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J.H. Steenkist

VOORWOORD
De explosieve groei van onze vereniging heeft zich in het afgelopen jaar onverminderd voortgezet. Van 585 naar 879 leden in één
jaar tijd! Voor een deel is dit toe te schrijven aan een herlevende
belangstelling voor het verleden, anderzijds blijken de door ons vervaardigde boekjes en de andere activiteiten een stimulans om zich
als lid aan te melden. Fijn dat dit zo loopt, het is een aansporing om
door te gaan.
Met de werkzaamheden voor dit boekje is gestart in november 1989
met een bijeenkomst van alle schrijvende en meedenkende medewerkende, om het in maart 1990 gereed te hebben.
Een compliment aan allen die hun tijd en energie op non-profit basis
leverden is zeker op zijn plaats. Want geachte lezer(es), in het spitten in oude archieven, ordenen van gegevens en het uitwerken gaat
veel tijd zitten
Maar daarmee is het nog geen boekje, laat staan 1500 boekjes.
Daar zorgt onze ‘technische commissie’ voor. Hulde voor de weken
van gestage arbeid.
Tenslotte nog een woord van dank aan allen die medewerking hebben verleend door de beschikbaarstelling van foto’s en/of andere
gegevens en voor de bezorging van de boekjes bij onze Maassluise
leden.
Het themanummer over 100 jaar drinkwater ligt nu voor u. Een onderwerp dat nog menig facet onaangeroerd liet en waarop wij incidenteel nog zullen terugkomen.
De tentoonstelling in het Gemeentemuseum laat, in aanvulling op
deze publicaties, nog uitermate belangrijke zaken zien.
Bezoek warm aanbevolen.
Maassluis, januari 1990

J.H. Steenkist
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DRINKWATERVOORZIENING
Een stukje voorgeschiedenis
Tot hoever de geschiedenis van de centrale drinkwater voorziening in het verleden ook terugreikt, toch is zij in de ontwikkeling van de Westerse beschaving een vrij late verschijning. Weliswaar treffen wij haar reeds aan in de Minoïsche beschaving
op Kreta, die omstreeks 1700 voor Christus haar hoogtepunt
bereikt, maar daar gaat het om de voorziening van het paleis
van de legendarische koning Minos te Knossos ten dienste van
een verfijnd, in weelde levend Hof. Het paleis beschikte over
een watervoorziening, sanitaire faciliteiten en een perfecte riolering, welke nog heden ten dage onze bewondering wekt. Het
zou evenwel nog een duizend jaar duren, tot ongeveer 700 voor
Christus, aleer de eerste stedelijke voorzieningen tot stand kwamen.
Uit de overblijfselen van de klassieke Griekse wereld zijn een
aantal, vaak indrukwekkende, voorbeelden bekend. Ook in de
Bijbel zijn deze aan te treffen. Ware meesters in de waterleidingtechniek waren de Romeinen. We zijn over hun werken
zeer goed ingelicht door het boek, dat de in 97 na Christus door
keizer Nerva benoemde curator aquarum (directeur der waterleidingen) Sextus Julius Frontinus, ons heeft nagelaten. Deze
geschriften waren getiteld ‘De aquis urbis Romae’ en hebben
betrekking op de watervoorziening van de stad Rome.
In Frontinus’ dagen beschikte Rome over negen grote leidingen,
later zijn er nog twee bijgekomen. Het water werd uit bronnen,
ook wel uit een riviertje, in de omgeving der bergen gewonnen
en na een bezink reservoir te hebben doorstroomd, door ondergrondse kanalen, gemetseld uit brokken natuursteen, naar de
stad geleid. Deze kanalen volgden zoveel mogelijk het bodemreliëf, vandaar dat hun lengte, altijd enige tientallen kilometers,
veel groter is dan de hemelsbreed gemeten afstand. Omdat
de leidingen geen grote drukken konden weerstaan werden
van afstand tot afstand ontluchtingsschachten aangebracht en
waar het onvermijdelijk was, werden de kanalen op hoge boog-

2

constructies ‘de beroemde aquaducten’ over de dalen geleid.
In de stad aangekomen stroomde het water naar de castellae
(waterreservoirs), waarvan ten tijde van Vitruvius, dus even voor
Christus’ geboorte, er reeds 247 bestonden. Dezen zorgden op
ingenieuze wijze voor de distributie. Zij bestonden uit drie gedeelten, de twee buitenste voorzagen respectievelijk de huis aan
sluitingen en de baden. Het teveel aan wateraanvoer liep over in
het middelste compartiment en dat zorgde er voor dat de talloze
fonteinen in Rome konden ruisen en klateren.
De leidingen naar de huizen, rechtstreeks uit de castellae aftakkend, waren meestal in lood uitgevoerd en slechts zelden in aardewerk, op de gevaren van lood voor de gezondheid wees. Bij al
onze bewondering voor het technische meesterschap en voor de
enorme hoeveelheden water waarover de stad beschikte, moeten wij niet vergeten dat uitsluitend de rijke bewoner van een
particulier huis of van de benedenverdieping van een insula (woningblok)kon zijn aangesloten en dat de minder rijken, die op de
hogere verdieping huisden, het water maar uit de dichtstbijzijnde
fontein moesten aanslepen. Rome bezat bij de aanvang van de
keizertijd al meer dan 1200 van dergelijke fonteintjes.
Niet alleen voor hun eigen stad Rome, het stralend middelpunt
van het Rijk, doch ook in de uiterste provincies bouwden de Romeinen hun voorzieningen. Zo betrok, om maar dicht bij huis
te blijven, de stad Keulen door een 80 km lange, meest ondergrondse leiding voortreffelijk water uit de Eiffel.
De nederzettingen in ons eigen land zullen in die tijd geen gemeenschappelijk waterleidingsysteem bezeten hebben. Wel zijn
er bij opgravingen restanten van Romeinse waterbeschaving
aangetroffen en zelfs indrukwekkende.
In 1940-1941 werden er in Heerlen, het Romeinse Coriovallum,
gelegen op de kruising van de heirwegen van Aken naar Xanten, de overblijfselen van een badhuis blootgelegd. Dat is van
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Een luchtfoto van de reeds 2000 jaar oude ‘Pont du Gard’, nog
steeds in gebruik, 20 km ten N.O. van Nimes in Zuid-Frankrijk.
Een door de Romeinen gebouwde brug over de Pivier de Gard,
met er hoog boven een aquaduct, ruim 1 m breed en 2 m hoog
in een 50 km lange wateraanvoer door en tussen de bergen.
Hieronder een benedenaanzicht van dit ingenieuze staaltje van
Romeinse bouwkunst, 48,77 m hoog en 275 m lang.
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het midden van de 1e eeuw tot aan het einde van de 4e eeuw in
gebruik geweest. Het thermencomplex besloeg een terrein van
ongeveer een kwart hectare. Het benodigde water werd via een
kanaaltje uit de op de hoogte gelegen Caumerbeek aangevoerd,
doorstroomde achtereenvolgens de stookruimte,het warme, het
lauwe en het koude bad en werd tenslotte door middel van een
goot op de lager gelegen Geleenbeek geloosd. Ook Maastricht
bezat een badhuis, dat in 1963 tijdens de restauratie van het
Stokstraatkwartier beter dan voorheen voor opgraving toegankelijk werd. Deze thermen werden in de 2e eeuw of in de eerste
helft van de 3e eeuw gebouwd en in de loop van de 4e eeuw
buiten gebruik geraakt. De herkomst van het water is niet met
zekerheid bekend, waarschijnlijk kwam het uit de Jeker.
Ook te Nijmegen werden resten van een watervoorziening aangetroffen in de legerplaats van het 10e legioen, dat vanaf 70 na
Christus drieëndertig jaar lang te Noviomagum (Nijmegen) gelegerd is geweest. Het bestond uit een op het hoogste punt van
de legerplaats gelegen bronhuis, dat een waterput bevatte van
ongeveer 20 meter diepte omrand met zware blokken tufsteen.
Direct daarnaast was een waterreservoir gebouwd. Aansluitend
aan dit laatste werden de overblijfselen van een loden leiding
met een diameter van 20 cm gevonden, benevens ijzeren verbindingsstukken van houten buizen. Hoe het water uit de put in het
reservoir werd opgevoerd is onbekend. Mogelijk geschiedde dit
door middel van emmers aan katrollen door slavenarbeid.
Met de ineenstorting van het Romeinse Rijk werden de waterleidingen aan verwaarlozing prijsgegeven, tot zelfs in Rome toe.
De bevolking was weer aangewezen op regenwater, put- en oppervlaktewater, zoals trouwens buiten de bevoorrechte steden
altijd het geval was geweest. Het wachten was op nieuwe technische mogelijkheden, de stoommachine om het water onderdruk
te kunnen transporteren en tegen druk bestand leidingmateriaal,
zeker in de lage landen waar transport onder natuurlijk verval
was uitgesloten. De herleving van de centrale watervoorziening
kwam eerst in de 19e eeuw, al heeft het voordien niet aan pogingen daartoe ontbroken.
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Reeds in de 4e eeuw, toen St. Servaas, de bisschopszetel in
de civitas der Tungri, van Tongeren naar Maastricht verplaatste,
rustte hij uit in het dal van de Jeker, gelegen ten zuidwesten
van laatstgenoemde stad. Op zijn bevel ontstond ter plaatse een
bron. Vanaf die tijd zijn er al plannen ontstaan om op het Vrijthof
te Maasstricht een fontein te maken. Het heeft echter heel lang
geduurd aleer deze plannen werden uitgevoerd.
Pas in 1603 werd de kanunnik van het St. Servaaskapittel, genaamd Johan Rijcke, belast met de uitvoering van het werk. Het
water van de St. Servatiusbron werd door een ongeveer 2000
meter lange leiding van elzenhout naar de stad gevoerd. Het
aanbrengen der buizen kostte nogal wat hoofdbrekens, maar
in het najaar van 1605 bereikte het water eindelijk het Vrijthof.
Deze leiding eindigde in een vaasvormig in hardsteen uitgehouwen bak. In 1673 bij de inname van Maastricht door de legers
van Lodewijk de XIVe werd de fontein voorgoed verwoest. In
1733 werden de laatste resten van die fontein verwijderd. Alleen
de stenen bak is bewaard gebleven en bevindt zich nu in een
depot van het Limburgse Museum voor Kunst en Oudheden.
Een soortgelijke voorziening, die het water uit een hoger gelegen bron buiten de stad, door een elzenhouten leiding naar
fonteinen op het Marktplein en omgeving voerde, werd in 1618
in Venlo gebouwd.
Ook elders in Europa werd er gewerkt aan een vorm van centrale watervoorziening. Tijdens de regeringsperiode van koningin Elisabeth I werd door een Nederlander, Pieter Morees uit
Schoonhoven, een waterleiding in Londen gebouwd. Een groot
rad in de Theems, nabij de Londonbridge, aangedreven door de
getijstroom, pompte ruw Theemswater via een 36 meter hoge
watertoren door houten buizen naar de stad.
In Frankrijk werd tijdens het bewind van de Zonnekoning, Lodewijk de XIVe aan een centrale watervoorziening gewerkt. Deze
was in hoofdzaak bestemd voor het slot van de Zonnekoning te
Versailles. De bouw werd uitgevoerd door de Luikenaar Renne-
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La Samartaine,waterwerk aan de Pont Neuf te Parijs.
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quin Sualem, een ongeletterde timmerman, Hij legde een stuw
aan over de halve breedte van de rivier de Seine bij Marly. Hij
wist met de gewonnen energie met behulp van door veertien
schepraderen aangedreven pompen het water in drie trappen
tot een hoogte van 155 meter op te voeren. In 1685 kwam dit
werk gereed. De nominale capaciteit van de installatie bedroeg
ongeveer 6000 kubieke meter per dag, maar haalde in de regel
amper de helft daarvan. Onder eigen verval stroomde het water
naar het paleis van de Zonnekoning en de fonteinen in de tuinen
van Versailles. In dit park werd het water gedistribueerd door
een 40 km lange gietijzeren leiding, bestaande uit buizen met
flensverbindingen. Deze vroege toepassing van gietijzer op zo’n

Kopergravure uit
1588. Een watertorenontwerp van
A. Ramelli met vier
zuigerpompen.
Uit oude beschrijvingen valt af te
leiden dat deze
constructie ook
door Pieter Morees is toegepast.
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grote schaal maakt de voorziening van de tuinen van Versailles,
door de machines te Marly en andere installaties, uit een oogpunt van waterleidingtechniek, gedenkwaardig.
In ons eigen land kwam de eerste waterleiding in 1854 tot stand
ten dienste van de stad Amsterdam. In Rotterdam geschiedde dit
eerst in 1874. Op 1 oktober van dat jaar werd het waterwerkbedrijf aan de Honingerdijk in dienst gesteld. Omstreeks de eeuwwisseling hadden bijna alle steden met meer dan tienduizend
inwoners een centrale watervoorziening. Alleen op het platteland
putte men nog lange tijd water uit eigen wel- of regenput. De
centrale watervoorziening in Maassluis kwam in 1890 tot stand.
Over het ontstaan hiervan en de ontwikkelingen daarna leest u
in een ander artikel in dit boekwerkje.
J. Zon

Bronnen
Boekwerk: ‘Ons drinkwater in de stroom van de tijd’
Brochure: ‘Ons dagelijks water’, beiden uitgegeven door de
VEWIN te Rijswijk
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EEN EEUW AQUA
DRINKWATERLEIDINGBEDRIJF MAASSLUIS 1890-1990
Op ieder moment van de dag kunnen wij de kraan open draaien
en er komt helder water uit. Zelfs zoveel als wij willen. Het lijkt
allemaal zo eenvoudig, zo vanzelfsprekend. Is dat inderdaad het
geval?
De gezamenlijke Nederlandse drinkwaterleiding bedrijven leveren tegenwoordig met behulp van de door hen opgezette waterleidingsystemen ongeveer 1,3 miljard m3 drinkwater per jaar.
Eén derde deel daarvan wordt gebruikt in de industrie, de rest
is voor huishoudelijk gebruik. Dat komt neer op een gemiddeld
verbruik van 150 liter per persoon per dag.
De basisgrondstof voor drinkwater bestaat uit het in de natuur
aanwezige water. Op de winplaats wordt oppervlakte- of grondwater opgepompt. Het gewonnen ‘ruw’ water wordt vervolgens
voor consumptie geschikt gemaakt in een zuiveringscomplex.
Veelal door biologische en/of aanvullende chemische processen. Het gereedgekomen gezuiverde water, ‘reinwater’ in vaktaal, wordt tijdelijk in reinwaterreservoirs opgeslagen. Door een
uitgebreid waterleidingnet wordt het drinkwater tenslotte door
middel van perspompinstallaties naar de gebruikers getransporteerd.
De Maassluise historie van de Waterleiding-Maatschappij vangt
aan in 1890.
Op 28 januari 1890 verschijnen voor de toenmalige Maassluise
notaris Mr. L. Reeser: de heren J.C. van Wijk en C.W. Hoogendijk, architecten en ingenieurs te Rotterdam en namens de gemeente Maassluis de heer J.Ph. Wesselink, Burgemeester, en
de plaatsvervangend gemeente secretaris de heer W.H. Denier
van der Gon. De heren Van Wijk en Hoogendijk verkrijgen een
concessie voor de aanleg en exploitatie van een Drinkwaterleidingbedrijf te Maassluis. De concessie gaat met terugwerkende
kracht in op 5 november 1889 voor een periode van 40 jaar. In
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deze concessie wordt uitgegaan van een waterverbruik van 80
liter per dag per inwoner. Op 24 maart 1890 wordt de ‘N.V. Maassluische Waterleiding-Maatschappij’ opgericht met een kapitaal
van f 160.000,--.
Met dit kapitaal zullen alle kosten worden gefinancierd die voor
de aanleg en bouw van de drinkwaterleiding nodig zijn. Het beheer van de vennootschap wordt gevormd door 5 commissarissen die door en uit de aandeelhouders worden gekozen. De heer
J.M. Zembsch uit Vlaardingen wordt benoemd tot gedelegeerd
commissaris en is belast met het beheer van de Vennootschap.
Het bouwcontract tussen enerzijds het Bestuur van de Waterleiding-Maatschappij en anderzijds de concessiehouders de heren
Van Wijk en Hoogendijk te Rotterdam is eveneens gedateerd 24
maart 1890. De aanneemsom bedraagt f 142.000,--. De firma
Van Wijk & Hoogendijk heeft dan al een perceel weiland aangekocht in de Taanschuurpolder: groot 88 are en 8 centiare. Op
deze plaats wordt het waterleidingbedrijf dan ook gebouwd.
Het bedrijfsterrein wordt gesitueerd nabij de Burgemeester
De Jonghkade met een ingang aan het einde van de Joubertstraat. Het plan omvat onder andere een
bassin voor ruwwater, watertoren met
waterreservoir,woningen voor de machinist en de stoker, filterbakken, twee grote reinwaterkelders en niet te vergeten
de daarbij behorende machinerieën en
het buizennet
Op 15 september 1891, 11.00 uur wordt
op feestelijke wijze de officiële opening
verricht door Burgemeester J.Ph. Wesselink met het in werking stellen van de
apparatuur.
De heer
C.W. Hoogendijk.
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Bouwmeester Hoogendijk, de oorspronkelijke concessionaris,
biedt de Burgemeester als dank voor zijn steun een steen aan
waarop de volgende inscriptie:
Waterleiding Maassluis
gesticht onder het bestuur van en in werking gesteld door
Burgemeester J.Ph. Wesselink
19 maart 1890-augustus 1891
De Burgemeester merkt in zijn toespraak op, dat ook dokter
Starp veel hulde verdient, omdat hij er herhaaldelijk op heeft
aangedrongen dat ook Maassluis heel dringend gezuiverd water nodig had! De heer Wesselink spreekt zijn blijdschap erover
uit dat de gemeente nu gebruik kan maken van een eigen drinkwatervoorziening.

Luchtfoto van het waterleiding complex.
Ook het voormalige zwembad aan de Burgemeester
Van der Lelykade is hierop te vinden.
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Op het waterleidingnet werden ook brandkranen aangesloten.
Het praktisch nut hiervan wordt al in februari 1892 bewezen bij
een uitslaande brand in de Nieuwstraat. Die kon in korte tijd worden geblust. Door uitbreiding van de gemeentegrens moet later
ook het leidingnet worden vergroot. De N.V. ontvangt daardoor
veel extra inkomsten uit het aanbrengen van nieuwe aansluitingen in de woningen.
In verband met het uitbreken van cholera worden voor de inwoners zonder drinkwateraansluiting (want de aansluiting was
niet verplicht) tijdelijk gelegenheden opengesteld, waar kosteloos drinkwater kan worden verkregen. Na het opheffen van die
afhaalplaatsen voor drinkwater, worden vele gezinnen abonnee
van het Waterleidingbedrijf.
Het jaarverslag over 1892 vermeldt dat 631 woningen en 21 gebouwen zijn aangesloten. In totaal werd er in dat jaar 5.923 m3
afgenomen. Het batig saldo van f 1.640,48 werd aan de aandeelhouders uitgekeerd.
11 december 1920 verschijnt een mededeling van burgemeester Dommisse in de Maassluische Courant dat het water van de
Maassluische Drinkwater Maatschappij door gebrek aan voldoende zoet water onzuiver is. Pogingen om van elders water te
betrekken mislukken doordat er vorst intreedt.
In de daarop volgende maanden trekt deze kwestie zelfs landelijke aandacht, er worden vragen aan de Minister gesteld. De
raad komt bijeen in geheime zitting. De Minister zegt in zijn antwoord dat de drinkwatervoorziening in Maassluis sedert lange
tijd veel en in de laatste tijd alles te wensen overlaat. Bovendien
memoreert hij dat het gemeentebestuur daar reeds geruime tijd
geleden op geattendeerd is. Geen gebrek aan onduidelijkheid!
De autoriteiten memoreren dat al sedert 1909 gewezen is op
mankementen, herhaald in 1910, 1911, 1915 en in 1920. Er
wordt aangedrongen op aansluiting bij Rotterdam.
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In de Maassluische Courant van woensdag 4 mei 1921 valt onder de rubriek Binnenland het volgende bericht te lezen:
MAASSLUIS
Waterleiding: Reeds vijf maanden lang waarschuwt onze
burgervader tegen het ongekookt gebruik van ons leidingwater en er schijnt nog geen uitzicht te bestaan dat in den
ongelukkigen toestand spoedig verbetering zal komen.
Van een aansluiting bij de Rotterdamsche Waterwerken –
zo meldt men ons – komt vrij zeker niets, omdat de Maasstad nog in geen jaren in staat zal zijn de buitengemeenten van water te voorzien.
Naar de meening van ingewijden zal onze gemeente
thans niet beter kunnen doen dan het bestaande plaatselijke waterwerk overnemen en verbeteren. Lukt de overname niet doordat er bijv. voor het versleten rommeltje
te veel gevraagd wordt, dan zullen de Maassluizers zich
voorlopig nog tevreden moeten blijven stellen met het onvoldoende gezuiverde rioolwater van Rotterdam en moet
men al maar door: koken en nog eens koken! De Gasfabriek heeft daar onderdehand een goeie aan!
Tot zover dit bericht, dat voor zichzelf spreekt. Uiteindelijk kiest
de gemeente Maassluis toch voor overname van het Waterleidingbedrijf.
Op 1 april 1922 komt de Waterleiding-Maatschappij in gemeentelijke handen voor een overdrachtssom van f 100.000,--. De
maatschappij zal deel uit gaan maken van het Lichtbedrijf. De
namen worden gewijzigd in Gemeentelijk Licht- en Waterbedrijf.
Al spoedig worden er plannen gemaakt om te komen tot uitbreiding en modernisering van het bedrijf. Op advies van het
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening wordt besloten om
een chloorgasapparaat aan te schaffen. Reeds op 13 juli wordt
chloor aan het drinkwater toegevoegd, waarmee een zeer goed
resultaat wordt bereikt.
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Na overname door de gemeente werd in 1923 de verbetering drastisch aangepakt.
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Nog een afbeelding van nieuwe te maken waterfilterbassins in 1923.

De directeur van het Licht- en Waterbedrijf de heer J.M. Osephius
kan het eerste jaar positief afsluiten. Met de geplande uitbreiding
en modernisering wordt in 1923 aangevangen. In 1925 kwam het
geheel klaar en werd er drinkwater van een uitstekende kwaliteit
geleverd. Dit werd bewezen door de kwaliteitsmonsters, die zeer
regelmatig door Prof. L.E. Goester te Leiden werden beoordeeld.
In de loop der jaren vermindert de kwaliteit van het rivierwater.
Door verdieping van de vaargeul in de Nieuwe Waterweg is het
zoutgehalte steeds hoger geworden. De noodzaak bestaat om
te zien naar nieuwe bronnen om de drinkwatervoorziening op
een verantwoord peil te houden. In 1935 leidt dit tot de aanschaf
van het motortankschip ‘Maeslantsluys’. Tevens wordt er actieve
kool aan het water toegevoegd, waardoor het rivierwater niet onderdoet voor de kwaliteit van duinwater. Aangezien er nogal wat
waterverspilling wordt geconstateerd wordt overal overgegaan
tot het plaatsen van watermeters bij de abonnees. Dit heeft een
daling van 9% in het waterverbruik tot gevolg.
Een probleem waarvoor in de zestiger jaren een oplossing wordt
gezocht is het veilig stellen van de kwaliteit van de watervoorziening. De per 1 april 1952 benoemde directeur P.F.H. van Hille
heeft het daar druk mee.
Bij de watersnood in 1953 wordt het probleem wel erg actueel.
Ook bij vorst kan de waterboot niet voor aanvoer van ruwwater
zorgen.
Het plan wordt gelanceerd om van het Duin Water Leidingbedrijf
te Rotterdam water te betrekken. Na vele besprekingen met zowel de directies van de Rotterdamse als de Westlandse drinkwaterleidingbedrijven neemt de Gemeenteraad op 26 oktober 1956
het principebesluit om water te gaan betrekken van de D.W.L. te
Rotterdam.
In datzelfde jaar wordt de naam van Gemeentelijk Licht- en Waterbedrijf gewijzigd in Gemeentebedrijven.
Inmiddels vertoont de Watertoren ouderdomsverschijnselen: er
vallen stukken steen naar beneden. Er wordt een begroting ge-
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maakt voor herstel. De reparatie van de toren zal al gauw op
f 67.500,-- komen. Ook voor wat het drinkwater betreft zijn er
redenen tot zorg. Door de toenemende vervuiling en een hoog
chloride gehalte van het water neemt men nog, maar 3% water in uit de Nieuwe Waterweg, 71% wordt aan de Boonervliet
onttrokken en de resterende 26% wordt aangevoerd door de
waterboot.
De gemeente Maassluis vraagt om advies van het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening. In het advies wordt gesteld dat de
kosten van herstel te hoog zijn, mede gezien het feit dat er wordt
overwogen water te betrekken van een grote maatschappij. Het
instituut adviseert geen grote uitgaven te doen. Als er toch een
nieuwe reinwaterkelder moet komen, dan geven zij er de voorkeur aan deze aan de noordzijde van Maassluis te situeren.
Het instituut verwacht ook niet, gezien de geringe inhoud en de
hoogte van de Watertoren, dat de capaciteit daarvan voldoende
zal zijn voor de toekomst.
Mede in verband met de geplande aanzienlijke uitbreiding van
Maassluis en de daaraan gekoppelde afname van leidingwater
wordt afwijzend geadviseerd ten aanzien van het herstel.
Het duurt nog tot september 1961 aleer de gemeenteraden van
Rotterdam en Maassluis akkoord gaan met de conceptovereenkomst van de en gros levering. In november 1961 krijgt het
Rijksinstituut de opdracht om een plan te ontwerpen voor de
bouw van een pompstation met twee reinwaterkelders voor de
ontvangst van het Rotterdamse drinkwater en de distributie in
Maassluis.
Op 27 maart 1963 slaat de directeur de heer P.F.H. van Hille de
eerste paal voor de bouw van het pompstation aan de Sportlaan. Begin 1964 pompt een provisorisch opgestelde installatie
op het nieuwe terrein van het pompstation, het van de D.W.L.
betrokken water rechtstreeks in het distributienet. Via deze installatie wordt 2/3 van de watervoorziening in Maassluis geregeld. Het productiebedrijf aan de Joubertstraat zorgt nog voor
het restant. Het probleem waarmee men daar kampt is om zelf
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van ruw water redelijk drinkwater te maken. De kwaliteit van het
oppervlaktewater wordt namelijk met de dag slechter.
Januari 1965 wordt het nieuwe pompstation met de twee reinwaterkelders in bedrijf genomen. Het productiebedrijf aan de Joubertstraat wordt stilgelegd. Maassluis schakelt hiermee geheel
over op een watervoorziening door de D.W.L. te Rotterdam.
Burgemeester W.J.D. van Dijck stelt op 1 november 1965 het
complex aan de Sportlaan officieel in gebruik. Het pompstation
omvat een pompenkelder met bordes voor opstelling van de
schakelapparatuur, een werkplaats, een hoogspanningsruimte
en twee reinwaterkelders van elk 750 m3 inhoud.
Het water uit Rotterdam wordt, gereed voor consumptie, aangevoerd in de reinwaterkelders over een cascade. Deze cascade

Pompinstallatie met daarboven de regelapparatuur
in het nieuwe pompstation aan de Sportlaan.
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gelegen tussen de twee kelders dient om het zuurstofgehalte
van het water te verhogen. In de aanvoerleiding is meetapparatuur en een hoeveelheidregelaar ingebouwd.
Om bij elektriciteitsstoringen de inwoners van water te kunnen
blijven voorzien is tevens een dieselaggregaat opgesteld. Bij
een eventuele storing verzorgt dit aggregaat automatisch een
noodstroomvoorziening voor de persdrukinstallatie.
Het complex aan de Joubertstraat ligt er daarna verlaten bij. Er
wordt een voorbereidingsbesluit genomen om tot sloop van de
Watertoren over te gaan en er een parkeerterrein met groenvoorziening op aan te brengen. Het oude productiecomplex is
een geliefd oord voor spelende kinderen. Behalve een buurtbewoner maakt ook de open groepering Welzijn Maassluis ’80
zich zorgen over dit terrein. Zo zouden er kinderen in de verlaten
bassins kunnen verdrinken. Dit overkomt in 1970 een 3-jarige
kleuter. Eerst nu vangt men aan met het slopen van het complex.
Een reparatie aan de watertoevoer op 30 mei 1969 duurt lang.
Zelfs zo lang dat Maassluis enige uren zonder water zit. Plannen voor een tweede aanvoerleiding nemen dan ook vastere
vormen aan. De gemeente Rotterdam maakt realisering mogelijk door haar medewerking als de financiën een rol gaan spelen.
Juni 1970 is een topmaand voor het bedrijf in verband met de
ingebruikname van het nieuwe zwembad ‘Dolfijn’.
Op 23 oktober 1970 is de automatische aanvoer via de tweede
transportleiding een feit. Naast een dubbele aanvoer krijgt men
ook de beschikking over een aanvoercapaciteit die de watervoorziening voor de gemeente voor vele jaren waarborgt.
Na het afscheid van directeur Van Hille in 1971 komen de bedrijven onder een twee man sterke directie.
De heer G.J. de Krosse is verantwoordelijk voor gas en water,
terwijl de heer W.J. van der Kamp de afdeling elektra voor zijn
rekening neemt.
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Voor het personeel van de bedrijven verandert er nog meer: de
nieuwe bedrijfsgebouwen aan de Havenstraat worden in gebruik
genomen.
De kwaliteit van het water staat hoog in het vaandel. Er is voortdurend controle. Door uitbreiding van het aantal punten voor het
nemen van watermonsters kan het water in verschillende wijken
worden onderzocht. Een duidelijke verbetering van de watermonsters wordt geconstateerd op het moment dat de D.W.L. in
1973 water levert vanuit het spaarbekken in de Biesbosch.
Tussen 1890 en 1990 liggen 100 jaar, waarin er veel is veranderd
in de levering van het water. Ook de lengte van het buizennet is
meegegroeid. Kent men in 1922 een lengte van 10.650 meter. In
1988 is dit een lengte van 90.117 meter. Ook het waterverbruik
is gestegen van 276.208 m3 in 1922 tot plus minus 2 miljoen m3
in 1989.
Marjan Groen
Rien Luijten
J.H. Steenkist
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GAS, LICHT, WATER
Periode 1930-1936
’t Was op vrijdag 28 maart 1930. Ik was die dag vrij van school
omdat er ’s-avonds en voor de school een voor mij een belangrijke bijeenkomst zou plaatsvinden. Het zou ouderavond zijn. Voor
die tijd een heel belangrijke gebeurtenis. Die avond zouden de
leerlingen van de hoogste klas, de 12e (toen vond er ieder half
jaar een verhoging plaats), afscheid nemen van hun schooltijd.
Van die leerlingen was ik er één van. In tegenstelling met vele
klasgenoten vond ik het niet eens zo prettig om de school te
gaan verlaten. Ik had mooie jaren meegemaakt op de Dr. A.
Kuyperschool, vlak naast de Verenigde Touwfabriek in de Lange
Boonestraat. In de volksmond naar mijn mening ten onrechte
wel eens aangeduid als de ‘klompenschool’. Maar ja alle klassen had ik doorlopen, dus moest het afscheid komen. Niet alleen van de school maar ook van de sympathieke ‘bovenmeester’ A. Kuyper Boone.
Ouderen onder u zullen nog wel weten dat de namen van de
schoolhoofden onverbrekelijk aan de school verbonden werden. Er werd gesproken van de Kuyper Booneschool en van de
Blomschool.
Het werd dus ouderavond, voor de leerlingen een deftige avond.
Alle juffrouwen en meesters, heren met deftige pakken aan, de
bestuursleden, waren aanwezig. Een bijzonder plechtige gebeurtenis vond plaats n.l. het uitreiken van de getuigschriften.
Een prachtig uitgevoerd document, ondertekend door het ‘hoofd
der school’ en door de Plaatselijke Commissie van Toezicht op
het Lager Onderwijs. Wethouder Joh. van der Spek was daarvan
voorzitter en de bekende heer S. Blom was secretaris. Het voor
ons meest belangrijke wat op het getuigschrift stond vermeld,
waren de opmerkingen over gedrag en vlijt. Wat dat betreft viel
mijn getuigschrift gelukkig nogal mee.
Tot zover mijn aanloopje op ‘6 jaar Gem. Licht- en Waterbedrij-
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ven’, want op die avond is alles begonnen. Tijdens de pauze
kwam er een deftige meneer naar mij toe, hij vroeg mij: ben jij
Dirk Pons. Ja mijnheer, zei ik (mijn moeder had ons altijd geleerd
om met twee woorden te spreken). Zo, sprak die deftige man
verder, wil je morgenochtend om 10 uur bij mij op kantoor (het
Raadhuis aan de Hoogstraat) komen?
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Ik wist niet wat ik hoorde, wel had ik gesolliciteerd naar de betrekking van jongste bediende bij de Licht en Waterbedrijven,
maar wat dit met het Stadhuis te maken had?
Het werd een bijzondere dag in mijn nog jonge leven. Met m’n
mooiste pak aan zaterdagsmorgens naar dat deftige gebouw,
waar ik normaal alleen maar naar durfde kijken, laat staan naar
binnen gaan. Met de zenuwen in mijn lijf stapte ik binnen en
werd door bode Dammer langs de heren Maronier en Borstlap
naar de kamer boven gebracht en daar zat die deftige meneer
van de vorige avond, de gemeentesecretaris Nieuwenhuizen en
nog een heer en dat bleek de heer P. van Dijk, de administrateur
van de Gemeente Licht- en Waterbedrijven te zijn.
Met werkstukken en schriften van mij voor zich, vond er een
‘sollicitatiegesprek’ plaats, met als resultaat dat ik met ingang
van 1 april 1930 benoemd werd als jongste bediende op een
jaarwedde van f 180,-- (dus f 15,-- per maand).
Schoolverlater op 28 maart en op 1 april al aan het werk. Voor
die moeilijke crisistijd iets heel bijzonders. Trouwens, ik had toch
veel geluk, want ik kon werk krijgen bij een slager en bovendien
zelfs bij twee schildersbedrijven. Een van die laatste twee, schilder Oranje, moest ik na mijn benoeming gaan afzeggen.
1 april dus naar m’n eerste baan. Ik moest om 9 uur beginnen,
maar natuurlijk stond ik veel te vroeg voor het kantoor aan het
Wijde Slop, weer op van de zenuwen. En dan kwamen daar tegen 9 uur de ‘collega’s’. Ook de grote baas, directeur J.M. Osephius, een boom van een man, die mij vriendelijk toesprak. Met de
administrateur de heer P. van Dijk had ik al kennis gemaakt. De
overige personeelsleden waren: Cor Tuitel, kassier, Klaas van
Baalen en Dirk Luijendijk, bedienden. En toen begon mijn werk.
Met z’n drieën aan een lange tafel, kwitanties schrijven voor de
verbruikers van Gas en Elektriciteit. Rekenmachines waren er
nog niet. De enige machine was een Remington schrijfmachine.
De heer van Dijk bezat privé een eenvoudig telapparaatje, dat
met een ijzeren pennetje bediend moest worden.
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Van links naar rechts: de heren D. Luijendijk, D. Pons,
N.P. van Baalen, P. van Dijk en C. Tuitel.
Wij maakten gebruik van een ‘tafelboek’. Ik meen me te herinneren dat het gas toen 9,9 cent per kubieke meter was. Je nam
dus de tafel van 9,9 die tot 100 x was afgedrukt. Was het gebruik
b.v. 52 m3, dan zocht je met je vinger 52 op en daarachter stond
dan het totaalbedrag. Was het gebruik hoger dan 100, b.v. 152,
dan nam je eerst het bedrag achter 100 en telde daarbij het
bedrag achter 52 op.
Dood en eentonig werk en na een uurtje kon ik wel huilen, maar
ik hield me goed. Zou ik mijn leven nu moeten slijten met een
tafelboek, een kroontjespen en een inktpot voor me, vroeg ik
mij af.
Gelukkig kreeg ik wat afleiding, want als jongste bediende moest
je van alles doen. Er kon of mocht geen koffie worden gezet. Alleen in de kamer van de directeur was dat mogelijk, maar dat
gebeurde alleen als er hoog bezoek kwam, b.v. wethouder van
Rossen. Ik zie die man nog zitten met z’n gebreide grijze sokken.
Voor ons dus geen koffie, maar daar was wel wat op gevonden.
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Elke morgen ging ik met een thermosfles naar de moeder van
Cor Tuitel, die aan de Prinsekade woonde. Een allerliefste vrouw,
waar ik natuurlijk eerst zelf koffie dronk. Een heerlijke afleiding
en bijzonder gezellig. Wat het kantoorwerk betreft ging het gelukkig steeds beter, ik kreeg ander en leuker werk. Zelfs mocht ik
de Winst- en Verliesrekeningen en de Balansen in speciaal daarvoor bestemde registers schrijven. De hoofdletters met rode, de
andere met blauwe inkt en dat alles natuurlijk met de kroontjespennen
Met het overige personeel kon ik al gauw goed opschieten. De
stokers: Leen Hokke, Karel Keijzer, de gebroeders Izak en Willem
van Veen, Siem Wijnhorst; de groep gasfitters: Frits Ouwehand,
Maarten Hartog e.a. met als chef ‘baas’ Calis. De mensen van
het elektriciteitsbedrijf zagen we minder, want kantoor en werkplaats waren gevestigd aan de Noorddijk. Chef daar was de heer
Klut en de monteurs waren Jaap Verhoef en Arie Hennevanger.
Nu het waterbedrijf. De mensen daaraan verbonden ‘torenden’
hoog in de watertoren. 1e Machinist was de heer Kardol en 2e
machinist de heer Hillo. Met de laatste was het grappig telefoneren. Belde je de watertoren, dan werd er vaak opgenomen met
‘Hallo, met Hillo’.
De kosten van het waterverbruik werden met afzonderlijke kwitanties geïncasseerd omdat er een soort abonnementstarief bestond. In veel gevallen werd het waterverbruik nog door de huiseigenaars betaald
Ik verzorgde de administratie van de ‘los waterverkoop’. In de
haven lagen veel loggers en andere schepen, waaraan water
werd geleverd. Siem Wijnhorst had de taak om dit te doen. Met
een kruiwagen, waarop een pompje en slangen waren bevestigd
reed hij langs de schepen. Via de brandkranen langs de haven
werden de watertanks of tonnen volgepompt. Via een metertje
op de kruiwagen kon de hoeveelheid ingenomen water worden
gemeten en berekend.
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Wegens de slechte kwaliteit en het zoutgehalte van de waterinlaat vanuit Het Scheur werd in 1932 een waterboot in gebruik genomen. De gewone kantoorjongens mochten de proefvaart niet
meemaken. Het werk op kantoor moest doorgaan. Toch waren
het leuke jaren.
Ik zie dat eenvoudige kantoortje nog duidelijk voor me, die oude
fabriek met de gashouder, dat schaftlokaal en de geur van stoom,
gas en ammoniak. Bertus Kooren achter de cokesmolen, met de
berg cokes, en gruis dat ‘bries’ werd genoemd en voor 10 cent
per half mud werd verkocht. Ik zie nog de ploeg mensen van
‘het gilde’, die een kolenschuit gelost hadden en waarvoor ik een
dagzegeltje op hun rentekaart moest plakken.

Staande van links naar rechts: wethouder H van Rossen,
raadslid: N. de Kort, ?, dir. G.L. & W. J.M.Osephius,
administrateur P. van Dijk, raadslid M. Poot, ?,
wethouder P.J. de Pagter (bolhoed), raadslid H. Marcus,
directeur Gem. Werken D. Poot (met hoed), Parre?
Zittend van links naar rechts: ?, ?, ?, havenmeester
L.C. Kleijwegt, ir. van Beelen, gemeentesecretaris
L.J. Mostert, raadslid Schippers (bolhoed), ?, ?,
burgemeester P.A. Schwartz, ?
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Twee voorvallen die te maken hadden met de ‘post’ zijn mij nog
altijd bijgebleven. Onze directeur mijnheer Osephius ging met
een reisgezelschap op vakantie naar Zwitserland. Laat nu uitgerekend een oom van mij bij hetzelfde gezelschap zijn. Enige
tijd na terugkomst van die reis vroeg mijn oom of ik de post van
kantoor wegbracht. Ik kon dat bevestigen, want inderdaad nam
ik de post altijd mee, omdat ik toch, op weg naar huis, langs de
brievenbus aan de Hoogstraat liep. Mijn oom zei: Joh, let er eens
op of er brieven zijn gericht aan mevrouw X, want tijdens onze
vakantie is er tussen jouw directeur en die mevrouw vast iets
meer dan vriendschap ontstaan. En, ja hoor, regelmatig moest ik
brieven aan haar posten. Dat er meer dan vriendschap was ontstaan was inderdaad waar, want na enige tijd trad mijn directeur,
al enige jaren weduwnaar, in het huwelijk met mevrouw X.
Het tweede voorval speelde zich af als volgt.
Bij het gasbedrijf werd naast het gas ook ammoniak als bijproduct gewonnen. Met een groot ammoniakbedrijf was een leveringscontract afgesloten. Een van de contractvoorwaarden was
dat maandelijks een voorraadopgave moest worden ingezonden.
Dit was voor hen erg belangrijk voor het plannen van het tijdstip van aflevering. Trouw deed ik dus de post in de brievenbus,
waarbij regelmatig de voorraadopgave.
Paniek op kantoor, toen er in het voorjaar een waarschuwing
kwam dat er op de afgesproken datum geen opgave was ontvangen. Natuurlijk werd ik ondervraagd. Maar met de hand op
mijn hart kon ik verklaren, dat ik altijd alle post in de brievenbus
had gedaan. Dus nog maar even afwachten. Echter enige dagen
later, weer een waarschuwing met het dreigement dat een boete
zou worden opgelegd. Gelukkig werd genoegen genomen met
een nieuwe opgave. Een mooie zomer ging voorbij. Het werd
kouder. Mijn winterjas werd opgezocht, ik trek hem aan, steek
mijn hand in de zak en voel papier? Ik haal het er uit en toen
stond ik stijf van schrik met die ammoniakopgave in mijn hand.
Die had dus de hele zomer in mijn winterjas gezeten. Ik heb hem
stiekem verscheurd en pas jaren later, het was inmiddels toch al
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verjaard, heb ik het bij een jubileum van de heer Van Dijk alsnog
eerlijk opgebiecht.
Tenslotte: Met de heer Van Dijk heb ik altijd een bijzonder contact
gehad. Na ongeveer 6 jaar bij de bedrijven gewerkt te hebben
solliciteerde ik naar een administratieve functie bij de Nutsspaarbank. Laat nu mijn baas, de heer Van Dijk, nu commissaris bij die
bank zijn. Hij vertelde mij oprecht dat hij het heel erg vond dat ik
bij de bedrijven weg wilde, maar dat hij mijn kandidatuur bij de
bank zou steunen. Ik werd dan ook aangenomen en verliet op 31
januari 1936 het kantoor aan het Wijde Slop. Jaren later werd ik
zelf gevraagd om commissaris te worden bij die bank en werden
wij collega’s.
Dirk Pons Sr.
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WARM WATER MAKEN
Ja, dat deden de waterstokers, veel vroeger water- en vuurbazen genoemd.
Vuur wordt echter al lang niet meer verkocht. Het warme, zeg
maar hete water kostte 2 cent per emmer. ’s Maandags voor de
was en vrijdags voor het bad in de zinken teil. ’s Zomers geschiedde deze wekelijkse ceremonie in de keuken. Voor de kleintjes op het aanrecht en de groten in de teil op de grond. ’s Winters meestal vlak voor de warme kachel. Het water werd netjes
thuisbezorgd tegen een prijs van 15 cent per ton met een inhoud
van 3 emmers.
In 1922 woonden wij in de Lijnstraat en mijn vader werkte op de
meubelfabriek van Snaauw in de Pres. Steijnstraat. Hij piekerde
er hard over om nog eens eigen baas te worden en inderdaad
verhuisden we naar de Wagenstraat nr. 16. Een huisje van Jan
van der Lely, de voorlezer van de Grote Kerk. Diploma’s waren
toen nog niet vereist en iedereen kon zo een nering beginnen.
De ketels die voor het stoken van het warme water werden gebruikt waren de z.g. Donkey-ketels, die ook op de loggers werden
gebruikt om door middel van stoom de tonnen vis uit het ruim te
hijsen. Buitengaats werden ze vermoedelijk ook wel benut om de
vleet binnen te halen.
Ik was toentertijd nog maar een snotaap, maar ik kan me toch
nog herinneren dat deze ketels werden geplaatst door drie Engelse monteurs. Twee lagen er bij ons in de kost en een bij Tante
Griet aan de Dr. Kuyperkade, die altijd kostgangers hield. Het
waren de gebroeders Sam, George en Dick Freeman uit Lowestoft. Tante Griet was getrouwd met ome Dirk Boogaard, alias
Dirk de Kip.
Hij was erg klein van stuk en wilde dolgraag leren fietsen. Nu
dat plezier wilden Sam en Dick hem wel doen en dus werd er op
de Stationsweg geoefend. Ze liepen zich uit de naad en toen ze
dachten dat ome Dirk alleen kon fietsen gaven ze hem een flinke
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zet en bij de eerste de beste boom greep ome Dirk met beide
armen de stam en de fiets ging onbemand nog een eindje door.
Nou ben ik helemaal van het onderwerp ‘waterstokers’ afgedwaald. Mijn vader startte zijn zaakje in de bijkeuken van ons
huis in de Wagenstraat. Het warme water werd verkocht in de
hoop, dat de mensen er tegelijkertijd wat zeep en/of bleekpoeder bij aanschaften, want dan werden er nog een paar centen
aan verdiend. Maar als vader water moest brengen en ze hadden de spullen al bij een ander gekocht, dan was zijn humeur
niet al te best.
’s Nachts om een uur of drie werd de ketel aangemaakt meestal
met afvalhout en verder met bries gestookt. Bries was een product van de cokes en werd door de Gasfabriek verkocht voor
20 of 30 cent per mud. Wasmachines waren een nog onbekende luxe en de huisvrouwen stonden dikwijls de hele Maandag
te stampen en te boenen. Maar op maandag was er vaak nog
een andere narigheid. Iedereen waste namelijk op maandag en
dan kon de watertoren niet voldoende water aanpompen en het
straaltje wat dan uit de kraan kwam was niet dikker of groter dan
het straaltje van mijn hondje ‘Chennie’.
In 1932 stond ik onder dienst en eens per maand was ik ’s
maandags nog thuis en ik moest dan ook op stap met twee
tonnen water op de transportfiets. Dat was nu niet bepaald een
hobby van me op mijn enige vrije dag. Enige jaren later wilde
mijn vader een grotere winkel om ook kruidenierswaren te gaan
verkopen en hij kocht toen van baas Slot 2 pandjes in de Korte
Boonestraat. In die pandjes was een timmermanswerkplaats
gevestigd geweest, waar in hoofdzaak doodkisten werden vervaardigd. Het pand waar we uit trokken in de Wagenstraat stond
leeg en waar mijn vader niet op gerekend had gebeurde. De
broer van waterstoker de Vries van het Hoofd huurde het pand
van Jan van der Lely ook voor een waterstokerij. Een concurrent
dus vlakbij.
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Voorgrond links, het winkeltje van vader Stigter.
Ook de Nutsspaarbank is te zien. Slechts de herinnering rest.
Nu is ter plaatse een parkeerterrein aan de Wagenstraat.

Toch had mijn vader veel geluk, want bij het bombardement op
18 maart 1943 werd de waterstokerij van De Vries door een bom
totaal vernield en bleef de Korte Boonestraat gespaard. Nog tot
lang na de oorlog 1940-1945 heeft de zaak nog doorgedraaid en
toen mijn vader er mee stopte heeft mijn broer Dick er nog een
aantal jaren de winkel gedreven. Bij de stadssanering werd daar
alles onteigend en gesloopt. Ik meen dat toen alle waterstokers,
op De Vries aan het Hoofd en Pieterse in het Bloemhof na, waren verdwenen. De mensen kregen boilers en gasgeisers, dus
werd het halen van warm water gelukkig verleden tijd.
december 1989

L. Stigter Sr.
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DE WATERTOREN
Ons drinkwater. We staan er niet bij stil omdat het schijnbaar
zo gewoon is, schone schijn gelukkig. Maar het is toch wel een
bijzondere grondstof, dat water, en zo goedkoop. Iets meer dan
twee gulden per 1000 liter ofwel twee cent per emmer. En dan
nog gratis thuisbezorgd in zelf te bepalen hoeveel heden en op
zelf te kiezen tijdstippen.
Vergelijk het maar eens met benzine en dat moet je dan nog zelf
bij de pomp gaan halen!
Natuurlijk is dat geen eer1ijke vergelijking, maar mooi is toch
wel dat in ons land elk huis, elke boerderij, hoe afgelegen ook,
kan beschikken over schoon drinkwater. Bovendien dan nog op
elke plaats in dat huis waar je het maar wilt kunnen tappen. Tja,
elders op deze aardbol zijn er nog veel plaatsen waar vrouwen
met kruiken op het hoofd over een grote afstand, dat water van
de bron naar huis moeten vervoeren.
Toch is deze alom aanwezige, drinkwatervoorziening niet zo
oud. In de eerste helft van de vorige eeuw was men voor drinkwater, een eerste levensbehoefte, aangewezen op regenwater,
welwater of (schaars aanwezig) bruikbaar oppervlaktewater. In
ons land is de gemiddelde jaarlijkse regenval ± 700 mm Dat
houdt in dat er voor: een gemiddelde woning zo’n 35 m3 water
beschikbaar kwam en werd opgeslagen in regenput of regenton.
Maar in tijden van droogte was de buffervoorraad vaak onvoldoende. Bovendien kwam dan de slechte kwaliteit van put of ton
onbarmhartig naar voren. Vooral die putten. In de gemetselde
wanden zaten natuurlijk kleine scheurtjes en daardoor kon het
grondwater zich vermengen met het drinkwater in de put.
Op zich behoefde dat geen probleem te vormen, maar door
vlakbij gelegen beerput en/of mesthopen of ander afval, was dit
grondwater ernstig vervuild. Vooral in de steden was het vaak
moeilijk drinkwater gescheiden te houden van het rioolwater.
Via dergelijk water verspreidde een besmettelijke ziekte zich razendsnel en kon zodoende uitgroeien tot een ware ramp, een
epidemie. Daardoor werd Europa in 1832 voor het eerst geteisterd door de cholera. Er vielen tienduizenden slachtoffers.
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Met tussenpozen van enkele jaren sloeg de ziekte met eenzelfde
kracht toe. Koortsachtig onderzochten de geleerden hoe de ziekte ontstond en hoe een epidemie kon worden vermeden.
De Engelse arts John Snow toonde in 1854 aan dat de besmetting verband hield met het drinkwater. In de Engelse industriesteden verschenen daardoor de eerste gesloten riolering- en
waterleidingcircuits.
In ons land reageerde Amsterdam als eerste gemeente. Met
voor 96% Engels kapitaal en met gebruik van de Engelse kennis
werd in de jaren 1851-1853 de eerste centrale drinkwaterleiding
aangelegd. De transportleiding liep van de duinen via Haarlem
naar Amsterdam. Haarlem was zo vriendelijk om daartoe vergunning te verlenen, maar wel op voorwaarde dat hun stad ook
aangesloten werd.
Bij de choleraepidemie in 1866 was het resultaat merkbaar. Het
aantal slacht offers in Amsterdam was minder dan de helft van
de getroffenen in andere steden. Binnen een half jaar stierven
toen in Nederland ruim 20.000 mensen.
Deze ramp deed ook de regering reageren. Koning Willem III
stelde een landelijke onderzoekscommissie in. Twee jaar later,
dus in 1868 bracht de commissie rapport uit met het advies de
zuiverheid van het drinkwater onder wettelijk toezicht te brengen.
Kennelijk was dit een moeilijke zaak of men was te laks, want het
duurde tot 1957 voordat deze regelingen er kwamen. Nota bene
89 jaar later!
Niet dat er alom gewacht werd op het gereed komen van die
waterleidingwet. Rotterdam nam het initiatief in 1873, Den Haag
een jaar later. Omstreeks deze tijd ontstond er wel een stroomversnelling, talrijke gemeenten kwamen in actie. Dat werd ook
wel tijd want Nederland liep behoorlijk achter vergeleken met
Engeland en Duitsland.
Geld voor de waterleidingen moest van particuliere zijde komen.
In het begin van Engelse kant omdat de Nederlanders dit maar
een riskante belegging vonden. Pas nadat de kat uit de boom
gekeken was veranderde deze opstelling.
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Ontwerp van Gemeentearchitect R.P. Stuivinga uit 1887.

36

Maassluis gaat niet aan deze ontwikkelingen voorbij en dat blijkt
uit een zeer gedetailleerd ontwerp voor een waterleiding, compleet met watertoren, filterbassins, leidingen enz. Dat ontwerp is
van de hand van de Gemeentearchitect, de heer R.P. Stuivinga
welke van 29 november 1882 tot 1 juli 1895 in deze functie werkzaam was. Het tekenwerk is met bewonderenswaardige precisie
uitgevoerd. In ragfijne lijnen zijn de kleinste kleinigheden aangegeven. In de machinekamer is het beloop van alle leidingen
met flenzen, met afsluiters, alles minutieus op schaal 1:100 aangegeven. Alles staat erop. In de situatieschets, het stadsplan,
valt allereerst op hoe klein Maassluis toen was. Tja, met 5700
inwoners. Niet te geloven als je nu om je heen kijkt.
Wat ook opvalt is dat het complex niet op het grondgebied van
Maassluis wordt gesitueerd, loopt men hier op een grenswijziging
vooruit? Omstreeks deze tijd is er immers veel overleg over een
grenswijziging omdat er al druk op Maaslands grondgebied, in
feite ten behoeve van inwoners van Maassluis, wordt gebouwd.
Bij verdere bestudering blijkt alras dat het ontwerp totaal verschilt met datgene wat ‘gerealiseerd’ wordt. Het ketelhuis staat
apart met eigen schoorsteen. De watertoren is totaal anders van
vorm en is veel kleiner. Kortom wat is er aan de hand geweest?
Waarom heeft men dit zover uitgewerkt bouwplan laten schieten? Mogelijk problemen met Maasland?
Omdat in de loop der tijden veel archiefmateriaal verloren is gegaan valt niet te achterhalen wat oorzaak en gevolg is. Wel duikt
een naam op die onverbrekelijk met de uiteindelijke realisatie
verbonden blijkt. Dat is het architecten- en ingenieursbureau van
Wijk & Hoogendijk uit Rotterdam. Dit zendt dd. 1 maart 1890 een
adres aan de Gemeente Maassluis zoals elders in dit boekje is
beschreven. Daarbij zijn gevoegd het plan met tekeningen tot
stichting van een drinkwatervoorziening. Op essentiële punten
wijkt dit plan belangrijk af van de opzet van architect Stuivinga.
Om te beginnen is een ander terrein verkozen, nu in de gemeente Maassluis, dicht bij de Haven. Ook de opzet van het ge-
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De Watertoren nog in oorspronkelijke staat.
Het station staat er wel, maar de woningbouw is nog niet te zien.

Jaren later. Op de uitbouw is, in afwijkende vormgeving,
een verdieping gebouwd.
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bouwencomplex is anders. Het ketelhuis is ondergebracht in de
toren zelf en het drijfwerk met de pompen staat in een aanpalend gebouwtje. De vrijstaande schoorsteen is verdwenen en nu
eveneens ondergebracht in de toren, die zelf een totaal andere
opzet vertoond Hij is veel robuuster, kraagt aan de bovenzijde
ter plaatse van het reservoir metselwerk uit en is van 4 siertorentjes op de hoeken voorzien. Eén torentje wordt benut als
schoorsteen en een van de andere herbergt een trapje om op
het dak te komen. Al met al, deze watertoren is gerealiseerd en
is tientallen jaren een beeldbepalend element geweest voor de
aanblik van Maassluis van de rivier af gezien.

De Joubertstraat, hier slechts aan één zijde bebouwd,
met blik op de watertoren.

Omdat het water niet vanzelf uit de kraan stroomt, moet het water in het leidingnet onder druk staan. Dat kan gebeuren door
een pompinstallatie. In plaats van de vereiste pompcapaciteit
af te stemmen op de piekuren van het verbruik, was het economisch aantrekkelijk om te kiezen voor een hooggelegen waterreservoir. Dat houdt de capaciteit beperkt, er is een buffervoor-
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Vanaf de rivier is de Watertoren beeldbepalend
voor het silhouet van Maassluis.

raad en er is een natuurlijke druk. Deze toren had een reservoir
van plaatstaal met een inhoud van ± 110 m3.
Tegenwoordig is het met elektrisch aangedreven pompen eenvoudiger om met de capaciteit te variëren, zodat zo’n toren minder belangrijk geworden is.
J.H. Steenkist
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WATER(S)NOOD
De rampnacht in Maassluis
De watersnood in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 trof
ook de gemeente Maassluis. Er viel één dode te betreuren, zo
bleek na het zakken van het waterpeil. De 69-jarige huishoudster, juffrouw Jansje van der End, werd ontzield aangetroffen in
de woning aan het Zandpad 6. Juist in de woonwijken rond de
binnen- en buitenhaven, het Hoofd, de Taanschuurpolder en de
Kapelpolder, werden de inwoners van Maassluis door de watervloed getroffen.
Het hoogst gemeten waterpeil ten gevolge van de Noordwesterstorm die die nacht woedde was in Maassluis 3,65 m boven N.A.P. Het water reikte in sommige woningen tot 1,80 meter
hoog. Bewoners van benedenhuizen in de genoemde wijken
moesten die nacht op zolder of bij hun bovenburen doorbrengen. De materiële schade was uiteraard groot. Ook de rond de
Haven gevestigde bedrijven leden aanzienlijke schade. Bij het
licht- en waterbedrijf ging het gehele oud-archief verloren doordat de kelder onderliep.
Vrijwel de hele stad was die nacht verstoken van elektriciteit,
maar in de loop van de zondag werd deze storing opgeheven.
Ernstiger was het feit dat de watersnood leidde tot een dagenlange waternood. De bezinkbassins van het Maassluise Waterleidingbedrijf op het Hoofd aan de Joubertstraat spoelden in die
rampnacht vol met zout water.
Na daling van het waterpeil is dit zeewater zo snel mogelijk
geloosd. De voorraad drinkwater in de watertoren was toen
75 m3. Die zondagmorgen om 10 uur viel de druk op het buizennet weg. Dat noopte het waterleidingbedrijf tot het treffen van
noodmaatregelen.
’s Middags om 4 uur arriveerde uit Vlaardingen de eerste tankauto met drinkwater op de Maassluise Markt. Schielijk werd een
oranje vlugschrift verspreid met de tekst:
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Hoog water op komst, de vloedplanken zijn al aangebracht.
De Havenstraat (het voormalige Wijde Slop) zet zich schrap.
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Hoog water met ook voor het Gemeentebedrijf voor water en gas de nodige overlast.
Rechts het woonhuis van Baas Calie.

‘De Burgemeester van Maassluis brengt, met het oog op
het besmettingsgevaar, onder de aandacht van de burgerij
dat het dringend noodzakelijk is het drinkwater te koken.’
De stadsomroeper, de heer L.M. van Buuren, maakte via een
speciale geluidswagen bekend dat de Maassluizers hun drinkwater niet uit de kraan moesten halen. De vrees bestond dat het
leidingnet zou zijn verontreinigd.
Op 2 februari zag het Gemeentebestuur zich dan ook genoodzaakt een tweede vlugschrift te verspreiden.
Daarop stond:
* Van gemeentewege wordt drinkwater beschikbaar gesteld.
* Nadere mededelingen over het afhalen van drinkwater
zullen door middel van een geluidswagen worden bekendgemaakt.
* In het belang van de volksgezondheid is het verboden
ander water te gebruiken dan het water dat van gemeentewege beschikbaar wordt gesteld.
Op donderdagmiddag 5 februari om 4 uur ’s middags konden de
bewoners van Maassluis weer water uit de keukenkraan tappen.
Er was met man en macht door de mensen van het waterleidingbedrijf gewerkt om alle filters, pompen en bassins weer schoon
te maken. Tot en met die donderdag werd het water aangevoerd
met de waterboot en diverse tankauto’s. In totaal had Maassluis
in de periode van 1 t/m 5 februari 540 m3 water van buiten de
gemeente aangeleverd gekregen.
Het water uit de kraan kon trouwens niet zonder meer voor
consumptie worden gebruikt. In overleg met het ministerie van
Volksgezondheid is het hele leidingstelsel ontsmet met ‘Halamid’. In de dagen na de hervatting van de waterlevering op 10
februari 1953 is het water vele malen bacteriologisch en scheikundig onderzocht. Nog tot dinsdag 17 februari bleef de plicht
om het drinkwater te koken gehandhaafd.
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De watersnood van 1953 overtrof uiteraard alle andere regelmatige overstromingen van de woonwijken rond de haven. Die behoorden pas medio 1976 na het aanleggen van de keersluis en
de Deltadijk definitief tot het verleden. De bekende vloedplanken,
die bij de bewoners langs de haven altijd klaarstonden, konden
toen echt worden opgeruimd.
De kans dat er ooit
weer zout water uit
de Maassluise kranen stroomt is geminimaliseerd doordat
in 1965 het eigen
waterleidingbedrijf
aan de Joubertstraat
buiten bedrijf werd
gesteld. Het water
werd vanaf die tijd
vanuit
Rotterdam
aangeleverd via het
pompstation aan de
Sportlaan te Maassluis, waar ook nu
nog steeds de reinwaterkelders zijn gevestigd.
De voor het Hoofd zo
kenmerkende
WaDe jeugd is al met de sloop begonnen.
tertoren is nog een
aantal jaren blijven
staan. Pas na veelvuldige vernielingen, brandjes en een dodelijk
ongeluk, werd in 1970 de Watertoren gesloopt en zijn de bassins
gedempt. Het terrein is daarna als parkeerterrein bij de Veersteiger in gebruik genomen.
Lelia van der Tak

46

A- of B-ABONNEE?
Om in 1890 abonnee te worden op het drinkwaterleidingnet
diende er wel enige drempelvrees overwonnen te worden om de
waterleiding onder de drempel door in huis te krijgen. Er waren
nogal wat verplichtingen eer er een druppel water uit de kraan
kwam. De verbruiker moest zich verbinden om gedurende de
drie eerstvolgende jaren water af te nemen tot een hoeveelheid,
waarvan de gezamenlijke jaarlijkse abonnementsprijs een bedrag vertegenwoordigde van minstens 10% van de aanlegkosten van de uitbreiding van het buizennet. De leiding werd tot 0,50
m in het huis gelegd. De kosten van de leidingen en kranen binnenshuis waren voor rekening van de huiseigenaar.
Bij abonnement volgens tarief A (kleinverbruik) werd de gezamenlijke oppervlakte berekend van de verschillende verdiepingen van de gebouwen, open plaatsen binnen de gebouwen
werden inbegrepen. Keukens en zolderkamers worden meegerekend. Zolders, kelders of bergplaatsen in een kelderverdieping
behoefden alleen te worden meegeteld als daar water uit de leiding werd verbruikt. Tarief A werd gehanteerd als volgt:
1° Z
 o de oppervlakte (voor iedere woning afzonderlijk) minder
bedraagt dan 30 m2 f 5,20 per jaar.
2° Voor elke m2 daarboven f 0,12 per jaar.
Deze bedragen mochten met 25% worden verhoogd voor bakkerijen, slagerijen, tapperijen, koffiehuizen, logementen, bierbrouwerijen, bottelarijen en plaatsen van uitspanning.
Daarnaast was per jaar nog extra verschuldigd:
1° Voor eene badinrichting
2° Voor eene watercloset
3° Voor eene paard
4° Voor eene tweewielig rijtuig
5° Voor eene vierwielig rijtuig
6° Voor ieder paard boven de twee eerste
7° Voor ieder tweewielig rijtuig boven de twee eerste
8° Voor ieder vierwielig rijtuig boven de twee eerste

f 7,50
f 4,00
f 4,00
f 2,50
f 4,00
f 2,00
f 1,50
f 2,00
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9° Besproeiing van straten of gevels, zoo dit direct
plaats heeft door middel van slangen, buizen, kranen
of dergelijke per m2 oppervlakte der gebouwen,
zoals boven is omschreven,
f 0,02
doch niet minder dan per jaar.
f 6,00
10° Een Urinoir met water besproeid wordende
volgens watermeter per m3
f 0,20
Als de mogelijkheid gewenst was om tuin of grasveld te besproeien dan was het aanvullende tarief daarvoor per 100 m2:
tot 200 m2 f 6.-- per 100 m2 en bij een grotere oppervlakte
f 3,30 per 100 m2 per jaar. Afronding geschiedde op 100 m2
naar boven.
Tot een abonnementsbedrag van f 10,-- was de betalingsconditie 1 x per jaar en daarboven per 3 maanden. Bij huurwoningen
was de eigenaar abonnee en deze had dit bedrag in de huurprijs
van de woning opgenomen. Begrijpelijk was berekening volgens
dit tarief honderd jaar geleden zonder hulp van computers geen
sinecure.
Tarief B ging volgens een watermeter en de betaling was per 3
maanden. Het tarief was voor een minimum verbruik van gemiddeld per dag van:
300 liter
f 6,25
per 3 maanden
400 liter
f 7,50
per 3 maanden
500 liter
f 9,375 per 3 maanden
600 liter
f 11,25
per 3 maanden
700 liter
f 13,125 per 3 maanden
800 liter
f 15,00
per 3 maanden
1000 liter
f 17,50
per 3 maanden
Boven een verbruik van 1 m3 per dag, werd voor dit meerdere
f 0,15 per m3 berekend en boven 2 m3 werd dat f 0,12 per m3.
Deze berekening was een stuk eenvoudiger dan tarief A en gaf
uiteraard, omdat het werkelijk verbruik berekend werd, de minste problemen.
Rien Luijten
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DE WATERBOOT ‘MAESLANDTSLUYS’
De centrale watervoorziening van Maassluis werd in 1890
gesticht door een door particulieren opgerichte ‘Maassluise
Waterleiding Maatschappij’. De exploitatie van dat bedrijf werd
op 1 april 1922 overgenomen door de gemeente Maassluis.
Het water werd in die tijd betrokken uit de rivier ‘Het Scheur’ (nu
Nieuwe Waterweg). Dat geschiedde via een inlaat in de rivier
ter hoogte van het voormalige zwembad aan de Burgemeester
Van der Lelykade, waar zich thans de veersteiger bevindt van
de veerdienst Maassluis-Rozenburg v.v. Via deze inlaat kwam
het water in de bezink- en filterbassins terecht. Het water werd
meestal 2 uur na hoogwater ingelaten. In de filterbassins werd
het water op biologische wijze gezuiverd en vervolgens door
middel van stoomkracht opgepompt naar de reservoirs in de Watertoren en van daaruit via een leidingstelsel naar de tapplaatsen
in de gemeente gevoerd.
Voordat de gemeente de centrale watervoorziening ging exploiteren had men reeds plannen uitgewerkt om tot een verbetering
van de bestaande watervoorziening te komen. De bezink- en
filterbassins werden aanzienlijk uitgebreid, er werd een nieuwe
waterinlaat vanuit de rivier gemaakt en men ging in het bedrijf
zelfs over van stoomkracht naar drijfkracht ontstaan via gas en
elektriciteit.
Het inlaten van oppervlaktewater vanuit de rivier ten behoeve
van de drinkwatervoorziening heeft vanaf 1890 zonder al te grote
problemen plaats kunnen vinden. In het begin van de dertiger jaren veranderde dit echter. Zo waren de geringe regenval in 1934
en de verdieping van de vaargeul in Het Scheur er de oorzaak
van dat het zoutgehalte van het rivierwater sterk gestegen was.
Dit gaf de verbruikers van het drinkwater aanleiding tot het indienen van gegronde klachten, die het nemen van maatregelen
noodzakelijk maakten. Om tot verbetering van de kwaliteit van
het water te geraken, zou er water moeten worden aangevoerd
van een meer stroomopwaarts gelegen gedeelte van de rivier.
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In januari 1935 werd in opdracht van de toenmalige directeur
der Gemeente Waterleiding, de heer J.M. Osephius een expertiserapport uitgebracht door het Ingenieurs- en Adviesbureau
Ir. Schippers te Rotterdam om tot aanschaffing van een waterboot te komen. Het zou een schip moeten worden dat geschikt
was voor het vervoer van 300 ton rivierwater per dag. Die hoeveelheid water moest worden ingenomen ter hoogte van IJsselmonde en dan naar de Buitenhaven van Maassluis worden
getransporteerd. Het water zou aldaar met een pershoogte van
± 6 meter de wal opgepompt moeten worden via een buis met
een doorsnee van 7 inch over een lengte van ongeveer 250 meter. In bijzondere omstandigheden zou het schip tweemaal per
24 uur 300 ton water moeten kunnen aanvoeren.
In het betreffende expertiserapport werden onderstaande vier
overwegingen gegeven:
1	Het kopen van een oud sleepschip, te verbouwen tot een
tankschip voor het vervoer van 600 ton water.
2 Het kopen van een oud schip en daarin losse tanks plaatsen.
3	Het bouwen van een nieuw lichterschip van 600 ton, speciaal
ingericht als tankschip, met pompmotor en pomp op het dek
in een dekhuis.
4	Het bouwen van een motortankschip van 300 ton met een
voortstuwingsmotor van 100 pk, die tevens de pomp aandrijft.
De aanschaffingskosten van zo’n schip werden begroot op
f 30.000,--.
De eindconclusie in het rapport luidde:
Dat de overwegingen 1 t/m 3 werden ontraden in verband met
zeer hoge verbouw- en exploitatiekosten. Geadviseerd werd om
over te gaan tot de bouw van een modern en economisch ingericht motortankschip van 300 ton, voorzien van een dieselmotor
van 100 pk en een pompinstallatie.
In het voorjaar van 1935 werd aan het genoemde ingenieursbureau, na een Besluit van Burgemeester en Wethouders van Maassluis, opdracht gegeven voor de bouw van een motortankschip.
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Bouwgegevens uit het bouwbestek van dit schip:
Type				
Lengte				
Breedte			
Tonnage			
Laadvermogen		
Diepgang geladen		
Hoogste punt ledig		
Bouwjaar			
Voortstuwing			
Merk v.d. motor		
E.P.K.				
Snelheid ledig			
Snelheid geladen		

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

motortankboot
4047 cm
646 cm
323 ton
300 ton zoetwater
220 cm
540 cm
1935
dieselmotor
Brons
90
1 km per uur
10 km per uur

Merken van teboekstelling in het Scheepsregister:
Brandmerk			
Meetbrief			
Bouwer 			

: R 9648 N
: No 6948
: N.V. Scheepsbouwwerf ‘De
Merwede’, v/h van Vliet & Co.,
Neder-Hardinxveld

Verder was het schip voorzien van:
1 verdringingspomp merk Houttuin, cap. 150 m3 per uur met een
persdruk van 2 atm.
1 bronzen schroef, fabrieksmerk Lips.
Later, in 1956, is er op het schip een Deutz-dieselmotor geplaatst
voor de aandrijving van de ‘Houttuin’-pomp met een vermogen
van 30 pk. Voordien werd die pomp aangedreven door de voortstuwingsmotor.
De voortstuwingsinstallatie bestond uit een 4-takt injectie ruwolie
scheepsmotor merk Brons, met een nominaal vermogen van 90
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De officiële proefvaart in 1935 van de ‘Maeslandsluys’.

REM pk, voorzien van 2 cilinders met een diameter van 280 mm
en een slag van 350 mm. Het aantal omwentelingen bedroeg
320 per minuut.
De algemene omschrijving van het te bouwen schip luidde:
Het schip wordt een motortankschip voor het vervoer van rivierwater over de binnenwateren naar Maassluis. Het schip wordt
verdeeld in 3 dwarsscheepse tanks, elk onderverdeeld door een
langsscheeps waterdicht schot in twee tanks, dus totaal 6 tanks.
Het voorschot is door een waterdicht aanvaringsschot verdeeld
in voorpiek en voorkajuit. In het achterschip bevindt zich de motorkamer, afgescheiden van het achterruim door een waterdicht
schot. Dit achterruim is ingericht tot bergplaats en voorzien van
een luikhoofdje.
Op 14 augustus 1935 werd met het motortankschip ‘Maeslandtsluys’ de proefvaart gehouden. De resultaten voldeden aan alle
verwachtingen, zodat het schip dan ook op diezelfde dag door
de gemeente werd overgenomen. Daar het chloorgehalte van
het ruwwater van het prise d’eau der waterleiding en Het Scheur
over de maand augustus 1935 reeds gemiddeld 970 mg./l. bedroeg, was het noodzakelijk dat het schip onmiddellijk in de vaart
genomen werd.
Van 14 augustus tot 1 december 1935 maakte het schip 138 reizen naar de Oude Maas. Gedurende die tijd hebben, voornamelijk in de maand november, dikwijls noordwesterstormen gewoed
met het gevolg dat het zeewater steeds dieper de Nieuwe Waterweg, Het Scheur en de Oude Maas werd opgestuwd. Ondanks
dit feit kon toch nog steeds ruwwater met een chloorgehalte van
minder dan 100 mg./l. worden aangevoerd.
In die eerste periode is dan ook duidelijk gebleken dat het motortankschip voor een goede drinkwatervoorziening van grote
betekenis is geweest. Tevens werden door de zuivering van het
water met actieve kool goede fysische en chemische resultaten
bereikt. Daarbij zelfs werd vastgesteld dat het rivierwater na om-
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zetting in drinkwater op dit punt niet voor duinwater behoefde
onder te doen.
Begrijpelijkerwijs brachten deze maatregelen en het in de vaart
brengen van de waterboot hoge kosten met zich mee. Om deze
kosten op te vangen werd overgegaan tot het plaatsen van watermeters. Daardoor zou tevens en halt kunnen worden toegeroepen aan de verregaande waterverspilling. De bedoeling was
om hierdoor het verbruik per inwoner terug te brengen van ruim
103 liter per etmaal naar ongeveer 50 liter.
Dat deze watermeterplaatsing zijn nut afwierp bleek wel uit een
daling van de wateromzet in 1935 van 35.666 m3.
Dat de aanschaf van de waterboot geen overbodige luxe is geweest blijkt wel uit het jaarverslag van de Gemeente Licht- en
Waterbedrijven over het dienstjaar 1938. 120.900 m3 ruwwater
werden toen aangevoerd vanaf de Oude Maas met 403 reizen.
In dat jaar werden er met het schip 9.086 km afgelegd.
Bij het in gebruik stellen van de waterboot werd de heer J. Hartman m.i.v. 12 augustus 1935 in vaste dienst aangesteld als
schipper-motordrijver van het motorschop ‘Maeslandtsluys’. Als
knecht werd aangesteld de heer D. van der Lee. De heer Hartman was afkomstig van de sleepdienst en had als stuurman
gevaren op de zeesleepboot ‘De Schelde’. De heer Van der Lee
heeft later de heer Hartman als schipper opgevolgd. Verder hebben als schipper op de waterboot gevaren de heren W. van den
Akker en H.J. van Leeuwen.
Het loon van de schipper van de waterboot bedroeg in 1935
f 28,50 per week, terwijl het loon van de schippersknecht f 18,-per week bedroeg.
Het lossen van de waterboot vond plaats in de buitenhaven ter
hoogte van de Joubertstraat. Doordat Maassluis steeds meer inwoners kreeg moest er veel ruwwater van de rivier worden aangevoerd. Op den duur ging de aanvoer en het overpompen dag
en nacht door. De bewoners van de Govert van Wijnkade klaagden al in 1960 over de geluidshinder door de luidruchtige pomp
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Rechts: Schipper D. van der Lee. Midden: H. Vermeer.
Links: Passagier M. van Dalen.
van de waterboot. Door de heer C.J.M. van der Hidde, toentertijd
wonende aan de Govert van Wijnkade 46, werd hierover bij het
College van Burgemeester en Wethouders een klacht ingediend.
Door het geluid dat de pomp van de waterboot veroorzaakte was
hij niet in staat de scheepsberichten goed te kunnen ontvangen, die bestemd waren voor het kantoor van Smit’s Internationale Sleepdienst en het bergingsbedrijf Van der Tak. Om aan de
klachten tegemoet te komen heeft men de losplaats enigszins
verlegd. Dit bleek echter niet het gewenste resultaat op te leveren. Men besloot toen in 1961 een isolerende omkasting rond
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De waterboot op de woelige baren van de Nieuwe Waterweg.
Op het achterschip schipper D. van der Lee.

de pompinstallatie van de boot aan te brengen. Bij een aantal
isolatiebedrijven werden offertes aangevraagd. De kosten voor
het aanbrengen van een geluidsisolatie werden geraamd op ongeveer f 2.000,-- Dit bleek voor de gemeente Maassluis een te
hoge uitgave te zijn.
Uiteindelijk heeft men de hulp ingeroepen van een plaatselijke
aannemer. Het werk werd uitgevoerd door het aannemingsbedrijf J.C. van der Plas N.V. voor een bedrag van f 226,20. Een
koopje voor de gemeente.
De aangebrachte bekisting rondom de pompinstallatie bleek
echter niet aan de verwachtingen te voldoen. De omwonenden
van de losplaats bleven klagen over de geluidsoverlast. Daarna
is men gebruik gaan maken van de steiger van Key & Kramer,
die zich buiten de haven in de rivier bevond.
Het is één keer voorgekomen, dat de waterboot zijn schroef heeft
verloren. Volgens de toenmalige schipper de heer Van Leeuwen
gebeurde dit in 1964. Tijdens het aanleggen van de boot aan de
steiger in de rivier werd het schip plotseling stuurloos en sloeg
de motor op hol, zoals men dat in vakjargon noemde. Gelukkig
slaagden ze er wel in het schip af te meren. Bij inspectie bleek de
schroef verdwenen te zijn. Om de schroef weer boven water te
halen werd de hulp ingeroepen van de duikers van het bergingsbedrijf Van der Tak. Deze duikers zochten een deel van de rivierbodem af, doch de schroef werd niet gevonden. Later werd door
duikers van de vrijwillige brandweer van Maassluis alsnog een
poging gewaagd, doch ook dit had geen resultaat.
Mede op aanwijzingen van de schipper is de boot zelf nog eens
nader onderzocht. En wat bleek: de schroef was wel van de
schroefas losgeraakt, maar was blijven hangen op de hak van
het schip. Een geluk bij een ongeluk dus. Nadat de schroef veilig
was gesteld heeft men de waterboot versleept naar het strandje
nabij het opslagterrein van Key & Kramer. Bij laag water werd de
boot droog gezet en de schroef weer aan de schroefas gemonteerd.

57

De verloren schroef wordt weer aangebracht.
De waterboot heeft dienst gedaan van 1935 tot 1965. In 1964 is
de aansluiting van het Maassluise waterleidingnet aan die van
Rotterdam tot stand gekomen. Daardoor was de aanvoer van
ruw water vanaf de rivier niet meer nodig. De waterboot is in
1965 via de firma Borger de Jong, scheepsmakelaar te Rotterdam, verkocht voor een bedrag van f 25.000,--. De ex-waterboot
‘Maeslandtsluys’ werd op 2 augustus 1965 overgedragen aan
de nieuwe eigenaar, de Fa. Oosterlee, Zand- en Grinthandel te
Maassluis, die het schip als zandschuit in de vaart heeft genomen.
J. Zon
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MAQUETTE-BOUW

Links: L. Stigter Sr. Rechts: A. Riedijk.
De heren L. Stigter Sr. en A. Riedijk aan het werk. Na een maquette van de Grote Kerk maken ze nu een model van de in 1970
gesloopte Watertoren. Met veel geduld groeit onder hun handen
een feilloze kopie op schaal 1:25. De bouwtekeningen uit 1890
zijn bewaard gebleven en deze zijn leidraad bij hun werk.
De bouwkundige achtergrond van Aad Riedijk (de man van de
puntjes op de i) komt hierbij goed van pas. Het resultaat is te
bewonderen op de tentoonstelling in maart a.s. in het Gemeentemuseum. Daarna krijgt het werkstuk een plaats in de hal van
het kantoor van de Gemeentebedrijven in de Havenstraat.
J.H. Steenkist
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WATERPEREN
Vlak boven het bruisende water, op het voorste puntje van de
scheepsboeg, kon ik heerlijk over verre zeeën dromen. Het was
mijn grote wens om eenmaal te mogen gaan varen. Verder dan
het af en toe meevaren met de Maassluise waterboot is het echter nooit gekomen.
Dat plekje voorop het trillende en steunende schip had iets heel
bijzonders voor me. Tijdens de terugvaart vanaf de rivier de Lek
stond ik daar vaak te dromen met onder m’n voeten een schip
vol drinkwater dat meer onder dan boven water uitstak en van
voren de zilte zeelucht vanaf de Noordzee.
Het was een bevoorrechte positie om te mogen meevaren in
de grote vakantie of op de vrije woensdagmiddagen. Amper 10
jaar was ik, maar m’n ome Henk van de Meeberg woonde op de
Watertoren, vandaar. Ome Dirk van der Lee was de kapitein en
(ome) Henk van der Meer de machinist. Deze nam onderweg
ook de watermonsters, om te kijken of het water al schoon en
zoet genoeg was om te gaan laden. Hoewel ik nooit veel verschil
zag in de paarse kleur van de testvloeistof was er bij hem geen
twijfel over het moment van waterladen. Als het heel erg tegen
zat, ging de waterboot zelfs tot aan Vianen om veilig drinkwater
te halen. Zover ben ik nooit geweest.
De boot was niet altijd in gebruik, omdat er bij een hoge waterstand in de Waterweg ook wel vanuit de rivier water werd
ingepompt. In de grote reservebassins rond de Watertoren zat
veel vis, vandaar dat mijn vader daar graag zijn hengel uitwierp.
Hij was dol op vissen en had bij de Watertoren achter het oude
zwembad een eigen stek.
Als de waterboot schoon drinkwater aan het laden was, kwam
er een moment dat je moest kiezen. Bij het stuurhuis en de machinekamer blijven, of naar voren. Als de boot helemaal vol was,
kon je bijna niet meer terug. Het lukte je alleen via de nog net
boven het water uitstekende waterpompbuizen.
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De waterboot lost zijn last.

De twee vaste bemanningsleden hadden dat liever niet, dus
hoorde je altijd: ‘Nou, wat doe je? Verder hadden ze aan mij
geen last. Tenminste, tot die keer dat ik vooraf aan de reis een
bezoek had gebracht aan de groenteboot.

Het ‘loodsenpaleis’, zoals deze woningen in de volksmond
werden aangeduid. Een plaatje uit 1911. Rechts is de ‘Rode
Villa’ in aanbouw, een woning voor reder Joh. Poortman.
Vele jaren later is het gehele complex in gebruik geweest als
Stadskantoor. Gesloopt in het kader van de Deltawerken.
Een perenboot wel te verstaan. Die lag altijd schuin aan de overkant van de aanlegplek van de waterboot, vlak voor het loodsenpaleis naast de Rode Villa. Van de coasters werden van en naar
de perenloods van Siem Breure op de hoek van de Keucheniusstraat peren vervoerd. Via rollenbanen met stalen rolletjes werden de 3 hoog gestapelde kistjes in en uit de schepen geladen
of gelost. Een enkele keer viel er wel eens wat tussen de wal en
het schip.
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Als je handig was, en wie was dat niet voor een paar van die
grote peren, kon je op de golfbeweging, via een bak van Tak’s
Berging, precies bij de in het water gevallen langzaam zakkende
peren komen.
Juist die dag was mijn geluksdag. Binnen een half uur vielen
er twee stapels in het olieachtige water. Peren vissen geblazen.
Ik had mijn nogal ruim zittende jack volgeladen met peren voor
thuis. Mijn vader lag ziek en de fruitmand van de personeelsvereniging van de Touwbaan was al een poosje leeg.
De waterboot vertrok die dag wat vroeger, dus maakte ik haast
om aan boord te komen. Hard lopend over de spoorbrug kwam
ik net op tijd bij het ijzeren trappetje voor de Joubertstraat waar
de waterboot altijd lag te pompen.
Op de heenreis hadden we mooi weer en het water was bij de
Oude Maas al schoon genoeg om in te nemen, maar het weer
verliep. Toch koos ik mijn geliefde plekje op de voorplecht, om bij
terugkomst als eerste de Haven in te draaien. Voorop de waterboot was het te koud om zonder jas te staan en eigenlijk durfde
ik de peren ook niet goed onbeschermd achter te laten in de
stuurhut. Je wist maar nooit.
Met alle peren onder m’n jack, als een tonnetje zo rond stond ik
die keer voorop de pittige zilte verrottingslucht op te snuiven, die
me zo dierbaar was. Toen het begon te regenen werd dat plezier
al minder. Schuilen kon niet. Ome Dirk zat te lezen en van ome
Henk van der Meer was geen spoor te bekennen. Kennelijk was
hij in de machineruimte bezig. Ik nam het besluit stiekem terug te
klauteren langs de glibberig natte pijpen. Dat was vlak boven het
rivierwater dat over de boot stroomde, omdat hij zo diep lag. Veel
natter kon ik niet worden, dacht ik. Vooruit dan maar.
Stukje voor stukje schoof ik langzaam naar het achterschip, richting stuurhuis. Met mijn benen tegen de dikste pijp geklemd en
steunend op de twee kleinere. De peren rolden onder mijn jack
naar de onderkant. Zo kwam ik klem te zitten. De peren hoopten
zich op, tot ze niet meer omhoog konden, tussen de pijpen door.
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De flenzen hielden me in het midden van de boot tegen. Ik zat
muurvast. Uit m’n ooghoeken zag ik dat we pas ter hoogte van
de bocht bij Verolme waren. Het kon dus nog wel een half uurtje
duren met dit langzame tempo.
Tijdens die bange momenten heb ik een voor mijn doen belangrijk besluit moeten nemen. De peren voor m’n vader moesten
eruit. Met veel pijn en moeite lukte het me om via de ritssluiting
een groot deel van de peren te lozen. Vlak onder me door dreven ze de rivier op, maar ik kon weer vooruit.
Drijfnat kwam ik bij de stuurhut aan, waar ik me heb laten drogen. Niemand had iets gemerkt. Met nog maar vijf zoute peren
ging ik op weg naar huis, langs de kikkerput aan de spoorlijn,
waar ik de peren in de sloot kon wassen, Toen over het ‘Holywoodveld’ *) naar huis en op de schaal met die peren.
M’n vader lag voor het raam in de kamer. Toen hij wakker werd
was het eerste wat hij zag die vijf glanzende peren.
‘Wie is er geweest?, vroeg hij. ‘Niemand,’ antwoordde ik trots
‘Die peren heb ik voor je meegebracht.’ ‘Da’s nou net waar ik
trek in heb’, zei hij. ‘Maar hoe kom je d’r eigenlijk aan?’ ‘Van een
auto gevallen bij de perenloods’, loog ik een beetje om hem niet
ongerust te maken. ‘Mag ik morgen weer naar de waterboot?’
vroeg ik. Dat mocht, als ik maar voorzichtig was.

Henk van de Meeberg

*) terrein van voetbalclub Mackayplein-Talmastraat, waar nu
Automobielbedrijf Van der Kooij gevestigd is.
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