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De Beugelbaggerij

van Toen

Werkstuk of spreekbeurt?
BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS
Druiventeelt in de jaren dertig in het Westland.
Evacuatie Hoek van Holland (1940 en 1944). Watersnoodramp in Maassluis (1953). Onderwerpen genoeg,
bronnen in overvloed. Praat met je opa of oma. Of met
de opa en oma van je vader of moeder. Houd de geschiedenis levend.
Stuur een kopietje van je interview naar Westland Toen.
Voor elk gepubliceerd verslag een gratis exemplaar van
Hoekse Luchten naar halloredactie@westlandtoen.nl

Van links naar rechts: een originele Westlander en Jan Mosterd.

Maassluis Jan Mosterd en Willem Warbout uit Maassluis geven per email
aan WestlandToen te kennen, dat zij een mooi verhaal hebben over
vroeger. De opa’s van Jan en Willem waren broers en de familie behoort
nog tot de originele Sluizers. WestlandToen ging bij hen op de koﬃe en
werd ingewijd in de wereld van de zand beugelbaggerij.
Er wordt door de mannen gelijk stevig ingezet met de stelling dat beide grootvaders
aan de wieg hebben gestaan
van de ontwikkeling van
het Westland. De uitspraak
wordt direct toegelicht door
de neven. Westland is immers groot geworden, mede
dankzij de glastuinbouw. De
grondstof die nodig was voor
de fundering van die kassen,

de zogenaamde poer, moest
helemaal uit de Waal voorbij
Zaltbommel gehaald worden. De twee grootvaders
hadden een eigen onderneming in Zand- en Grindhandel en haalden dagelijks
de benodigde grondstoffen
op.
Firma De Zeeuw te Poeldijk
was in die tijd één van de

“Wanneer er toen een ongelukje
gebeurde, werd er niet gesproken
over aansprakelijkheid en
verzekeringen, het werd gewoon
opgelost”.

Volg ons
www.westlandtoen.nl | twitter.com/westlandtoen |
facebook.com/westlandtoen | youtube.com/westlandtoen |
pinterest.com/westlandtoen | google+/westlandtoen

de grootste klanten van de
gebroeders Oosterlee. Daar
waar een tuin in het Westland werd gesticht zorgde
De Zeeuw voor de fundering. Alle bouwmaterialen
werden per scheepje aangevoerd via de Monstersche
Sluis tot aan Poeldijk. Ook
werd het zand van de rivier
gebruikt in de tuinderij en
werd er regelmatig bij de
tuinders een “vrachie” zand
gelost. Ooit kregen ze een
klacht van een tuinder. Er
waren namelijk aardbeienplanten tussen de tomaten
gegroeid. Uit onderzoek
bleek dat men het zand had
opgebaggerd in de buurt van
de de fabriek van Flipje uit
Tiel. Deze had waarschijnlijk het restproduct van de
jam in de rivier had geloosd.
Jan herinnert zich dat hij
al vanaf zijn 12e meevoer
met zijn grootvader. Hij
zat liever aan boord dan op
school. “Er was altijd wel
wat te doen aan boord”. Hij
weet nog goed dat hij werd
ingeschakeld bij het lossen
van zand bij een tuinder. De

“Er was altijd wel
wat te doen aan
boord”

Ontvang WestlandToen
in uw brievenbus

Wilt u er zeker van zijn dat u niet misgrijpt bij
een afhaaladres, woont u niet in Het Westland
of omgeving en wilt u WestlandToen toch graag
lezen? Neem dan een jaarabonnement en ontvang
WestlandToen elke veertien dagen in uw brievenbus!
☐ Ja, ik wil een jaarabonnement op WestlandToen.
Ik ontvang hiervoor een factuur van ‘De Uitgevers’
en betaal
☐ € 59,- (in Nederland)
☐ € 85,- (buitenland)

Jan herinnert zich dat hij al vanaf zijn
12e meevoer met zijn grootvader.

lorry werd hiervoor ingeschakeld. Om te voorkomen
dat het karretje vol zand te
hard de heuvel af reed, werd
een provisorische rem gemaakt met een plankje en
een staaldraad. Op het moment dat remmen noodzakelijk was, brak het draad
en de lorry ging dwars door
de gevel van het warenhuis.
“Wanneer er toen een ongelukje gebeurde, werd er niet
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“De lading loopt tegenwoordig
gewoon zelf de boot op en af!”
gesproken over aansprakelijkheid en verzekeringen,
het werd gewoon opgelost”.
Het was aan boord een hard
bestaan. ’s-Morgens om vier
uur vertrok het schip richting De Waal en ’s-avonds
laat meerden ze weer aan
in Maassluis. ’s-Winters
was het zand te hard om te
baggeren en was er weer tijd

Opa Piet Oosterlee.

voor vrouw en kinderen.
Het zand werd door middel
van een baggerbeugel opgegraven. Van oorsprong was
dit een apparaat dat boeren
gebruikten om de sloten te
baggeren. Een baggerbeugel is een soort schepnet met
een lange steel.
Na 1956 werd er door beide grootvaders een groter

schip gekocht. Deze schepen konden door hun afmetingen niet meer door
de Monstersche Sluis. Ondertussen was de vraag naar
grondstoffen wel gigantisch
gestegen. De Zeeuw en andere afnemers kwamen het
zand nu halen in Maassluis
en het transport over de weg
was een feit.
In 1972 werden door Domeinen, ondanks het verzet van de Vereniging van
Beugelschippers, de baggervergunningen ingetrokken
en werd er opnieuw aanbesteed. Hiermee bleven al-

leen de grote baggerbedrijven over. Jan Mosterd is na
die tijd in dienst getreden
bij een scheepsbergingsbedrijf.
Voor Willem Warbout is
tegenwoordig de lading
een stuk makkelijker.” De
lading loopt tegenwoordig
gewoon zelf de boot op en
af!” Hij is in het bezit van
twee oude Westlanders en
een luxe sloep, waarmee hij
rondvaarten organiseert.
Tekst: Yolande
Kleinjan
Foto’s: Joyce Huis

Baggerbeugel.

Baggerbeugel van Toen.

Willem Warbout is in het bezit van twee oude Westlanders en een luxe sloep, waarmee hij rondvaarten organiseert.

Weet je nog?
Hoek van Holland 1953

Onverwacht Koninklijk bezoek
Van 17 juli tot 6 september 1953 werd in Hoek van Holland de tentoonstelling ‘Kust en Branding’
georganiseerd op initiatief van de heer T. de Bie. Het doel was het publiek en dan in het
bijzonder de toeristen, enigszins bekend te maken met de scheepvaart in de Nieuwe Waterweg,
zoals het Reddingwezen, het Loodswezen, de Sleepvaart en Berging.
De opbrengst was bestemd
voor de Koninklijke ZuidHollandse Maatschappij tot
Redding van Schipbreukelingen en de tentoonstelling
was ingericht in de voormalige Blaugasfabriek van het
Loodswezen aan de Berghaven. Bezoekers konden tegen betaling van één gulden
een vaartochtje maken met
de reddingboot.
Hare Majesteit de Koningin
was door de organisatoren
uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken, maar
door de drukke agenda van
de Koningin was het lang

onzeker of zij de uitnodiging wel kon aanvaarden.
Uiteindelijk vond het bezoek op vrijdag 4 september plaats en slechts enkele
ingewijden waren van te
voren van dit hoge, officieuze bezoek op de hoogte
gebracht. Op verzoek van de
Koningin hadden zij het tot

drie uur die dag zorgvuldig
geheim gehouden.
Voorzitter D. van den Burg
van de Hoekse wijkraad
behoorde tot de ingewijden
en hij was dan ook niet verrast toen om drie uur de
glanzende hofauto aan de
Berghaven stopte. Namens

”Slechts enkele ingewijden waren
van te voren van dit hoge, oﬃcieuze
bezoek op de hoogte gebracht.”

Koningin Juliana stapt uit de Hofauto bij het Loodsgebouw aan de Berghaven.

burgemeester Van Walsum
ontving hij de Koningin
waarna de heer T. de Bie,
de voorzitter van het Stichtingsbestuur, aan de Koningin werd voorgesteld.
In het Loodsgebouw gebruikte het gezelschap enige
verversingen waarna de Koningin werd rondgeleid over
de tentoonstelling. Tenslotte
begaf zij zich aan boord van
de reddingboot President
Jan Lels waar zij van schipper W. van Seters de nodige
toelichting kreeg.
Het nieuwtje dat de Koningin de tentoonstelling

In de loodsenwachtkamer ontvangt de Koningin een handbeschilderde zijden
hoofddoek uit handen van wijkraadvoorzitter D. van den Burg.
Rechts van de Koningin de heer T. de Bie en uiterst rechts op de foto de heer
W. van Seters, de schipper van de reddingboot.

bezocht had zich als een
lopend vuurtje door de
Hoek verspreid en inmiddels stonden er honderden
mensen aan de Berghaven
die haar juichend uitgeleide
deden toen zij om vijf uur
vertrok. Ter herinnering
aan het bezoek kreeg de
Koningin vijf handbeschilderde zijden hoofddoeken
van ‘Kust en Branding’ mee,
één voor haar en één voor
elk van de prinsessen. Het
is niet bekend of zij ook iets

mee kreeg voor Prins Bernhard.
Henk van der Lugt,
Historisch Genootschap
Hoek van Holland
NOOT VAN DE REDACTIE
In onze vorige editie van
WestlandToen hebben we de
auteur niet genoemd in ons artikel
“Uitwisseling van Britse en Duitse
krijgsgevangen”. Dit artikel is
ingestuurd door het Historisch
Genootschap Hoek van Holland.
Tekst; Mirjam Visser

Koningin Juliana aan boord van de reddingboot President Jan Lels. Op de achtergrond is te zien dat er al veel mensen naar
de Berghaven zijn gekomen om de Koningin te zien.

