“Ik breng dit boek,
dat ik nu al een
klassieker wil
noemen, graag onder
uw aandacht” (Ahmed
Aboutaleb,
burgemeester van
Rotterdam)
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Dit bijzondere boek vertelt de geschiedenis van de
Nieuwe Waterweg aan de hand van 240 schilderijen van
de regio. Het is geschreven omdat het in 2014 precies
150 jaar geleden is dat de Waterweg werd aangelegd en
daarmee het dorp Hoek van Holland ontstond. Nooit
eerder is de kleurrijke geschiedenis van de Nieuwe
Waterweg – die de Rotterdamse haven groot maakte –
en van haar gebruikers en omliggende Waterwegsteden
beschreven.
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De eerste vier kilometer van de Nieuwe Waterweg 150 jaar
geleden door arbeiders met spade en kruiwagen is gegraven?
Hoek van Holland 100 jaar geleden door gemeente
’s-Gravenzande voor 250.000 gulden is overgedragen aan
Rotterdam?
De Waterweg van enorme economische betekenis is en dat de
omvang van het vrachtvervoer tussen 1900 en 2013 steeg van
12 miljoen ton tot 442 miljoen ton?
Vincent van Gogh in 1883 overwoog om in Hoek van Holland te
gaan wonen, zoals hij schreef aan zijn broer?
De Schiedamse jeneverindustrie, de Vlaardingse haringvisserij en
de Maassluise scheepsbouw ﬂoreerden na het graven van de
Waterweg ?
In de jaren twintig duizenden Rotterdammers elke zomerdag per
boot het Hoekse strand bezochten?
Natuurreservaat De Beer een complete metamorfose onderging
tot het nieuwe gebied van Europoort en Maasvlakten?
De dramatische ondergang van de Harwichboot Berlin in 1907
duizenden ramptoeristen naar Hoek van Holland trok?
Vele tientallen schilders en tekenaars de Maasmond hebben
vereeuwigd en dat dit voor het eerst in één boek verzameld is?

De schrijvers, Maarten van der Schaft en Martha Vollering, werkten voor dit boek
samen met Deelgemeente Hoek van Holland. Ze onderzochten vele collecties en
archieven om de mooiste topografische kunstwerken te verzamelen.

