werd
waarschijnlijk in de jaren dertig gebouwd en was slechts zes vierkante meter
groot.
Er was één loketbeambte. Bij grote drukte kreeg deze hulp van iemand van
het hoofdstation. Tot 1964 had de loketbeambte een dubbele taak. Hij moest
ook zorgen voor het omleggen van de wissels en de seinbediening verzorgen. Hiervoor moest hij dan wel eerst 500 meter fietsen. Tijdens zijn afwezigheid hing er meestal een bordje met de tekst: ‘Even wachten s.v.p. - kom
direct terug’. In het begin van de jaren zeventig is de halte ook van een zogenaamde sextant voorzien.
JvdM

30

Het trieste einde van een écht stationsgebouw.
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FORENSEN

FORENSEN
Als ick my overdagh bevint nabij het Spoor
als ick het schril geluyd van treynmachines hoor
dan blyf ick dikwyls staen om stil te mogen kyken
hoedattet swaer gerey hem spoedt over de dyken
hoedattet yzer ros met donderent gherugt
voorby my henensnelt in minder dan een sught
Der syn een massa luy een heeleboel forensen
diet daaglyks treyngereis wel nae den drommel wensen
dye elcken dagh gehaest sich spoeden naert station
dye reeds syn moegejagt voordattet werk begon
sy vallen puffend neer met dat de waegen reydt
se waeren deze keer togh maer weer mooy op teydt
Der gaen een massa luy met afgemeeten passen
dye heel gewigtich doen met volle aktetassen
dye voelen sich temet boven de rest verheeven
dye op een morgengroet nyeteens een antwoord geven
sy halent ochtendblad ghewigtich uyt hun jas
se reysen gestoffeerd, se reysen tweede klas.
Als ick de mensenstroom voorby me heen sie trecken
als ick te wagten stae naby de afsluythecken
dan peins ick hoe et komt dat daer nu ryp en groen
dyet thuys nyet syn ghewent togh so voornaem gaen doen
dan denck ick meenigmael wat ist contrast toch ghroot:
se reysen gestoffeerd, maer hebben kael hun broot.

Uit: ‘Zilte zangen’ door M.J.N. v.d. Hidde
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PERSONEEL
Evenals de eerste locomotieven kwamen ook de eerste machinisten uit
Engeland. De machinisten deden, afgezien van de uren voor onderhoud,
ruim acht uur dienst op een locomotief per dag. Verlof- en rustdagen waren
er niet bij. De machinist zorgde zelf voor het onderhoud van zijn machine.
Dit vond meestal op de vierde dag plaats. Dat betekende drie werkdagen,
een halve dag onderhoud en een halve dag vrij. Hij moest minstens een
uur voordat de trein vertrok op het station zijn. De locomotief moest voor
vertrek eerst nauwkeurig geïnspecteerd worden; onvoorzichtigheid werd
streng gestraft.
In 1839 ging de machinist gekleed in een wit uniform. Vanwege de rook
en roet werd dit al snel veranderd. Samen met de leerling-machinist, de
stoker, stond hij op de vuurplaat. Hij hield de meters in de gaten en letten
op de seinen langs de spoorbaan. De stoker zorgde voor het vuur. In die
tijd was de functie van machinist één van de best betaalde banen bij de
H.IJ.S.M.
In het begin van de spoorwegen zorgden wachters en wachteressen voor
veilige overgangen en voor de seinen. In 1839 waren er tussen Amsterdam en Haarlem 21 opgesteld. Ze konden elkaar goed zien en met witte,
groene of rode vlaggen gaven ze de seinen. De wachter(-es) droeg een
uniform dat aangepast was aan het werk buiten. Op dit uniform droegen
zij een nummer zodat de machinist dit goed in het voorbijgaan kon zien.
Op elk station was een stationschef aanwezig. Hij woonde meestal op het
station en was te herkennen aan zijn rode pet. Hij droeg de verantwoording over het reilen en zeilen van het station. De stationschef gaf door
middel van het luiden van de stationsbel aan dat de trein ging vertrekken.
De reizigers begaven zich dan naar de trein. Daarna kwam de conducteur
in actie. Hij moest op zijn trompet het signaal ‘locomotief ga voort’ blazen.
Op die manier wist de machinist dat iedereen binnen was en de deuren
gesloten waren. Later veranderde dit trompetblazen in een fluitsignaal en
het zwaaien met de groene kant van de vertrekstaf, het zogenaamde spiegelei.
Bij de stationschefs en de conducteurs waren diverse rangen en standen.
Zo waren er bij de conducteurs vijf klassen. Iedere klasse was een stapje
hoger; dit ter compensatie van de lage lonen.
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Daarnaast waren er nog verschillende functies zoals de kruier, het personeel van de stationsrestauratie, de blokwachters, de loopjongens enzovoort. Deze functies zijn nu verdwenen.
Wat nooit is verdwenen is de kaartverkoop. Hiervoor is altijd personeel
nodig geweest. Maar ook dit is in de loop van de tijd veranderd. Vroeger,
nog niet eens zo lang geleden, gebruikte men kartonnen kaartjes. Met
een speciale drukmachine werden plaats van bestemming, datum en prijs
op de kaartjes gedrukt.
Vroeger kwam je zonder kaartje de trein niet in. Je mocht het perron pas
op als je kaartje was gecontroleerd. Zelfs als je het perron op wilde om
iemand uit te zwaaien, had je een kaartje nodig, het zogenaamde perronkaartje. Dit kaartje kostte maar 5 of 10 cent.
Tenslotte was er op het station bij de uitgang nog een controle. Dit werd
op den duur onbetaalbaar. De controle op de stations werd daarom ook
afgeschaft. Tegenwoordig worden er in Nederland ruim een half miljoen
treinreizen per dag gemaakt. Voor de kaartverkoop wordt gewerkt met
computers. De man of vrouw achter het loket hoeft alleen de bestemming
in te tikken en het kaartje rolt uit de computer compleet met datum en
prijs.
Bij de aanleg van de spoorwegen waren vele mensen betrokken: polderjongens, aannemers en arbeiders. De polderjongens werden ingezet bij
het zware grondwerk. Zij hanteerden de spa en bouwden de dijklichamen.
Andere arbeiders sjouwden met de rails en de bielzen en waren betrokken bij de constructie van de talloze kunstwerken.
De aannemers waren verantwoordelijk voor de werken en moesten zorgen binnen de begroting te blijven.
Bij de aanleg van de sporen in de 19e eeuw werden enorme hoeveelheden grond met de hand verwerkt. Hoe zwaar het werk ook was, de
grondwerkers moesten precies zijn, want het ging om het geld van de
maatschappij, de veiligheid van de passagiers en de belangen van de
omwonenden. Met name hier in het westen zorgde de slappe bodem voor
ernstige problemen.
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Van links naar rechts, achterste rij: De heren L. Pons, Buitenkanp, A. Lucardie, Korbijn, De Wit en D. van Dalum.
Middenrij: Schiks, J. Henneveld, G. Raymaekers, chef Hemelrijk, Kerkvliet, K. Brederveld en J. v.d. Vlugt.
Voorste rij: Van den Dam, Peute, W. Coole, L. v.d. Meer, Visser en G. Kaptein.
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Blokwachter P. van Dijk geniet van het zonnetje bij het blokwachtershuisje aan de Boonersluis.
Binnen zijn juist de hendels van de seinen en wissels te zien.

STATIONSCHEF
SPOORSE HERINNERINGEN UIT DE JAREN VIJFTIG
‘Ben verplaatst als cst naar Mss’; zo luidde het korte bericht op de
briefkaart die ik in 1952 van mijn vader ontving. Omdat ik de betekenis
van Mss niet direct wist, reed ik in gedachten de gehele spoorwegkaart
van Nederland langs, op zoek naar de nieuwe standplaats. Mijn vader
zou, evenals zijn vader, als stationschef de leiding over een station krijgen. Het stationswerk was hem als geboren en getogen spoorman niet
vreemd. Op de standplaatsen Piet Gijzenbrug (Noordwijkerhout), Delft,
Velsen-IJmuiden-Oost, Amsterdam en Leiden verrichtte hij diverse
werkzaamheden in de reizigers- en goederendienst.
De vraag voor ons was nu, wat er in Maassluis te verwachten was. Wij
hadden thuis een verzameling ansichtkaarten van stations maar Maassluis was daar helaas niet bij. Het aanwezige boekje van M.C. Sigal ‘De
drie Maassteden’ verschafte ons enige informatie over de geschiedenis
van de nieuwe woonplaats en tabel 4 in het spoorboekje gaf een eerste
indruk van het aantal treinen dat dagelijks passeerde.
Toen volgde de dag dat er een bezoek aan de nieuwe woonplaats en
werkomgeving zou worden gebracht. De woning van de stationschef
boven het station bleek groot genoeg, kamers, keuken en twee zolders hadden forse afmetingen. Het uitzicht op de Nieuwe Waterweg
was boeiend. Helaas bleek door de slechte kwaliteit van het drinkwater
de thee minder goed te smaken maar de overplaatsing werd geaccepteerd en op 1 april 1952 verhuisden wij van Amsterdam naar Maassluis.
De organisatie van de stationsdienst in Maassluis
Het hoofd van het station is de stationschef 2e klasse, hij geeft leiding
aan de ‘buitendienst’ en ‘binnendienst’ van het station. Tot de buitendienst behoren de werkzaamheden ten behoeve van de trein- en rangeerdienst en de seinhuizen; de binnendienst omvat het plaatskaartenkantoor, bagage behandeling, het goederenkantoor, de douanerie, de
administratie en de comptabiliteit.
Met een 20-tal medewerkers, waaronder treindienstleiders, blokwachters, rangeerders en stationsassistenten worden de werkzaamheden
verricht.
’s Nachts is het station slechts korte tijd gesloten, de eerste trein rijdt al
om 5.31 uur en de laatste om 0.11 uur.
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Stationschef A.M.J. Gravendeel
bij het bloktoestel.
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De locomotief bij het station Maassluis. Een vertrouwd beeld dat in zijn geheel is verdwenen.

Omdat de diensten normaal 8 werkuren lang zijn was bij zo’n groot
aantal openingsuren een vrij ingewikkeld dienstrooster nodig. In principe was het loket in tegenstelling tot de huidige werkwijze altijd geopend voor de verkoop van plaatsbewijzen.
Het emplacement en de seinhuizen
Sedert 4 mei 1947 lag het station aan het dubbelsporige baanvak
Schiedam-Hoek van Holland. Op die dag werd het tweede spoor van
Maassluis naar Hoek van Holland in gebruik genomen, dat in de oorlog
was opgebroken.
Het gehele baanvak was geëlektrificeerd en voor de levering van elektriciteit was er in Maassluis een ‘onderstation’ gebouwd.
Niet alleen de doorgaande sporen, maar ook enige zijsporen waren
van bovenleiding voorzien, zodat voorbijrijden en opstellen van elektrische treinen mogelijk was.
Het emplacement was tamelijk bekrompen van opzet. Het lag min of
meer ingeklemd tussen de Boonervliet en de Haven.
Het perron was een ‘eilandperron’ waarbij de treinen aan beide kanten
reden. Een overweg met handbediende overwegbomen gaf toegang
tot dit perron.
Er waren drie seinhuizen:
Post I bij de Vlaardingsche dijk waar de wissels en seinen aan de Oostzijde van het station en de overweg bediend werden;
Post II bij de Burg. de Jonghkade belast met de bediening van de seinen tussen het stationsgebouwen de Haven en verantwoordelijk voor
de draaibrug over de Haven waar ook de overweg werd bediend;
Post III bij de Govert van Wijnkade vervulde een taak bij de treinen van
en naar Hoek van Holland en bediende de overweg.
De treindienstleider in het stationsgebouw was verantwoordelijk voor
het geheel en bepaalde de volgorde van de treinenloop en de rangeerdienst. Hij bediende het bloktoestel en ook het kloksein, het welbekende ‘pingpang, ping-pang, ping-pang’ slagwerk.
Hij gaf daarna het vertreksein aan de treinen.
De gebouwen
Het stationsgebouw stond op het perron. Het was gebouwd bij de aanleg van de spoorweg in 1890-1891.
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Afslag naar het rangeeremplacement voor Key en Kramer.
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Het was gelijk aan het station in Vlaardingen. Zij waren elkaars spiegelbeeld. De toegang tot het perron lag in Maassluis aan de Westzijde
en in Vlaardingen aan de Oostzijde.
Het gebouw bestond uit een asymmetrisch hoog gedeelte, waarin de
dienstwoning van de stationschef was gesitueerd en een laag deel
bestaande uit twee vleugels van verschillende lengte waarin de stationshal met de loketten, de kantoren, de dienstverblijven en de stationsrestauratie gelegen waren. De stationshal of vestibule had een rijk
gedecoreerd plafond.
Het was vrijwel altijd de gewoonte dat de chef boven het station woonde. Hij was dan direct paraat. Het wonen boven het station had ook
nadelige kanten. Het sociale contact met buren ontbrak, leveranciers
kwamen niet aan de deur, ramen konden niet worden gelapt vanwege
de bovenleiding, stond een locomotief water in te nemen dan konden
we niet onder de douche en menigmaal werden we gestoord als er iemand kwam voor de sleutel van het toilet. Er stond immers een bordje
bij de W.C. ‘Sleutel bij de stationschef’.
Ook waren onze kolenkachels nauwelijks in staat de hoge en grote kamers te verwarmen, zodat mijn moeder vaak opmerkte: ‘Ik lig met mijn
hoed op in bed’. De keuken was zo groot dat de afwas rustig een week
kon blijven staan zonder een rommelige indruk te maken.
De stationsrestauratie werd niet alleen door treinreizigers bezocht.
Voor vaste klanten was het meer een café waar op Zondag veel rookwaren werden verkocht, omdat die op die dag elders in de stad niet
verkrijgbaar waren.
Op 2 november 1954 werd een begin gemaakt met de modernisering
van het stationsgebouw. Een nieuwe hal met twee loketten achter een
geheel glazen pui gaf een nieuw gezicht aan het station. Een geheel
gerenoveerde wachtkamer en een nieuwe bagageruimte completeerden het geheel.
25 jaar later in 1979 werd het stationsgebouw gesloopt en door een
nieuw vervangen.
Langs de Stationsweg stond een goederenloods voor het vervoer van
vrachtstukgoed. Het vervoer van express stukgoed en snelgoed (b.v.
de vaatjes haring) ging per reizigerstrein via het station.
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Een antiek en winters beeld van de Burg. de Jonghkade, waar spoor en haven elkaar ontmoeten.
Let op de primitieve hijskraan met overslag en de haringvaten.

In Maassluis lagen langs de lijn diverse dienstwoningen. Deze woningen waren in principe bestemd voor het daar ter plekke werkzame
personeel en hun gezin. Bij de Boonervliet stond woning 10 B, bij de
Vlaardingse dijk woning 11 en op de hoek van de Stationsweg en de
Burg. de Jonghkade de dubbele woning nr. 12. De bewoners van dubbele woningen rouleerden veelal in een vroege en late dienst. Het wonen zo vlak bij de spoorbaan was niet geheel ongevaarlijk om over
geluidshinder maar niet te spreken. Maar in die tijd werd dat nog niet
zo ervaren. Ook bij de in Maassluis vaak voorkomende dichte mist was
het zaak goed op te letten.
Het reizigersvervoer
Het vervoer van reizigers van en naar Maassluis was en is nog altijd
omvangrijk. De reiziger is veelal een ‘gewoontereiziger’ voorzien van
een abonnement. Dit is te verklaren door de diverse contacten met
de naburige grote steden en het ontbreken van andere openbare middelen van vervoer. Daardoor is veelvuldig gebruik van de trein nodig.
Op 15 mei 1935 werd de elektrische tractie ingevoerd. Ieder half uur
een elektrische trein naar Rotterdam gaf vorm en inhoud aan de
roep die van de Nederlandsche Spoorwegen uitging: ‘VEILIG, VLUG,
VOORDELIG’. Voorbij snellende internationale treinen van en naar
Hoek van Holland gaven een zekere kleur aan het station. In die tijd
was er ook een regelmatig vervoer van Engelse militaire treinen van
en naar Duitsland.
Tot de vaste klanten – reizigers 1e klasse – behoorden de loodsen,
altijd onderweg naar of van een schip.
Het goederenvervoer
Het station Maassluis kende in de vijftiger jaren een omvangrijk goederenvervoer. Enerzijds was daar het vervoer van complete wagenladingen, anderzijds het vervoer van stukgoederen waarvoor een contractant de werkzaamheden uitvoerde.
Een niet onbelangrijk vervoer was het transport van steenkool voor de
verschillende brandstoffenhandelaren. Dit vervoer zou na de sluiting
van de kolenmijnen en het invoeren van het aardgas geheel wegvallen.
De kolenboeren losten zelf de wagens en hadden langs de Stationsweg hun opslagplaatsen.
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Een specifiek vervoer voor Maassluis waren de platte goederenwagens
beladen met buizen voor Key & Kramer. In die jaren was er voor de
wederopbouw en de stadsverwarming een grote vraag naar deze buizen en lange extra goederentreinen met buizen werden aangevoerd.
Omdat het Maassluise emplacement slechts van beperkte omvang
was ontstond dan het probleem waar deze wagens te plaatsen. Key &
Kramer beschikte weliswaar over een eigen spoorwegaansluiting maar
ook dit accorderend was vaak te klein en was uitwijken naar Hoek van
Holland of het ophouden van een trein op een Rotterdams goederenstation nodig.
De export van sommige goederen, zoals Italiaanse bloemkool ging via
het spoor langs de haven aan de Burg. de Jonghkade. Daarbij was
directe overslag vanuit de goederenwagens in de scheepsruimen met
behulp van veel mankracht mogelijk. Deze bedrijvigheid veroorzaakte veel rangeerwerk, waarbij de trein de drukke Burg. de Jonghkade
moest kruisen.
Conclusie
Uit vorenstaande opsomming blijkt duidelijk dat er in de vijftiger jaren
een grote verscheidenheid aan werkzaamheden op het station werd
uitgevoerd. De sterke teruggang van het goederenvervoer en de thans
centraal vanuit Rotterdam bediende wissels en seinen en de automatische overwegbeveiliging zijn van grote invloed geweest op de vermindering van de werkgelegenheid bij de N.S. in Maassluis. Belangrijke
verbeteringen waren:
1. de opening van het station Maassluis West op 31 mei 1970 en
2. de uitbreiding van de treindienst tot een kwartierdienst.
Daardoor kreeg de spoorweg meer en meer het karakter van een tramwegbedrijf maar ondanks dat is na 100 jaar het railvervoer niet meer uit
het Waterweggebied weg te denken.
Drs. C.J.W. Gravendaal
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DE ERSTE LOKKEMETIEF
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Nou,’k heb ’em gezien, heur! de Lokkemetief
Nog vuul ik de griesel er van deur mien lief.
Zoo’n monster – dá mein ik – zoo’n aoklig masjien
Is nooit ien ’et derp op ’en karmis gezien.
Neê, liever nog zie ik, al kost ’et ook meer,
Een zeemarremin, drommeldaoris of beer!
We stoengen van mergen bij ’t wachthuus aon ’t hek,
Onze erbeier Jan en dan ik, zeî de gek.
‘Pas op! (riep de wachtbaos) meteen kumt ie ’r aon,
Al is ie nog wel ’en kartier hier van daon!’
En krek dat ie ’t zeit, loer ik efkes op zij
Verrechtig, daor kwiem ie al dichter naobij;
En aorigheid was ’et te zien ien de vert,
Hoe dichter ie bij kwiem, hoe grooter ie werd.
Hie dampte uut zien piep witte rookwolken uut,
En gromde toezoers: uut er vuut! uut er vuut!
’k Kiek um – der was niks, gene kraoi, op den weg.
‘Rij deur maor!’ zoo roep ik; en mét dâ ’k ’et zeg,
Daor gêft ie ’en schrauw, dâ verdekselde ding,
Dâ ’k meinde, dâ heuren en zien me verging.
Hè! rrrt! wâ geraos! ’k dacht de grond zakt ineen!
’k Zag duuster veur de oogen – ik rilde ien de leên.
Den boom griepte ’k vast: ’t was precies of ’en douw,
Dien ’k vuulde en nie zag, me veuruut stooten wou!
En veur dâ ’k weer aojem kos haol en, verdord,
En veur ’k ’em goed zien kos – daor was ie al vort!
Het erst wa ’k toen zei, was: Hei! leefde nog, Jan?
Jao! (zeit ie) maor jong, vralterierd bin ’k er van!
Ik ook! (zei ik) jong, ’t kan zoowaor ien de hel
Nie slimmer spektaoklen, geleufde dâ wel?
’k Geleuf ’t! (zeit ie) ’k Heb er den duuvel zien staon,
Zoo’n zwarte sinjeur was ’t, en ’t vuur porde ie aon!
Zeg duuvel of weerwolf, ’t is krek en allins.
Went dâ houw ik vol, Jan: ik zet ’et ’en mins
Um zóó zonder perds, zonder toom, zonder zweep
Zoo’n waogen te sturen! – Zeg, vat je de kneep? ...
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STAKING 1903
Tussen januari en april 1903 liep er een conflict tussen het spoorwegpersoneel enerzijds en de spoorwegmaatschappijen en de regering anderzijds. Het conflict, waarbij veel fouten zijn gemaakt, was een belangrijke
fase in de ontwikkeling van de arbeidersbeweging.
De staking was in het begin een solidariteitsactie. De Nationale Federatie
van transportarbeiders had in november 1902 een besluit genomen dat
haar leden na 1 januari 1903 alleen nog maar met georganiseerde arbeiders zouden werken.
En toen 2 ongeorganiseerde wegers bij een aangesloten firma goederen
wilden ophalen, weigerden bootwerkers de goederen af te geven. Zij werden ontslagen en de staking volgde.
De spoorwegarbeiders verklaarden zich solidair met de bootwerkers en
weigerden op hun beurt om wagons naar besmette terreinen te rangeren.
De H.S.M. schorste daarop de onwerkwilligen en wilde niet op de eisen
van de stakers ingaan.
De eisen waren: weder-indienststelling van de stakers, uitkering van loon
tijdens de staking en erkenning van de organisaties. Op 30 januari sloot
de Nederlandsche Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel zich bij
de staking aan.
Zij legden het verkeer in Amsterdam plat. Na Amsterdam volgden Haarlem, Rotterdam en Den Haag. De regering hield zich afzijdig in het conflict.
De H.S.M. moest de eisen van de stakers wel inwilligen. Dat gebeurde op
31 januari en de dag erna werd het werk weer hervat.
Hiermee was het conflict nog niet afgelopen. De regering kreeg felle kritiek van de pers over haar slappe houding. Het kabinet Kuyper zag in dat
een herhaling voorkomen moest worden om een wanorde te vermijden en
het wettig gezag onverzwakt te handhaven.
Op 5 februari werden militairen van de lichting 1902 onder de wapenen
geroepen om het treinverkeer toch door te laten gaan. Ook in Maassluis
waren enkele militairen gestationeerd. Zelfs de stationschef van Maassluis werd bij de burgemeester ontboden.
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Bewakers en personeel tijdens de staking van 1903 rond de theepot verenigd.

Twintig dagen later werden 3 wetsontwerpen ingediend:
1. het instellen van een spoorwegbrigade,
2.	het instellen van een staatscommissie die voorstellen moest
doen om de positie van het personeel vastheid te bieden en
3.	een aanvulling van het wetboek van strafrecht met strafbepalingen tegen inbreuk op de vrijheid van arbeid en tegen staking in
een openbare dienst of spoorwegverkeer.
Hiertegen kwamen de S.D.A.P en de vrije socialisten gelijktijdig in het geweer. Maar ook vele anderen vonden dat de regering te ver ging. Overal
braken als reactie stakingen uit en steeds meer werd tot een algemene
staking aangespoord.
Op 6 april werd opgeroepen tot een algemene staking voor het spoorwegpersoneel en de havenarbeiders in Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en
Dordrecht.
Maar deze oproep zowel als die van 8 april mislukten. Doorzetten van de
staking zou de stakers in aanraking met justitie brengen omdat de wetten
van Kuyper aangenomen waren.
Het spoorwegpersoneel was de dupe van de staking. Bij S.S. en H.S.M.
werden 1961 arbeiders die aan de staking hadden meegedaan, ontslagen. De maatschappijen wilden namelijk een afschrikwekkend voorbeeld
stellen.
JvdM
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HET SEINWEZEN
Het seinreglement uit 1839 van de H.IJ.S.M. was zeer eenvoudig. De
treinen waren voorzien van rode vlaggen en lampen. De wachters en
wachteressen langs de baan zorgden voor veilige overgangen en voor
de seinen. Ze hadden rode en witte vlaggen en bij de bruggen stonden
rode en witte bakens.
Oorspronkelijk werden de seinen met de hand bediend door de blokwachter. De seinen werden door het trekken van één draad met een
door een gewicht verzwaarde handel op veilig gesteld. Later ging men
er toe over hiervoor een dubbele draad te gebruiken. Deze draad liep
aan het ene einde over een schijf (hendel in het seinhuis) en eindigde
meestal via een balans aan de seinpaal.
Arm omhoog betekende doorrijden, arm recht betekende stoppen. Ook
de wissels werden met de hand omgezet. Het beveiligen van overwegen gebeurde door middel van hekken. Nadat de trein voorbij was, werden ze dwars over de spoorbaan geplaatst. Ze blokkeerden dus de
spoorbaan en niet de overweg.
In 1845 was de eerste elektrische telegraafverbinding aangelegd. Behalve berichten kon de telegraaf ook gegevens over treinbewegingen
doorseinen. Ook als een trein uit zicht was, kon worden gemeld of een
baanvak vrij was. Eerder maakte men wel gebruik van de ‘optische telegraaf’: berichten werden doorgegeven met borden aan palen.
In 1876 werd voor het eerst het blokstelsel toegepast. Hierdoor kon niet
meer dan 1 trein in een bepaald blok rijden. De blokseinpalen waren
met elkaar verbonden. In onveilige stand werden de hendels waarmee
ze bediend worden, vastgezet. Daarnaast gebruikte men voorseinpalen. Deze seinen stonden op remafstand en hadden een rechthoekig
blad. De hoofdseinpaal had ook een rechthoekig blad maar deze vormde aan het einde een ronde schijf. Voor deze seinen stonden de baken
(zwart-wit gestreepte planken). Zij gaven aan dat er een voorsein en
een hoofdsein aankwam.
’s Nachts werden de seinpalen van lichten voorzien: rood was onveilig,
groen was veilig en geel betekende langzaam rijden. Deze kleuren worden in de huidige signalering nog steeds gebruikt.
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Het verkeer op de spoorlijnen is tegenwoordig zo geregeld dat de treinen altijd op veilige afstand van elkaar blijven. De spoorbaan is daarvoor verdeeld in vakken. Ieder vak is 1500 meter lang en wordt een
blok genoemd. In zo’n blok mag nooit meer dan één trein tegelijk zijn.
Om daarvoor te zorgen staat er aan het begin van elk blok een sein,
een soort stoplicht. Rood licht betekent voor de machinist stoppen,
geel licht is snelheid verminderen en groen licht is doorrijden.
Het seinstelsel langs de spoorbaan wordt ‘automatisch blokstelsel’ genoemd. Zodra een trein een blok binnenrijdt, springt het licht achter
hem op rood. Als hij het volgende blok inrijdt, wordt het rode licht, geel.
Elk sein staat in verbinding met de rails in zijn blok. Als het blok vrij
is, dus als er geen trein op de rails rijdt, staat het sein op groen. Maar
zodra er een trein een blok binnenrijdt, wordt dat via de rails doorgegeven aan het sein. Deze springt dan gelijk op rood. Het sein hiervoor
wordt automatisch geel. Als er iets kapot is in het seinstelsel springen
de seinen automatisch op rood. Alle treinen moeten dan stoppen zodat
er niets mis kan gaan
Stationsbeveiliging
Op de stations is het een wirwar van sporen en treinen die soms op
hetzelfde moment aankomen of vertrekken. Om te zorgen dat dit veilig gebeurt, zijn er centrale bedieningsposten. Van hieruit worden alle
treinbewegingen in en vlakbij het station geregeld. Er staat een tableau (een groot bord) waarop alle perrons, sporen, wissels en seinen
staan afgebeeld. Elke wissel en elk sein wordt weergegeven door een
lampje. Aan het branden (of niet branden) kan men zien wat de stand
van de wissels en de seinen is. Rijdende treinen zijn op het tableau te
zien als oplichtende lampjes op de sporen. De wissels en de seinen
worden bediend met knoppen. Voor elke wissel is er een aparte knop.
De treindienstleider bedient deze knoppen. Iedere wissel komt vrij zodra de trein er overheen is.
Tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van computers. De treindienstleider kan dan de bediening met het toetsenbord regelen. Niet
ieder station heeft zijn eigen centrale bedieningspost. In totaal zijn er
17 verspreid over heel Nederland. Deze posten hebben daarom meer
dan één tableau (meerdere stations worden zo op afstand bediend)
Op de VL-post zitten ook de omroepers.
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Dank zij het seinwezen: veilige doorgang met voorrang voor de trein.
Hoe vaak hebben we daar staan wachten voor de gesloten spoorbomen?

Zij roepen de vertragingen en wijzigingen om. Daarnaast bedienen ze
ook de centrale treinaanwijzers op de perrons.
ATB – automatische treinbeïnvloeding
De machinist krijgt alle informatie die hij nodig heeft van de seinen die
hij tegenkomt. Maar als de machinist zo’n sein niet ziet, bijvoorbeeld
als het erg mistig is, dan zou hij niet op tijd kunnen remmen. Dat zou
tot een ongeluk kunnen leiden. Daarom heeft men de ATB ontwikkeld.
Langs de spoorbaan en in de cabine is speciale apparatuur gezet. Via
de rails worden de seinopdrachten naar de treincabine gestuurd. Als
de machinist langs een groen sein komt dan ziet hij in de cabine een
groen meldlampje. Als het sein geel is en de machinist negeert het
meldlampje dat hij moet remmen dan grijpt de ATB in. De ATB zorgt
ervoor dat de trein onmiddellijk remt.
JvdM

Ook een vorm van treinbeïnvloeding! Maar van andere aard.
Wie herkent deze mensen?
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MATERIEEL
De stoomlocomotief
Tot ongeveer 1928 zorgde de stoomlocomotief voor het belangrijkste
deel voor de trekkracht van de treinen. Het stomend monster veranderde vanaf 1839 regelmatig van vorm. Hij werd steeds groter en kon
steeds langere treinen trekken. Toch is de werking hetzelfde gebleven.
Op de locomotief bevond zich de zogenaamde vuurkist. Dit is een grote
vierkante doos met onderin een rooster. Op het rooster wordt het vuur
gestookt. Deze moeilijke klus werd door de leerling-machinist uitgevoerd. Er mochten namelijk geen gaten tussen de kolen komen.
De kolen bevatten naast koolstof ook stoffen die na verbranding afval
achter laten, de zogenaamde slakken. Deze slakken bakten als een
koek aan het rooster vast. Op deze manier zou er geen lucht meer door
het rooster kunnen komen. Daarom had de stoker een speciale vuurhaak om dit los te stoten. Het voorste gedeelte van het rooster kon naar
beneden geklapt worden zodat as en slakken in een asbak terechtkwamen. Op het depot werd het vuur schoongemaakt en de asbak geleegd.
Boven in de vuurkist zitten een aantal openingen. Dit zijn de uitmondingen van de vlampijpen. Deze bevinden zich in de ketel, de waterruimte.
Het vuur verwarmt zowel aan de boven- als aan de zijkanten het ketelwater. De vlampijpen lopen van de vuurkist naar de voorzijde van de
ketel. Hier komen ze uit in de rookkast. De verbrandingsgassen gaan
door de vlampijpen naar de rookkast en vandaar door de schoorsteen
naar buiten.
Door de verhitting van het water ontstaat stoom. De stoom die uit de
ketel komt wordt naar de cilinders gevoerd om daar via de zuigers de
trein in beweging te brengen.
De Nederlandse regering verbood aanvankelijk de H.IJ.S.M. steenkolen te gebruiken als energiebron voor de locomotieven. Men wilde passagiers en goederen niet blootstellen aan de zwarte steenkolenrook.
Daarom moest duurdere cokes worden gestookt.
In de jaren zestig van de vorige eeuw slaagde men er in de uitstoot
van rook aanzienlijk te beperken. De cokes werd vervangen door de
goedkopere steenkolen en sinds 1866 werden uitsluitend steenkolen
gebruikt.
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De Nederlandse stoomlocomotieven werden aanvankelijk uit Engeland
en later ook wel uit Duitsland betrokken. De in Nederland gebouwde
locomotieven waren meestal naar Engels model vervaardigd.
Eén van de belangrijkste Nederlandse fabrikanten was Werkspoor. Het
bedrijf kwam voort uit de in 1817 opgerichte fabriek voor stoommachines Commanditaire Sociëteit Paul van Vlissingen en Dudok van Heel.
In 1929 kreeg het bedrijf de naam Werkspoor N.V. De fabricage van
de locomotieven begon in 1842 met een Engelse locomotief die het
bedrijf in opdracht van de Nederlandse regering moest na bouwen.
De locomotieven onderbraken een paar keer per dag hun taak en
gingen dan naar het depot. Hier werden de kolen en watervoorraden
aangevuld, de machine schoongemaakt, gesmeerd en nagegaan. Een
locomotief gebruikt namelijk over een rit van 100 km 1500 kg kolen.
In diezelfde tijd zet hij 10- tot 20.000 liter water om in stoom. Deze
voorraad vervoerde de locomotief in de zogenaamde tender. Soms zat
deze los achter de locomotief gekoppeld. Bij andere locomotieven was
de tender als een grote ijzeren kist er achteraan gebouwd. Zo’n locomotief noemt men een tenderloc. De kleine stoomlocomotieven uit de
begintijd groeide uit tot machtige machines die steeds langere treinen
met steeds hogere snelheden konden trekken.
De lijn Schiedam-Maassluis werd in de eerste jaren verzorgd door de
locs uit de zogenaamde dierenserie uit het depot Schiedam. Later werden ze vervangen door zwaardere locomotieven. De lokaalspoorrijtuigen die aanvankelijk voor deze lijn gebruikt werden, zijn later vervangen door wagons met coupés. De eerste klasse had rode bekleding
en 8 zitplaatsen, de tweede klasse had groene bekleding en bood ook
plaats aan 8 reizigers. De derde klasse tenslotte had houten banken
waarop 10 mensen konden zitten. Het waren houten rijtuigen die toen
volgens een nogal traditioneel model gemaakt werden. Met name de
Staatspoor was wat de rijtuigbouw betreft nogal op Pruisen ingesteld.
De H.S.M. had een geheel eigen bouw van rijtuigen. Pas in 1928 ging
men over op het bouwen van stalen rijtuigen.
Elektrificatie
De eerste elektrische treinen ter wereld reden in Duitsland. In 1879
had Berlijn de primeur met een demonstratierit op een handelstentoonstelling. Aan het eind van de 19e eeuw kende Nederland ook
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Gezicht vanaf de Vlaardingerdijk. Het passeren van de trein over de Boonervliet is gebleven,
maar wat is er veranderd!

 eëlektrificeerde treinen. In 1908 werd een spoorlijn met elektrisch
g
materieel van Rotterdam Hofplein naar Scheveningen in gebruik genomen.
Pas na de Eerste Wereldoorlog werd geleidelijk met de elektrificatie
van het bestaande spoornet begonnen. Door de economische crisis
van 1930 werd dit proces vertraagd.
Daarnaast zorgden de toename van het autoverkeer en de aanleg van
nieuwe kanalen ervoor dat de N.S. verlies leed. Het gevolg hiervan was
het sluiten van haltes en stations, het opheffen van overwegbewaking
en salarisvermindering.
Toch werden er nieuwe treintypes ingevoerd: de diesels, de gestroomlijnde diesel-elektrische en de elektrische treinstellen. Het moderne
uiterlijk, de snelheid en de frequentie moet de reizigers voor het spoor
terugwinnen. In 1934 verschenen de eerste diesel-elektrische treinen
op ons spoorwegennet. De brandstof van een dieselmotor is olie. De
overbrenging naar de assen gebeurde meestal elektrisch. Vandaar dat
er van dieselelektrische treinen werd gesproken. Deze treinen baanden de weg voor verdere elektrificatie.
Op 7 april 1934 werd besloten het traject Schiedam- Hoek van Holland te elektrificeren. Van de elektrische trein verwachtte men dat hij
het massavervoer op zich kon nemen. Met name in het badseizoen
moest de trein in staat zijn in 3 à 4 uur zo’n 10.000 à 15.000 reizigers
te vervoeren. De aan de lijn gelegen stations waren gelukkig geschikt
voor elektrische treinen. Bij de keuze van de elektrificatie speelde met
name de stroomprijs een grote rol. Het zou een bezuiniging op de exploitatiekosten opleveren.
Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden voor het kabelnet bestond uit het leggen van de kabels in de havens van Vlaardingen en
Maassluis. Toen de lijn was aangelegd, werd op 1 juli 1935 de eerste
proefrit gemaakt.
De proefrit werd gemaakt met het oude elektrische materieel, de zogenaamde blokkendoos. Deze werd in 1937 vervangen door de, speciaal
voor de Hoekse lijn ontworpen, gestroomlijnde trein. De trein bestond
uit 4 treinstellen 2e en 3e klasse en een bagage-afdeling en 4 treinstel-
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len 2e en 3e klasse zonder bagage-afdeling. De stroomlijn moest de
luchtweerstand beperken. Deze gestroomlijnde trein leek op de dieseltreinen (veel mensen vergisten zich daar ook in). Om het verschil aan
te geven kreeg de gestroomlijnde trein een rode kleur voor en achter
over het groen heen.
Soorten treinen
In 1958 maakte een stoomlocomotief zijn laatste rit naar het spoorwegmuseum. Daarna reed er op het Nederlandse net alleen nog dieselelektrisch en elektrisch materieel. In de loop van de tijd is er veel veranderd aan de treinen, met name aan de vormgeving. Daarnaast zijn
er verschillende soorten treinen gekomen. Zo zijn er de intercitytreinen
die minstens elk uur een snelle verbinding over lange afstanden geven
en alleen stoppen op grote stations.
De stoptreinen die op alle of bijna alle stations stoppen. Zij verzorgen
het vervoer op de korte afstand en brengen reizigers naar de stations
waar intercity’s komen. In de jaren 70 werd hiervoor de sprinter geïntroduceerd. Sprinters zijn gebouwd voor frequent vervoer op korte afstand
in dichtbevolkte gebieden. De sprinter verzorgt tegenwoordig het vervoer van de reizigers op de Hoekse lijn.
De Hoekse lijn wordt bovendien nog door internationale treinen, de zogenaamde ‘boottreinen’ gebruikt. Er zijn verschillende treinen die naar
het buitenland rijden. De meest bekende is de zogenaamde D-trein
die wordt gebruikt over lange afstanden. Ze heten D-treinen omdat het
lang geleden de eerste trein was waarin je van het ene naar het andere
rijtuig kon Doorlopen. In een D-trein kan men soms zit- of ligplaatsen
reserveren.
TEE-treinen zijn luxe dagtreinen met alleen eerste klas. TEE staat voor
Trans Europe Express. Voor deze trein moet men een extra toeslag
betalen.
Er zijn ook Internationale Intercitytreinen (EC - EuroCity). Deze trein is
een luxe dagtrein die ook tweede klas rijtuigen heeft. Ook hier betaalt
men een toeslag.
JvdM
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SCHADE EN HERSTEL
De spoorwegen in oorlogstijd, 1914-1918
De Eerste Wereldoorlog bracht een wijziging aan in de exploitatie van
de lijnen en een samenwerking tussen de maatschappijen. Met de
mobilisatie werden de belangrijke spoorwegbruggen en kruispunten
door militairen bezet. Daarnaast mocht de minister van Oorlog ook de
spoorwegen en het materieel vorderen ter verdediging van het land.
Tijdens de eerste dagen van de mobilisatie werden heel wat militairen, paarden en stukken geschut vervoerd. Diverse wagons werden
omgebouwd tot ambulancerijtuigen van het Rode Kruis. De burgers
konden dus maar beperkt gebruik maken van de trein. Militairen en
vluchtelingen uit België en Belgische en Engelse troepen werden gratis vervoerd.
Pas na twee jaar was de dienstregeling weer normaal. Maar toen zorgde de kolenschaarste (de kolen moest uit België en Duitsland komen)
voor problemen. De dienstregeling moest weer worden beperkt.
De spoorwegen in oorlogstijd, 1940-1945
Op 10 mei 1940 raakte ook Nederland bij de Tweede Wereldoorlog
betrokken. Na 4 dagen strijd kon de schade worden opgemaakt: 82
spoorwegbruggen en 4 grote stations waren vernield. Andere stations
waren, evenals locomotieven, rijtuigen en seininstallaties, min of meer
ernstig beschadigd.
De Tweede Wereldoorlog was ook een ramp voor N.S.
In 1945 waren van de 865 locomotieven er nog 221 bruikbaar. De rest
was zwaar beschadigd. Van het elektrisch materieel was 77% weg,
van de gestroomlijnde elektrische treinstellen was 65% weg. Stations
waren zwaar beschadigd, 870 km spoor was opgebroken. Veel materieel was door de Duitsers weggevoerd. Van de spoorwegbruggen was
75% zwaar beschadigd.
In de oorlogsjaren werd het tweede spoor Maassluis-Hoek van Holland opgebroken. Hoek van Holland werd zelfs verboden gebied. Tijdens het bombardement van 1943 op Maassluis werd het spoor naar
Hoek van Holland vernield. De reizigers werden hierna met bussen
van de Rotterdamse Elektrische Tram (R.E.T) en de Gooise Tramweg
Maatschappij vervoerd.
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Na de oorlog werd in snel tempo de schade hersteld. Een geluk bij een
ongeluk was dat bij het herstel van de enorme vernielingen de spoorwegen grondig gemoderniseerd konden worden.
Een groot deel van de lijnen werd geëlektrificeerd en er werd een begin
gemaakt met een nieuwe emplacementbeveiliging.
De toekomst
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog stond alles in het teken van
de wederopbouw. Met man en macht werd er gewerkt aan het herstel
van het overgebleven materieel. Dit lukte vrij snel en in de jaren vijftig
functioneerde N.S. weer als vanouds.
Toch kreeg N.S. in de jaren zestig een grote tegenslag te verwerken.
De auto, als vervoermiddel, rukte op. Bovendien gingen mensen steeds
verder van hun woonplaats werken of van hun werkplaats wonen. Een
trend die de spoorwegen niet bij kon houden. Diverse lijnen werden
gesloten.
Pas in de jaren zeventig realiseerde N.S. zich welke belangrijke rol zij in
het reizigersvervoer kon vervullen. De laatste tijd ligt hierbij de nadruk
met name op het milieuvriendelijke aspect van de trein. Het probleem
nu is dat de spoorwegen het toegenomen aantal reizigers met moeite
aankunnen.
De N.V. Nederlandsche Spoorwegen heeft daarom het plan Rail ’21
gepresenteerd. Hierin staat de toekomst van de spoorwegen verwoord.
N.S. moet in 2005 in staat zijn tweemaal zoveel reizigers te kunnen vervoeren dan in 1988. Om dit te bereiken is een groot aantal dubbeldektreinen in productie. Daarnaast worden nieuwe bruggen gebouwd en
diverse spoorverdubbelingen aangelegd. Een goed voorbeeld daarvan
is de reeds aangevangen bouw van de spoortunnel in Rotterdam.
JvdM
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ONTSPORING 1956
Het was op 14 november 1956 dat Maassluis de nieuwsberichten
haalde met een minder goed bericht. Een trein was ontspoord. We
lazen in ‘De Schakel’ het volgende bericht:
TREIN ONTSPOORD
Woensdagavond enkele minuten voor half elf is de elektrische boottrein Amsterdam-Hoek van Holland met een snelheid van circa 90 km
op de spoorbrug over de Haven ontspoord. Naar schatting zaten enige
tientallen passagiers in deze trein, die evenals de bestuurder, zonder
letsel dit ongeval overleefden. Slechts twee Engelsen hadden onbetekenende ontvellingen opgelopen.
Men moet de ravage gezien hebben om zijn grote verwondering te
kunnen uitspreken, dat deze ontsporing zonder menselijke ongevallen
is afgelopen.
De ravage is groot, zelfs zo groot als volgens spoorwegmensen nog
zelden in Nederland gezien is. Op het begin van de brug aan de zijde
van de Burg. de Jonghkade, begon de ontsporing. Daar is een der railstaven volkomen verdwenen. Hij hing in het water van de haven. Het
treinstel, dat uit vijf wagens bestond, is volkomen van zijn onderstel
getrokken. De spoorbrug is zwaar beschadigd en men vroeg zich donderdagmorgen af hoe lang het zou duren, voordat zij wederom voor
het scheepvaartverkeer opengesteld zal kunnen worden.
Masten van de elektrische leidingen zijn van hun voetstukken geslagen, bovenleidingen afgeknapt, kortom geen enkele wagen is op de
rails blijven staan, terwijl de laatste wagen op de brug is blijven hangen
en de overige iets verder in de richting Hoek van Holland in schuine
stand tot staan zijn gekomen.
Direct na het ongeval zijn alle maatregelen genomen om de stremming
op te heffen. Er verscheen een werktrein ter plaatse, terwijl binnen enkele minuten de brandweer van Maassluis ter plaatse was en voor een
uitstekende verlichting van het terrein zorg droeg.
Zelfs de hoofddirecteur van de Ned. Spoorwegen kwam naast zijn grote technische staf, zich persoonlijk van de toedracht van het ongeval
op de hoogte stellen. Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld.
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De dienst Maassluis-Hoek van Holland is met bussen onderhouden.
De blokwachter Van der Meijs, die aan de Govert van Wijnkade de
overweg had gesloten, heeft de schrik van zijn leven gehad. Hoe deze
man er het leven heeft afgebracht, is een vraag die hij misschien zelf
niet kan beantwoorden. Zijn blokwachtershuisje is weggeslagen, terwijl
het bedieningsinstrument, waarmee hij de spoorbomen heeft laten zakken, tegen de grond is gedrukt. Ondanks het late uur trok dit bijzondere
ongeval veel belangstelling. De bok Condor van Van den Tak heeft het
treinstel van de brug gehaald en op de loswal aan de Burg. de Jonghkade geplaatst.
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SPOORWEGSTAKING 1944
Op 17 september 1944 gaf de Nederlandse regering vanuit Londen de
opdracht aan het spoorwegpersoneel in Nederland om het werk neer te
leggen en hierdoor mee te werken aan een sneller verloop van de oorlogsvoering en de bespoediging van de bevrijding van ons land.
Rustig en als vanzelfsprekend, hun plicht tegenover het Vaderland beseffende, heeft het spoorwegpersoneel als één man aan deze oproep gevolg gegeven, zich ervan bewust hiermee een zware last voor hen en hun
gezinnen op zich te nemen. Zonder vrees de te verwachten persoonlijke
gevaren onder ogen ziende. Een daad, die ons gehele volk tot eer strekt.
Het tegen de verwachting in lange tijdsverloop eer ons land geheel bevrijd
werd, de grote ontwrichting in het bedrijfsleven, de stijgende hongersnood,
mede gevolgen van de spoorwegstaking, riepen hier en daar stemmen
op waarbij de opdracht van onze regering voorbarig en soms zelfs onjuist
werd genoemd.
Maar er moet worden vastgesteld dat die spoorwegstaking in september
onvermijdelijk was en tot de verdere bevrijding van ons land noodzakelijk
bleek. Het vervoeren van Duitse troepen door Nederlanders naar de Europese fronten, waar ook Nederlanders tegen de Duitsers vochten, was voor
geen enkele Nederlander acceptabel. Bij het niet staken zou het spoorwegpersoneel zeker worden gedwongen dat vervoer van de Duitse troepen uit
te voeren.
Voor vele spoorwegmannen was de stakingsopdracht zelfs een verlossend
woord, omdat zij na de zo schitterend geslaagde invasie in Normandië zich
nogal bezwaard voelden door het nog steeds plaatsvinden van de Duitse
troepentransporten via de lijnen van de N.S.
Slechts enkele insiders bij het spoorwegpersoneel wisten dat de bedrijfsleiding via de illegale organisaties een behoorlijk contact had met de regering
in Londen en het Opperbevel der Geallieerde Troepen. Voor het neerleggen
van het werk moest daartoe gewacht worden op een opdracht uit Londen.
De interne organisatie voor de voorbereiding van de staking, opgezet door
de bedrijfsleiding en de personeelsraad in samenwerking met het Nationaal Comité van Verzet, de Ordedienst en de Raad van Verzet was uit
veiligheidsoverwegingen maar aan een klein percentage van het spoorwegpersoneel bekend.
Hierdoor werd, toen een opdracht van de bedrijfsleiding tot het staken van
het Wehrmachtsvervoer uitbleef, het vertrouwen in de bedrijfsleiding en de
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discipline bij het personeel op een zware proef gesteld. Men was dan ook
zeer verheugd toen de stakingsopdracht afkwam.
Niettegenstaande de grote moeilijkheden bij het doorvoeren van een algemene staking in een zo verspreid bedrijf als de spoorwegen zijn, is het,
dankzij de door de bedrijfsleiding getroffen voorbereidingen en dankzij de
Vaderlandsliefde en de goede geest onder het spoorwegpersoneel gelukt
de staking volledig te doen slagen. Op 18 september 1944 lag het bedrijf
der Nederlandse Spoorwegen volledig stil. Stations, werkplaatsen, locomotief loodsen, seinhuizen, goederenloodsen, alles was stil en verlaten.
Een belangrijk apparaat voor de oorlogvoering was de vijand uit handen
genomen.
Daar aanvankelijk werd verwacht dat de staking niet lang zou gaan duren,
behoefden er de eerste dagen geen bijzondere maatregelen getroffen te
worden. Op alle uitbetaling plaatsen lag een maand salaris het z.g. invasie
geld voor al het personeel gereed met de instructie dat dit geld moest worden uitbetaald wanneer loonbetaling op de normale wijze niet meer mogelijk was. De bedrijfsleiding dacht op deze wijze een ruime voorziening te
hebben getroffen. Toen echter bleek dat verdere bevrijding van Nederland
niet binnen korte termijn te verwachten was en de staking dus voorlopig
moest voortduren, waren verdere maatregelen noodzakelijk.
In de eerste plaats moest de doorgang van de loonbetalingen worden
geregeld. Belangrijke hulp werd hierbij ondervonden van het Nationaal
Steunfonds. Dit fonds had reeds zelfstandig hulp geboden op de plaatsen waar door omstandigheden de uitbetaling der invasiegelden niet had
plaatsgevonden. Ook nu was het fonds bereid de verdere loonbetaling
voor rekening van de N.S. te financieren. Deze uitbetalingen van de lonen
die door N.S. personeel in samenwerking met de N.S.F. vertegenwoordigers geschiedden, hebben, gezien de vaak moeilijke situaties, een vlot
verloop gehad. Per maand was ongeveer 5 miljoen gulden nodig voor het
loon en in december 1944 werd aan het personeel voor aanvulling voor
het gemis aan premie enz. een extra voorschot gegeven van f 50,-- voor
gehuwden en f 25,-- voor ongehuwde. Dit voorschot werd in april 1945 nog
eens verstrekt.
Ook uitbetaling van de pensioenen aan de gepensioneerde spoorwegmensen kwam in het gedrang daar deze uitbetalingen steeds via de N.S.
namens het Pensioenfonds hadden plaatsgevonden. Door de staking was
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uiteraard ook dat uitbetalingapparaat uitgevallen. Bovendien werd in december door de Duitse overheid beslag gelegd op alle giro- en banksaldi
van de N.S. Het is de banken echter gelukt de N.S.-saldi voor de uitbetaling
van de pensioenen weer vrij te krijgen. Ook de hiaten in de pensioenbetalingen werden door het N.S.F. zo goed mogelijk aangevuld. Per maand
werd voor rond 1,5 miljoen gulden aan pensioen uitbetaald.
Grote steun ondervonden de spoorwegstakers van het Nederlandse publiek. Velen hebben er voor gezorgd dat een groot aantal stakers, die
moesten onderduiken, en soms ook hun gezinnen onderdak hadden en
ook hulp in natura werd verleend.
Door de bezetter werd met Duits personeel en meestal met Duits materieel het spoorwegtransport voor hun doeleinden nog enigszins gaande
gehouden. Het beperkte zich echter tot een gering aantal langzaam rijdende treinen. Alles wat bruikbaar was werd door de Duitse bezetter weggevoerd, alle werktuigen, voorraden, gereedschappen, telefoontoestellen,
schrijfmachines, meubilair en noem maar op. De elektrische bovenleiding
werd verwijderd, de elektrische onderstations leeggehaald, de niet direct
nodige rails werd opgebroken en met de dwarsliggers weggevoerd. Het
dubbelspoor werd daarbij vaak tot enkel spoor teruggebracht. Ook al het
rollend materieel, elektrisch en dieselelektrisch werd naar Duitsland afgevoerd. stations, loodsen en werkplaatsen werden volkomen leeggehaald.
Verder werden deze gebouwen voor een deel gesloopt door de Nederlanders omdat zij dringend brandhout nodig hadden voor het koken van
hun karige maaltijden. In de winter van 1944-1945 heerste er een enorme
brandstofschaarste.
Door de lange duur van de staking werd de last, die de spoorwegmensen
in september zo dapper op zich hadden genomen, steeds zwaarder. Het
aantal arrestaties nam steeds toe. Woningen van spoorwegpersoneel werden moedwillig vernield, vele inboedels geroofd, terwijl de lange scheiding
tussen de ondergedoken spoorwegmannen en hun gezinnen steeds moeilijker viel vol te houden. Het werd ook nog verergerd door het steeds nijpender worden van de behoefte aan de meest noodzakelijke levensmiddelen.
In het begin van 1945 meenden de Duitsers, dat het ogenblik was gekomen om de staking te kunnen breken. Onder toezegging van dubbel loon
en extra voedsel- en brandstofvoorziening trachtten zij het N.S.-personeel
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weer aan het werk te krijgen. Ook via de pers probeerden zij druk op de
N.S.-mensen uit te oefenen door kenbaar te maken dat het opheffen van
de staking ook ten goede zou komen aan de voedselvoorziening in ons
land. Maar ondanks de vele mooie woorden en de gedane beloften lukte
het de bezetter niet de staking ongedaan te maken.
Het spoorwegpersoneel hield de staking vol tot uiteindelijk de bevrijding
kwam. Zij hebben daardoor de geallieerde oorlogvoering krachtdadig gesteund en een voorbeeld gegeven van discipline, onbaatzuchtigheid en
vaderlandsliefde.
Jan Zon
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