
Maasmond

Van schildersbedrijf 

tot vastgoedspecialist 

Boudewijn Pothoven
Stad en Bedrijf 2010

1898-1960-2010





Maasmond
van verf 
tot vastgoed

Op 1 augustus 1960 neemt Jan Jongste 
het Kralingse schildersbedrijf 
C. Knegt over. Hij noemt het 
Schildersbedrijf ‘De Maasmond’, 
tegenwoordig beter bekend als 
Maasmond. Jan Jongste bouwt het 
uit tot een succesvol bedrijf, met op-
drachten in Rotterdam en omstreken. 
Onder leiding van zijn zoons groeit 
Maasmond in vijftig jaar tijd uit tot 
een allround projectinrichtings- en 
vastgoedzorgbedrijf met vestigingen 
in Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden 
en Bergen op Zoom. Door het uitge-
breide netwerk worden zelfs de lands-
grenzen geslecht en neemt Maasmond 
door heel Europa opdrachten aan.
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Johannes August Willem (Jan) Jongste (1923-1981) is afkomstig uit 

een ondernemersfamilie die al generaties lang in Kralingen woont. 

Hij is, na zus Cornelia (Cor, 1915-1996) en broer Elisabertus Johannes 

(Bert, 1918-1997), het derde en laatste kind van Marius Cornelis 

Adrianus (Rinus, 1886-1945) en Wilhelmina Maria Henriëtte Jongste-

Borstlap (1885-1928). Henriëtte wordt ziek en overlijdt als Jan 

pas vier jaar oud is. Rinus hertrouwt twee jaar later met Catharina       

Cornelia van Rijswijk (1885-1969). Van jongs af aan groeit Jan op   

met het idee dat hij ooit zijn vaders bouwactiviteiten zal voortzetten. 

De Tweede Wereldoorlog zet echter een streep door dit voornemen.

 Vader Rinus zit sinds 1924 in de aannemerij. Met wisselende 

compagnons, onder wie de families De Winter en Breur, met wie hij 

NV Maatschappij Oost opricht, bouwt hij voor eigen risico en reke-

ning, om de huizen na oplevering te verkopen of verhuren. Het is aan 

het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw 

gebruikelijk in Rotterdam dat particuliere bedrijven bij de gemeente 

grond aankopen om daar straten op te bouwen. De gemeente be-

paalt slechts waar de straten precies gebouwd mogen worden; de 

bouwbedrijven kunnen vervolgens naar eigen inzicht aan de slag en 

moeten erop toezien dat de straat wordt onderhouden en schoon-

gehouden. Rinus’ activiteiten zijn niet zonder succes. In de jaren 

veertig bezit hij vele huizen, waaronder bijna de gehele Polanen-

straat en Paulus Potterstraat en grote delen van de Lambertusstraat, 

Gordelweg, Vlietlaan, Noorderhavenkade en Diergaardekade.

 Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verandert er veel 

voor de familie Jongste. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 

wordt een deel van Kralingen in de as gelegd, waaronder ook een 

aanzienlijk aantal panden van Rinus. Deze panden vertegenwoor-

digen zijn kapitaal en Rinus is furieus. Hij neemt zich voor om iedere 

vorm van samenwerking met de bezetter categorisch af te wijzen. 

Op 29 juli 1944 worden Rinus en Jan door de Sicherheitsdienst opge-

pakt wegens Rinus’ weigering werkzaamheden voor de Duitsers uit 

te voeren. 

Voor eigen risico en rekening

De heren Breur (links) en 

Jongste (rechts), oprichters 

van Maatschappij Oost.
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Bovendien wordt Rinus ervan verdacht ruimte beschikbaar te stellen 

voor het verzet. De twee mannen worden naar de politiepost op de 

Puntegaalstraat gebracht. Jan wordt al snel weer vrijgelaten, maar 

de opvliegerige Rinus wordt vastgehouden en afgevoerd naar kamp 

Vught. Later wordt hij overgebracht naar een concentratiekamp in 

Duitsland. In april 1945 wordt er voor het laatst iets van hem ver-

nomen in Flossenbürg, nabij de Tsjechische grens. Pogingen van de 

familie met hem in contact te komen of te achterhalen hoe het hem 

vergaan is, lopen steevast op niets uit.

 Het scheelt weinig of de Jongstes raken in de oorlog ook nog hun 

huis kwijt. In eerste instantie door het bombardement en de daarop-

volgende branden, die het huis tot op één straat naderen. In tweede 

instantie door gerichte luchtaanvallen op de Park Rozenburgschool 

aan de overkant van de straat, waar Nederlandse soldaten gelegerd 

waren. Jans tweede zoon Hans Jongste: ‘Het huis van mijn groot-

ouders werd daarbij doorzeefd. Toen ik twaalf of dertien was, vond   

ik daar nog kogelgaten in de muren.’

 Door de oorlog raakt het gezin Jongste hun kostwinner en het 

grootste deel van hun kapitaal kwijt. Veel van de huizen zijn gebom-

bardeerd en doordat er vijf jaar lang niet is gewerkt, is er ook flink 

ingeteerd op de reserves. Bovendien is er nauwelijks bouwmateriaal 

beschikbaar, te meer omdat Rinus een flink deel daarvan in de Maas 

heeft afgezonken om het maar niet in de handen van de Duitsers te 

laten vallen. De huur van de panden die wel nog in het bezit van de 

familie zijn, geldt als pensioenvoorziening van Rinus’ tweede vrouw 

Cornelia. Zonder vader, bedrijf en noemenswaardig startkapitaal   

zijn de zoons Jan en Bertus, die voorbestemd waren om het werk van 

hun vader voort te zetten, gedwongen zich op een andere toekomst 

te oriënteren. 

Breur’s IJzerhandel aan 

de Vlietlaan, ca. 1930. 

Het pand is gebouwd 

door Maatschappij Oost.

De familie Jongste omstreeks

1927.
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Begin jaren veertig loopt Jan stage bij de NV Koninklijke Rotterdam-

sche Beton- en Aanemingsmaatschappij v/h van Waning en Co.,  

maar na de oorlog besluit hij toch zijn heil buiten de aannemerij te 

zoeken. Zo breekt voor hem een lange weg aan van omzwervingen 

langs verschillende bedrijven in uiteenlopende sectoren. Hij werkt 

tot 1951 als bedrijfsleider bij Den Hartighs fruitbedrijf in Klaaswaal, 

om vervolgens zijn geluk te beproeven in de wereld van papier-

recycling. Van 1951 tot 1956 werkt Jan voor Leparo BV. Na een 

aantal jaren in loondienst te zijn geweest, begint Jan voor zichzelf. 

Op 1 februari 1956 neemt hij de chocoladehandel D. van Leeuwen 

en Zn over. Later begint Jan samen met vennoot Johan Bonte het 

autoservicebedrijf JoBo en een autoschadespuiterij onder de naam  

Technisch Handelsbureau ‘Remco’. 

 Jans broer Bertus vindt een baan bij zijn welgestelde oom Willem 

Borstlap (1880-1959). Deze heeft voor de oorlog een kapitaal ver-

diend en geeft nu, onder de naam Spaar- en Voorschotbank Zuid 

Holland, leningen uit aan Rotterdammers. Het wordt Bertus’ taak om 

achterstallige betalingen bij mensen aan huis te gaan innen. Hierbij 

komt hij mensen tegen die in de financiële problemen zijn gekomen 

en het geld niet kunnen missen. Bertus ontdekt al snel dat hij niet 

hard genoeg is voor dit vak. Hij trekt zich het lot van de minderbe-

deelden zodanig aan dat hij zijn baan verruilt voor een carrière in 

de vakbondswereld. Dit blijkt hem beter te liggen en hij blijft er zijn 

hele leven actief. Hij werkt onder meer voor de PvdA en het NVV 

(later FNV), waar hij zich tot in de top van de organisatie opwerkt.

 Jan heeft intussen zijn draai nog niet gevonden. Aan het eind 

van de jaren vijftig lijkt hierin verandering te komen, als hij een schil-

dersbedrijf in Dordrecht koopt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het 

schilderen van constructiewerk, zoals olietanks. Zijn compagnon 

Vleesenbeek houdt zich bezig met de technische uitvoering van het 

werk, terwijl Jan de financiële man is. Helaas komt Vleesenbeek 

binnen een jaar om bij een verkeersongeval op de rijksweg bij Weert.  

Jan heeft niet genoeg vakinhoudelijke kennis om het bedrijf alleen 

voort te zetten en ziet zich gedwongen het bedrijf te verkopen. 

De Maasmond

Aegidiusstraat 181, het pand 

dat Jan Jongste overnam 

van de gebroeders Knegt.
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Niet lang hierna, in 1960, vindt Jan echter een nieuwe 

compagnon in de persoon van Willem van der Giessen. 

Samen nemen ze in augustus dat jaar twee schilders-

bedrijven over: een in Dordrecht en een in Rotterdam. 

Het Rotterdamse schildersbedrijf dat Jan overneemt, 

is het in 1898 opgerichte J. Tuinman en C. Knegt, 

later alleen C. Knegt. Het oorspronkelijke bedrijfspand 

aan de Oostzeedijk Noordzijde, de huidige Beneden-

Oostzeedijk, was tijdens het bombardement van  

14 mei 1940 verwoest. Nog geen jaar later had Knegt 

een nieuwe werkplaats geopend aan de Aegidius-

straat 181. Hij bezat dit pand sinds 1910 en woonde 

er op de eerste verdieping. 

     Toen Knegt op 3 maart 1946 overleed, werkten 

drie van zijn in totaal zestien kinderen in het bedrijf: 

Dirk Adrianus (1890), Leendert (1895) en Cornelis 

(1905). Zij zetten het werk voort. Dit bestond voornamelijk uit 

onderhoudsschilderwerk aan woonhuizen van gegoede particulieren 

in Kralingen. Al in 1953, op 48-jarige leeftijd, overlijdt ook Cornelis 

junior, waarna zijn broers met zijn tweeën verder gaan. In 1960, als 

Adrianus 70 is en Leendert 65, willen de broers met pensioen. Hierop 

besluiten zij de inventaris, goederenvoorraad, goodwill en het recht 

op de naam van hun schildersbedrijf voor vijfduizend gulden over te 

doen aan Jan Jongste. 

 Jongste gaat niet verder onder de naam C. Knegt. Samen met Van 

der Giessen kiest hij voor de naam Schildersbedrijf ‘De Maasmond’, 

hierbij verwijzend naar het feit dat de steden beide aan de Maas 

liggen. Zo worden op 14 september 1960 en 18 oktober 1960 bij de 

Kamers van Koophandel in Dordrecht en Rotterdam respectievelijk 

Schildersbedrijf en Spuitinrichting ‘De Maasmond’ en Schilders     

bedrijf ‘De Maasmond’ ingeschreven. De samenwerking met Van der 

Giessen is echter van korte duur. In de praktijk blijkt de afstand tus-

sen Rotterdam en Dordrecht te groot om een goede samenwerking 

van de grond te krijgen. Het zicht op elkaars activiteiten is klein 

en het wantrouwen groeit. Spoedig besluiten ze ieder hun eigen 

weg te gaan. Van der Giessen gaat zelfstandig door  in Dordrecht.                

Jan behoudt zijn Rotterdamse bedrijf en het recht op de naam 

De Maasmond.

Jan Jongste
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De basis gelegd

Jan Jongste wil graag een succes maken van zijn nieuwe bedrijf. Hij 

heeft immers een jong gezin te onderhouden. In 1952 is hij getrouwd 

met Cornelia Smits (1924-2008). Twee later wordt hun eerste zoon, 

Marius Cornelis Adrianus (Richard), geboren, in 1958 gevolgd door 

Johannes Augustus Willem (Hans) en in 1960 ten slotte Hermanus 

Elisabertus Johannes (Herbert). Het gezin woont op de Oudedijk 92 

in Kralingen, het huis waar Jan is geboren en getogen en waar ook 

zijn vader Rinus opgroeide. De kinderen gaan, ook weer net als hun 

vader, naar de Kralingse School en de tegenover hun huis gelegen 

Park Rozenburgschool. Ze groeien op in de landelijke omgeving die 

Kralingen in de jaren zestig is. Hans: ‘Rotterdam stopte op de hoek 

van de Korte Kade en de ’s-Gravenweg. Bij de eindhalte van de tram 

daar, werden de bankjes omgedraaid, en dan reed de tram weer      

terug. Daar voorbij was niets. Alleen weilanden tot aan Gouda. 

Wij kwamen geregeld helemaal onder de drek thuis omdat we weer 

ergens in een paar sloten hadden gelegen. Als je Kralingen vandaag  

de dag bekijkt, kun je je dat helemaal niet meer voorstellen.’

 Jan Jongste is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig. 

Is het niet voor zijn bedrijf, dan is het wel in verband met de Neder-

lands-hervormde kerk in Kralingen. Richard: ‘Meer dingen had hij 

niet, al zijn tijd ging in die twee bezigheden zitten. Hij was zeer be-

trokken bij de Hoflaankerk.’ Tegelijkertijd hecht Jan, die zelf al jong 

wees was en dus niet veel tijd met zijn ouders heeft gehad, zeer 

aan zijn gezin. Vrijwel iedere vrijdagmiddag stapt hij met vrouw en 

kinderen in de auto en rijdt hij naar het tweede huis in Hilvarenbeek, 

om daar het weekend door te brengen. Doordeweeks zien zijn zoons 

hun vader nauwelijks of nooit, want dan wijdt Jan zich volledig aan 

de op- en uitbouw van zijn zaak. 

 Het klantenbestand dat Jan Jongste in 1960 van de gebroeders 

Knegt overneemt, is fragmentarisch. Hoewel het gros van het werk 

in Rotterdam plaatsvindt, heeft hij ook opdrachtgevers in Capelle 

aan den IJssel, Zaandam en zelfs Enschede. Gezien het feit dat de 

auto nog geen gemeengoed is, en schilders en het materiaal over het 

algemeen door de bedrijfsleider naar hun opdracht gebracht moeten 

worden, is deze situatie verre van ideaal. In de loop van de jaren 
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‘Wij schilderden elke hervormde kerk in Rotterdam.’

De Noorderkerk

De Prinsekerk

De Oppert

De Koninginnekerk

De Pauluskerk

De Opstandingskerk De Laurenskerk
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zestig zoekt en vindt Jongste zijn klanten geleidelijk steeds dichter 

bij Rotterdam. In 1970 schildert De Maasmond zelfs vrijwel uitslui-

tend in Rotterdam, met Kralingen en Hillegersberg als epicentra. 

Dit maakt dat er minder tijd verloren gaat aan heen en weer reizen, 

waardoor er meer effectieve schildertijd overblijft en er dus meer 

opdrachten kunnen worden aangenomen.

 Het bedrijf groeit gestaag en ziet bijna elk jaar het aantal klanten 

toenemen. Als gevolg hiervan moet Jongste uitbreiden. Halverwege 

de jaren zestig koopt hij een schildersbedrijf aan het Zwaanshals. 

Het pand van dit bedrijf doet nog een tijdje dienst als opslag, zo 

vertelt Richard Jongste: ‘Dat was niet veel meer dan een souterrain. 

Daar lagen de zware ladders en stonden de handwagens. En er ston-

den konijnenhokken. Met kerst kregen mijn vaders relaties namelijk 

altijd een konijn en die werden daar gefokt.’ Enkele jaren later doet 

Jongste het pand weer van de hand. 

 De eigenaar van het overgenomen bedrijf, Harry Verheijen (1930-

1989), wordt bedrijfsleider bij De Maasmond. Hij betrekt de voor-

malige woning van de familie Knegt aan de Aegidiusstraat 181b, 

boven de werkplaats. Een bijkomend voordeel van de overname is 

dat de katholieke Verheijen een aantal katholieke kerken en kloos-

ters in zijn klantenbestand heeft. Het waren deuren die voor de her-

vormde Jan normaal gesproken gesloten zouden blijven, maar die nu 

Arcadia bejaardentehuis

Rotterdam
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wijd voor hem open staan. Het is Verheijens taak om ervoor te zor-

gen dat alle schilders - op dat moment ongeveer tien man - en hun 

materiaal aankomen op de plaats waar ze moeten werken en om de 

geleverde kwaliteit in de gaten te houden. Het bedrijf groeit echter 

zo snel, dat hij het werk steeds minder goed kan overzien. Na overleg 

wordt besloten dat hij uitvoerder wordt, zodat hij zich steeds maar 

met één project tegelijk hoeft bezig te houden. Verheijen wordt 

opgevolgd door Willem van de Geer (1922-1983) en men neemt een 

chauffeur aan om de schilders naar de verschillende projecten toe 

te rijden.

 Terwijl De Maasmond in omvang toeneemt, blijft het bedrijf 

innoveren. Er wordt een convenant gesloten met Pieter Schoen, 

de verffabrikant die het nieuwe product Sigmulto produceert. 

De Maasmond is een van de eerste bedrijven die spuitpleisters 

verwerkt en is er in 1970 vroeg bij om met de dakcoating Dakfill 

te gaan werken.

 Aan het begin van de jaren zeventig besluit Jan een spuiterij in 

de Almstraat in de Spaanse Polder over te nemen. Dit bedrijf specia-

liseert zich in industrieel spuitwerk van onder andere deuren, meu-

bilair en verpakkingsmateriaal. De spuiterij, die onder leiding komt 

te staan van Chris Roest met Frank Beerden als stagiair, mag Philips 

tot zijn klanten rekenen, en is niet onsuccesvol. Dat de spuiterij toch 

geen lang leven beschoren is, komt door een combinatie van aange-

scherpte milieueisen en het feit dat de werkplaats al snel te klein 

wordt. De investeringen die nodig zijn om het bedrijf goed voort te 

kunnen zetten, vindt Jan te hoog, wat hem doet besluiten de spuiterij 

te verkopen.

 Intussen zorgt Jan voor extra werk- en opslagruimte door aan de 

Aegidiusstraat de panden op nummer 197 en 199 te kopen. Ruimte 

voor een representatieve kantoorruimte is er dan nog altijd niet. 

Jan Jongste zou zijn bedrijf dan ook nog jarenlang vanuit huis leiden. 

Volgens Hennie van ’t Hof, schilder bij De Maasmond van 1966 tot 

2009, was hij een autoritaire maar betrouwbare werkgever. ‘Hij was 

maar heel af en toe in voor een geintje en deed meestal vrij afstan-

delijk. Je noemde hem bijvoorbeeld ook nooit bij zijn voornaam, het 

was altijd Meneer Jongste. Je had toch wel een bepaalde angst voor 

hem. Máár... aan het eind van de week werd er altijd netjes betaald, 

en dat was lang niet bij alle werkgevers zo in die tijd.’ 

De vergader- en kantoor-

ruimten op de Aegidiusstraat 

181. Op de foto rechtsmidden 

Corrie Jongste, de moeder 

van Richard en Hans.
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Zoons in de zaak

Jan leidt bijna zijn hele gehuwde leven aan de ziekte van Crohn, een 

chronische ontstekingsziekte van het maag-darmstelsel. In eerste 

instantie ondervindt hij weinig last van de auto-immuunziekte, 

maar doordat deze slecht behandelbaar is, weet hij dat er altijd een 

moment kan komen waarop zijn situatie omslaat. Zelf heeft Jan 

door toedoen van de oorlog nooit de zaak van zijn vader kunnen over-

nemen, en hij is vast van plan om zijn ziekte niet een vergelijkbaar lot 

voor zijn zoons te laten veroorzaken. Het is zijn droom om voor ieder 

van zijn zoons een eigen bedrijf na te laten.

 Nadat oudste zoon Richard de middelbare school heeft afgerond, 

begint hij in 1970 bij Maasmond praktijkervaring op te doen. Hij haalt 

er zijn diploma’s voor de gezel- en meesteropleiding en volgt een 

ondernemersopleiding. Hiermee beschikt hij over de benodigde 

papieren om het schildersbedrijf te kunnen overnemen: ‘Het was 

helemaal niet de vraag of ik de zaak wilde overnemen. Ik was nu 

eenmaal de oudste, dus het was gewoon zo.’ Na een jaar gaat Richard 

zijn vader op kantoor ondersteunen. Doordat Jans ziekte zich door 

de jaren heen steeds nadrukkelijker begint te manifesteren, werkt 

hij al snel nog maar halve dagen. Richard: ‘Hij begon dan om een uur 

of tien en ging om twaalf uur naar huis. ’s Middags kwam hij dan nog 

van drie tot vijf naar kantoor.’ Richard trekt zodoende steeds meer 

taken en verantwoordelijkheden naar zich toe.

 Tweede zoon Hans volgt na de lagere school, net als zijn vader en 

grootvader, de MTS bouwkunde, om vervolgens door te stromen naar 

de HTS. Hij wil in de toekomst graag een aannemersbedrijf beginnen 

of overnemen. ‘Wij komen uit een aannemersfamilie. De bedoeling 

was toentertijd om een bouwbedrijf aan het schildersbedrijf vast te 

koppelen. Dat is alleen wat anders gelopen.’ Als zijn vaders gezond-

heid harder achteruit gaat dan gedacht, stopt Hans met de HTS. Hij 

gaat naar de MTS schilderen om zo snel mogelijk zijn vakdiploma’s 

te halen. Zijn stage loopt hij bij een door zijn vader aangeraden schil-

dersbedrijf in Zwitserland. Uiteindelijk haalt Hans in anderhalf jaar 

zijn benodigde papieren.
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Eind 1980 is de situatie rond de zieke Jan meer dan zorgelijk. 

Richard: ‘Hoewel hij geen hele dagen meer maakte, was hij tot het 

eind dagelijks bij het bedrijf betrokken. Hij was ook nog gewoon bij 

de kerstborrel. Daarna is hij tussen kerst en oud en nieuw erg zwak 

geworden en toen was het snel afgelopen.’ Omdat Jans einde duide-

lijk in zicht is, wordt Richard op 1 januari 1981 officieel opgenomen 

in de directie van het bedrijf. Zes dagen later, op 7 januari, overlijdt 

Jan Jongste op 57-jarige leeftijd. 

 Van Jans aandelen van het bedrijf gaat de helft over naar zijn 

zoons en de helft naar zijn vrouw Cornelia, die tot haar 65ste verjaar-

dag in 1989 administratief werk verricht. De dagelijkse leiding berust 

op de schouders van Richard. Later dat jaar komt Hans in de zaak, 

evenals derde zoon Herbert. Net als voor Richard en Hans had vader 

Jan een rol aan zijn derde zoon toebedacht. Herbert volgt op de MTS 

dan ook een meubileer- en stoffeeropleiding. Zijn rol is echter eer-

der uitgespeeld dan gepland. Hans: ‘Hij hield er andere standpunten 

op na dan Richard en ik.’ Na vijftien jaar is de verhouding dusdanig 

getroebleerd dat Herbert de zaak verlaat. Hij verkoopt zijn aandelen 

aan zijn broers, die sindsdien samen de directie vormen.

Hans (links) en Richard 

Jongste op kantoor, 1982.
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Van particulieren naar bedrijven

Nog voordat Jan overlijdt, begint Richard – in de wandelgangen al 

snel ‘de kleine grote baas’ genoemd – zijn stempel op het bedrijf te 

drukken. Zo is hij ervan overtuigd dat De Maasmond gebaat is bij 

grotere, zakelijke klanten, vooral in de vastgoedsector. Jan heeft in 

de jaren zestig al een begin gemaakt met het langzaam afstoten 

van kleine particulieren en het aantrekken van bedrijven als Wilton-

Feijenoord en de Rotterdamse Melkindustrie. Onder de nieuw aan-

getrokken bedrijven bevinden zich de makelaars Kok Beheer, Kolpa 

en Zomerhof Muys, die zich al snel tot belangrijke klanten ontwik-

kelen. Kok Beheer alleen al zorgt in 1970 voor bijna een kwart van de 

omzet. Er wordt de schilders dan ook ingepeperd dat als Kok Beheer 

mislukt, ze het bedrijf wel kunnen opdoeken. De vastgoedbezitters 

en -beheerders leveren zeer lucratieve contracten op. Richard on-

derkent dit, koestert de huidige contacten en neemt zich voor de 

opdrachten vooral in deze sector te zoeken.

 Richard wil bovendien het bedrijf een stuk professioneler maken. 

Het kantoor aan huis was in 1965 weliswaar vervangen door een 

kantoor achter de werkplaats, maar ook dit beschouwt hij niet langer 

als representatief. Vandaar dat Verheijen in 1975 wordt gevraagd 

te verhuizen uit de woning boven de werkplaats. Op papier betrekt 

Richard de woning, omdat die volgens het bestemmingsplan van de 

gemeente niet gebruikt mag worden als kantoor. 

Woningen Alblasserdam, 1975. 

Opdrachtgever GAK

beleggingen.
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Tegelijkertijd begint de commerciële markt langzaam van de grond 

te komen. De Maasmond, dat inmiddels een aantal institutionele 

beleggers en pensioenfondsen tot zijn klantenkring mag rekenen, 

profiteert sterk van deze ontwikkeling. Richard Jongste:  ‘Die pen-

sioenfondsen moesten volgens de statuten vaak een bepaald per-

centage in vastgoed steken. Daar kochten ze aanvankelijk voorname-

lijk woningen voor, en in mindere mate kantoren. In de jaren zeventig 

draaide dat om en dat werkte in ons voordeel, want wij mochten 

toen al die kantoren opknappen.’ 

 Het aantal kantoren dat door de klanten van De Maasmond wordt 

beheerd, groeit snel in de jaren zeventig. Parallel aan die groei vol-

trekt zich nog een andere ontwikkeling die erg gunstig uitpakt voor 

het schildersbedrijf. Vanaf het eind van de jaren zestig neemt de 

aandacht voor de inrichting en aankleding van kantoren toe. De vaak 

ondoordachte inrichting van kantoren maakt dat werknemers veel 

heen en weer moeten lopen, waardoor de productiviteit relatief laag 

ligt. In de loop van de jaren zeventig ontstaat bovendien aandacht 

voor ‘de mens achter de werknemer’. Er is een groeiend besef dat 

een werknemer beter in zijn vel zit en beter werk aflevert in een 

modern kantoor, met een mooi bureau en een goede stoel, dan wan-

neer hij  tussen een paar grauwe systeemwanden zit. De aandacht 

voor het personeel en hun werkomstandigheden wordt zodoende 

gekoppeld aan de doelmatigheid van de werknemers en daarmee van 

de onderneming als geheel. Door deze ontwikkeling stijgt de vraag 

naar binnenschilders en andere bedrijfstakken die van doen hebben 

met kantoorinrichting. Het zou bepalend blijken voor  de toekomst 

van De Maasmond.

Woningen Vlaardingen, 

ca. 1975. Opdrachtgever 

Wilton Pensioenfonds.
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Oogziekenhuis
Rotterdam
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Jungerhans
Rotterdam
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Unilever
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Rijnhotel
Rotterdam
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‘Als er een dakkapel 
geschilderd moest worden, 
werden er ter plekke 
dakgoottrappen gemaakt.’
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Levensgevaarlijk

Door de jaren heen is het schildersvak sterk veranderd. Henny 
van ’t Hof, die 43 jaar bij Maasmond werkte, en tot de eerste 
werknemers van het bedrijf behoorde, heeft veel ontwikkelin-
gen meegemaakt. De eerste projecten waaraan hij werkte, waren 
door de beperkte omvang veelal eenmansopdrachten, waardoor 
hij zijn collega’s maar weinig zag. ‘Ik reed ’s ochtends op mijn 
brommertje naar de plek waar ik aan de slag moest, meestal in 
het Oude Westen en Kralingen. De toenmalige bedrijfsleider 
Verheijen kwam dan met de auto verf en ladders brengen.’ 
Kwasten, verfkrabbers en werkkleding moesten de schilders 
destijds zelf aanschaffen en keetwagens bestonden nog niet. 
‘Eten en verkleden deed je in het trappenhuis of op de stoep. 
Als je naar de wc moest, belde je ergens aan.’
 Veiligheidsnormen bestonden niet, en het kwam ook wel 
eens voor dat er iemand uit een dakgoot of hangbak naar bene-
den viel. Willem den Dekker, na Verheijen en Van de Geer 
de derde bedrijfsleider bij De Maasmond, schetst hoe schilders 
soms met hun leven speelden om hun werk te kunnen doen. 
‘Als er een dakkapel geschilderd moest worden, werden er ter 
plekke dakgoottrapjes gemaakt. Daar kon je anders natuurlijk 
helemaal niet bij komen. Die trapjes stonden dan in de dak-
goot tegen het dak op, en daar viel nog wel eens iemand uit.’ 
Toen flatgebouwen en kantoorpanden ook tot de opdrachten 
begonnen te behoren, was het voor de schilders ook improvise-
ren geblazen. Men liet bij een timmerman een hangbak maken 
van waaruit de schilders zichzelf door een systeem van touw en 
katrollen omhoog konden hijsen. Van ’t Hof: ‘Achteraf was het 
allemaal levensgevaarlijk. Een aantal mensen zijn gewoon uit die 
bak gevallen. Het is eigenlijk een wonder dat er nooit een dode 
is gevallen.’
 De projecten waarbij flats en kantoren moesten worden 
geschilderd, werden wel door meerdere schilders bemand, 
maar faciliteiten waren er ook toen aanvankelijk nog steeds niet. 
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Werkzaamheden aan de 

Laurenskerk, Rotterdam, 

ca. 1980.
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Van ’t Hof: ‘We moest ons maar zien te redden, maar dat was 
wel vaak heel gezellig. Ik nam wel eens een gasbrandertje mee, 
en dan gingen we worstjes of tosti’s maken en daarna even voet-
ballen. Dan maakte je een sliding en moest je vervolgens weer 
aan het werk in het bejaardentehuis met je witte overall vol 
hondenpoep.’
 Net als veiligheidsnormen bestond ook milieuwetgeving nog 
nauwelijks. Overgebleven verf en terpentine werden gewoon in 
de put gegooid, en de blikken vervolgens met de rest van het 
vuilnis weggegooid. Richard: ‘Die verf zat vol loodwit. Als je 
dat nu doet is dat een milieudelict, toen deed iedereen dat.’ 
De chemicaliën hadden niet alleen gevolgen voor het milieu, 
maar ook voor de schilders die ermee werkten. Het was niet 
ongewoon om een long- of hersenaandoening te krijgen na 
jarenlang te hebben geschilderd. Veiligheidsmaskers waren 
immers nog niet verplicht en moesten uit eigen zak betaald 
worden. Den Dekker herinnert zich nog dat de ontwikkeling 
van waterverdunbare verf maar langzaam van de grond kwam. 
Hij was eens door een verffabrikant uitgenodigd voor een 
presentatie voor een van de eerste verven op waterbasis. 
‘We konden daar komen kijken, maar er werd vooraf gezegd 
dat we niet aan het schilderwerk mochten zitten. Dat hoef je 
natuurlijk maar één keer te zeggen en iedereen begint eraan 
te krabbelen. Er bleek onder die verflaag allemaal schimmel 
te zitten. Dat kwam dus door het water dat in de verf zat.’
 Vernieuwingen bij Maasmond kwamen meestal mee met een 
nieuwe bedrijfsleider. Toen Van de Geer in 1975 Verheijen 
verving, introduceerde hij een stuk gereedschap dat hij bij zijn 
vorige werkgever had gebruikt: een verfroller. Het gebruik ervan 
bespaarde vanzelfsprekend een hoop tijd bij projecten waar hele 
muren of gevels gesausd moesten worden. ‘Een project waar tien 
dagen voor stond, was opeens in zeven dagen klaar. Om ons 
aan te moedigen snel te blijven werken, kregen we dan wat extra 
betaald’, herinnert Van ’t Hof zich. Toen Van de Geer overleed 
en Den Dekker zijn plaats innam, was het snel afgelopen met de 
extra’s. In plaats daarvan investeerde Den Dekker liever in goed 
materiaal. Hij schafte nieuwe ladders, steigers, bedrijfskleding 
en keetwagens aan.
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Richard heeft in zijn leven ook heel wat veranderingen zien 
plaatsvinden. ‘Toen ik zelf nog stage liep bij De Maasmond, 
ging alles vanaf de houten ladder. Dat waren 36-sporters die tot 
de derde verdieping kwamen. Tegenwoordig mag je ladder niet 
hoger dan de eerste verdieping, daarboven moet je al vanaf stei-
gers gaan werken.’ Doordat er aan die steigers hoge eisen wor-
den gesteld en ze jaarlijks gecontroleerd moeten worden, zijn ze 
vele malen duurder dan de oude houten ladders. Deze omscha-
keling bracht daardoor ook een omschakeling in bedrijfsvoering 
met zich mee. ‘We hebben tegenwoordig zelf veel minder mate-
riaal, het meeste is gehuurd. Dat is veel goedkoper dan wanneer 
je het zelf allemaal moet opslaan, onderhouden en keuren. 
Daarbij maakt het je als bedrijf flexibeler.’
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Project Hoge Rijndijk, 

Zoeterwoude.
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‘Wij waren uniek. Er bestond geen tweede schildersbedrijf 
dat zo thuis raakte in projectinrichting als wij.’
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Een allround bedrijf

In 1974 profiteert De Maasmond voor het eerst van de heersende 

drang naar het moderniseren van kantoren. Het kantoorpand van 

Shell aan het Hofplein staat dan al een tijd leeg, en het lukt Shell 

Pensioenfonds, dat het gebouw in de portefeuille heeft, maar niet 

om het verhuurd te krijgen. Door het te schilderen en te stofferen 

hoopt men het kantoor aantrekkelijk genoeg te maken om het aan 

de man te kunnen brengen. De Maasmond wordt benaderd om het 

schilderwerk voor zijn rekening te nemen. Als Richard Jongste 

tijdens een bouwvergadering wordt gevraagd of hij ook een bedrijf 

weet dat vloerbedekking kan leggen, twijfelt hij geen moment en 

zegt hij dat hij daar zelf wel voor kan zorgen. 

 Het eindresultaat van het Shell-project was precies zoals de bin-

nenhuisarchitect het had bedacht: een combinatie van donkerbruine 

gangen, rode kantoren en groene bureaus. Richard: ‘En toen kwam  

de eerste huurder, en die zei: “We willen het wel huren, maar we wil-

len een andere kleur vloerbedekking, want dit ziet er niet uit.” Dat 

hebben wij toen ook gelegd, dus dat was een fijne bijkomstigheid.’ 

 Na dit geslaagde uitstapje buiten de schilderswereld besluit 

De Maasmond de bedrijfsactiviteiten structureel te verbreden. 

In 1975 wordt bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel een 

naamswijziging geregistreerd. Een opvallend verschil tussen de  

oude naam en de nieuwe, Maasmond Application BV, is dat het woord 

Schildersbedrijf weg is uit de naam. Hoewel de kernactiviteit van 

Maasmond Application nog steeds schilderen is, is het bedrijf daar 

nu niet meer strikt aan gebonden, en kan het zich ook gaan specia-

liseren in stoffering.

 De stoffeerafdeling heeft twee belangrijke voordelen ten opzichte 

van de schilderafdeling. Het eerste voordeel is dat het werk altijd 

binnen te doen is. Dit maakt het werk in tegenstelling tot schilderen 

seizoensonafhankelijk. De Maasmond is typisch een buitenschilder 

- ongeveer 90 procent van de opdrachten betreft werk in de open 

lucht - en ondervindt dus veel nadeel van slecht weer. Bovendien 

geeft de Rijksgebouwendienst buiten de periode van 1 april tot     

1 oktober überhaupt geen opdrachten uit. Het gevolg hiervan is dat 

’s winters een groot deel van de schilders in de WW zit en er dus ook 

veel minder wordt verdiend. Richard: ‘Als het regende, zaten onze 

Gordijnenatelier aan 

de Lusthofstraat 2-4. 

Op de foto rechtsboven 

bedrijfsleider Jannie Agter.
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mensen altijd stil. Voor het leggen van tapijt maakt het niet uit wat 

voor weer het is. Daarbij rol je zo ook vanzelf in meer opdrachten: dan 

moeten er ook opeens wandjes en plafonds mee geschilderd worden’. 

 Het tweede voordeel van stofferen ten opzichte van schilderen is 

de verhouding tussen arbeids- en materiaalkosten. Bij schilderwerk 

bestaat de prijs die een klant betaalt voor zo’n 80 procent uit arbeid 

en voor 20 procent uit materiaal. Richard: ‘Door deze verhoudingen 

heb je veel mensen nodig om omzet te genereren. Bij de stoffeer-

projecten zijn de verhoudingen precies andersom, waardoor de prijs 

voor 80 procent uit materiaalkosten bestaat. Omdat je over de inkoop 

van materiaal kunt onderhandelen, is de handelsmarge groter.’

Interieur van het Shell-kantoor 

aan het Hofplein, Rotterdam.
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De stoffeerafdeling doet meer dan alleen tapijt leggen. Zodra 

de opdrachten bij de nieuwe bedrijfstak binnenkomen, wordt Maas-

mond Application ook gevraagd om turnkeyprojecten te leveren. 

Het bedrijf groeit zo al snel uit tot een allrounder op het gebied van 

vastgoedzorg en projectverzorging die ook totaalpakketten kan 

aanbieden. Ondanks het toekomstbeeld dat hun vader voor ogen had 

– voor elke zoon een eigen bedrijf na te laten – besluiten de broers 

de verschillende specialismen onder één dak te houden. Richard: 

‘Wij waren uniek. Er bestond geen tweede schildersbedrijf dat zo 

thuisraakte in projectinrichting als wij. Het zou zonde geweest zijn 

om die positie op te geven.’ Hans: ‘Het grappige is dat de vastgoed-

zorg die we inmiddels uitvoeren, eigenlijk meer aannemerswerk is 

dan schilderswerk. Het heeft even geduurd, maar nu ben ik toch 

aannemer, zoals mij vroeger op de HTS voor ogen stond.’

 In de beginjaren van Maasmond Application sluit het bedrijf een 

overeenkomst met gordijnenatelier Vevicon. Maasmond brengt er de 

rollen stof naartoe en krijgt ze als vermaakte gordijnen terug. Als het 

atelier na enkele jaren steeds meer moeite krijgt om de gordijnen op 

tijd te leveren en vervolgens failliet gaat, besluit men in april 1984 

om zelf een atelier op te zetten. Jannie Agter, de voormalige bedrijfs-

leidster van Vevicon, wordt aangenomen om het atelier op te starten 

en te bemannen. Het atelier zal zelf ook rechtstreeks werk aan-

nemen van klanten, en dus niet slechts fungeren als schakel in de 

door Maasmond Application beoogde turnkeyprojecten. Winkels 

als Ter Meulen, De Klerk, Van Reewijk en De Bijenkorf behoren al 

snel tot de vaste opdrachtgevers van het gordijnenatelier.

 In 1990 richt Richard in samenwerking met P.F. Lems (Lems 

en van der Ven te Rotterdam) en J. Krupe ( Krupe Bomatex BV te 

Delft), Total Interior Systems BV op. De BV wordt gevestigd in 

Amersfoort en heeft als doel het verhuren van totaal ingerichte 

kantoren. Door een kantoor gestoffeerd en ingericht bij Total Interior 

Systems te leasen, kunnen ondernemingen kosten drukken en 

investeringsruimte overhouden voor andere bedrijfsaspecten.
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Naar de Spaanse Polder

Het pas opgezette gordijnenatelier begint door de vele opdrachten 

al snel uit zijn voegen te barsten, en staat daarmee symbool voor 

het hele bedrijf. In 1968 telde Maasmond nog zo’n vijftien vaste 

werknemers, in 1986 is dat aantal gegroeid naar honderd. De groei is 

terug te zien in de behuizing van het bedrijf. In 1968 volstonden een 

werkplaats aan de Aegidiusstraat en een kantoor achter de werk-

plaats nog, anno 1986 beslaat het bedrijf zo’n tien panden, verspreid 

over de Aegidiusstraat, de Lambertusstraat, de Lusthofstraat en de 

Waterloostraat. De verf wordt dan nog in grote hoeveelheden tegelijk 

besteld en geleverd, zodat Maasmond Application de meeste panden 

vooral nodig heeft als opslagruimte. Willem den Dekker, bedrijfs-

leider van 1983 tot 1998: ‘Ik geloof dat er een stuk of acht pandjes 

waren die als opslag dienden. Als er dan een karwei bevoorraad 

moest worden, was je een halve dag kwijt om overal alles op te halen. 

Dat werd wel lastig.’

 De verspreiding door de buurt heen is niet alleen voor Maasmond 

Application zelf een probleem. Het bedrijf begint ook in toenemende 

mate voor overlast te zorgen voor de directe omgeving en omwonen-

den. Een van die problemen is dat de vrachtwagens die al het mate-

Pand Maasmond 

Linschotenstraat 47, 

Rotterdam

Aegidiusstraat 197. Lambertusstraat 181.



36

riaal komen aanleveren, vaak de smalle straten van de woonwijk 

niet in kunnen komen. Daardoor ontstaan er verkeersopstoppingen 

of moeten de emmers verf vanaf het begin van de straat worden 

doorgegeven naar de werkplaats. De problemen met de vracht-

wagens met aanhangers die grote rollen linoleum komen leveren, 

zijn vanzelfsprekend nog groter.

 Het gebruik van de woning boven de oorspronkelijke werkplaats 

als kantoor blijkt ook nadelen met zich mee te brengen. Als er eens 

iets moet worden geschilderd of gespoten in de werkplaats, dringt 

de geur gemakkelijk door naar boven. Schilder Henny van ’t Hof geeft 

hiervan een voorbeeld: ‘Toen Verheijen nog boven de werkplaats 

woonde, had Richard net een eigen auto. Die ging hij een keer op-

knappen in die werkplaats en schilderde de onderkant met bitumen-

verf, wat heel erg stinkt. Hij liet de auto tijdens het weekend drogen, 

waardoor Verheijen en zijn vrouw het hele weekend hoofdpijn van 

de verflucht hadden’. 

 Het gordijnenatelier brengt ook zijn eigen problemen met zich 

mee. Het is zó klein, dat het groeiende aantal opdrachten al binnen 

een jaar nauwelijks meer verwerkt kan worden. Jannie Agter: ‘Het 

atelier stond volgebouwd met machines en diende tegelijkertijd 

als opslag voor de rollen stof. Al snel kon je overal alleen nog maar 

zijwaarts tussendoor lopen. Achteraf snap je niet hoe we daar heb-

ben kunnen werken.’ Doordat er meer werk is dan het atelier aankan, 

wordt er vaak overgewerkt. Tijdens dit werk in de avonduren blijken 

de machines het signaal voor de tv’s van de buurtbewoners te 

verstoren. Dit maakt Maasmond Application steeds minder populair 

in de wijk. Als de situatie niet meer te handhaven is, biedt de 

gemeente uitkomst.

 Halverwege de jaren tachtig voert de gemeente een beleid dat 

bedrijven moet stimuleren uit het centrum weg te trekken. Via de 

Wettelijke Investeringsregeling (WIR) komt hier geld voor vrij om 

te investeren in een nieuwe bedrijfshuisvesting. Richard Jongste: 

‘Dat was een goede stimulans. Daar hebben we toen gebruik van ge-

maakt. We hebben toen alle panden daar verkocht aan de gemeente. 

Als je dat een beetje goed deed, dan kon je eigenlijk voor niks over.’ 

Er wordt nog een andere locatie in Kralingen bekeken, maar omdat 

het niet verstandig lijkt om weer in een woonwijk verder te gaan, 

wordt de aandacht verlegd naar bedrijventerreinen. In 1985 valt het 

oog van de broers uiteindelijk op een pand van zo’n 2500 vierkante 

meter in Spaanse Polder, aan de Linschotenstraat. Het pand staat 

al vijf jaar leeg en biedt genoeg ruimte voor een kantoor, opslag, 
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gordijnenatelier en een showroom. Behalve de bedrijfspanden, 

besluiten de broers ook alle panden te verkopen die hun grootvader 

ooit bouwde. Deze beginnen te verouderen, en het onderhoud kost 

meer tijd en geld dan ze nog bereid zijn erin te steken. 

 Als de broers het pand in Spaanse Polder voor het eerst zien, 

schrikken ze van de omvang ervan. Richard: ‘Ik dacht dat we dat 

nooit gevuld zouden krijgen, dat we zouden verzuipen in de ruimte 

met die paar meubeltjes die we hadden.’ De makelaar stelt hen ge-

rust met de mededeling dat hij nog een partij heeft die bereid is een 

deel van het pand te kopen. Zo gebeurt het dat De Vries Speelauto-

maten een kwart van het pand betrekt, en Maasmond Application 

drie kwart voor zijn rekening neemt. Hans: ‘Achteraf hadden we dat 

natuurlijk nooit moeten doen, maar dat is achteraf. Binnen de kortste 

keren groeiden we alweer uit ons jasje.’ De broers kochten daarom in 

1991 het pand van Krommenhoek BV, op Linschotenstraat 43. Hier 

worden het magazijn, een vergaderruimte en de showroom gevestigd.

De showroom in Rotterdam, 

2005.
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Den Haag
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Den Briel
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Rotterdam
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Rotterdam ontgroeid

Al in 1970 hadden Jan en Richard ingezien dat bedrijven, pensioen-

fondsen, overheidsinstellingen en woningbouwcorporaties 

Maasmond Application meer toekomst te bieden hadden dan par-

ticulieren. Particulieren bleken grillig te zijn wat betreft onderhoud 

van hun woning. Grotere organisaties sloten daarentegen langdurige 

onderhoudscontracten af en boden daardoor veel meer zekerheid. 

 Door de jaren heen hebben de broers altijd de vruchten geplukt 

van die beslissing. Het klantenbestand is gevuld met bedrijven als 

Delta Lloyd, PTT, Aegon, Stad Rotterdam en Philips, en pensioen-

fondsen van de landbouw (BPL), GAK, Shell en Unilever. Stuk voor 

stuk organisaties die, net als de vele ziekenhuizen en zorginstellin-

gen die Maasmond in de portefeuille heeft, door het hele land verte-

genwoordigd zijn. ‘Doordat Maasmond Application ze altijd kwaliteit 

en service heeft geboden en de bedrijven naar tevredenheid heeft 

geholpen, konden wij met die klanten meegroeien’, aldus Richard. 

Maasmond Application krijgt zo steeds vaker ook de onderhouds-

contracten van nieuwe kantoren buiten Rotterdam. 

 In de loop van de jaren tachtig zijn de projecten dusdanig door 

het land verspreid, dat bedrijfsleider Den Dekker zo’n 50.000 kilo-

meter per jaar rijdt om al het werk te kunnen controleren. Doordat 

de Nederlandse wegen alsmaar voller raken, is het steeds minder 

rendabel om vanuit Rotterdam het hele land te bestrijken. In 1990 

is de volgende logische stap om een tweede vestiging te openen. 

De keuze valt op de regio Utrecht, waar enkele grote pensioenfond-

sen veel werk bieden. Maasmond neemt er het schilders- en behan-

gersbedrijf Nugter BV over.

 Cor Nugter is sinds 1957 eigenaar van het bedrijf in De Meern, 

nabij Utrecht, en heeft geen kinderen met interesse om zijn zaak 

over te nemen. Hij heeft zeven mensen in dienst, van wie er drie al 

langer dan twintig jaar werkzaam voor hem zijn. Hij kan het daarom 

niet over zijn hart verkrijgen om zijn bedrijf op te heffen, en zoekt 

een koper. Als Richard Jongste zich namens Maasmond Application 

meldt, is Nugter al snel overtuigd dat dit een goede partij is. 

Maasmond Application gaat net als Nugter prat op de kwaliteit 

die ze leveren, en Richard verzekert Nugter dat hij geen mensen 

Vestiging Maasmond 

Utrecht BV aan de 

Sint Bonifaciusstraat. 
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zal ontslaan. Sterker, hij verwacht zoveel werk dat hij al plannen 

heeft om het kleine zaakje uit te breiden. 

 Frank Beerden wordt aangesteld als vestigingsmanager in 

Utrecht, Nugter blijft aan als adviseur. Maasmond Application wordt 

omgedoopt tot Maasmond. De aparte vestigingen heten voortaan 

Maasmond Rotterdam BV en Maasmond Utrecht BV. Als Nugter drie 

jaar later met pensioen gaat, wordt besloten om een nieuw onder-

komen te vinden voor Maasmond Utrecht. Een paar kilometer verder-

op, op de Sint Bonifaciusstraat in Utrecht, vindt men een geschikte 

nieuwe locatie. De uitbreiding naar Utrecht blijkt een schot in de 

roos. Het verkort de reistijd naar verschillende projectlocaties aan-

zienlijk en geeft bovendien een uitvalsbasis waarvandaan de lokale 

markt kan worden aangeboord. 

 In 1993, drie jaar na het openen van Maasmond Utrecht, volgt 

uitbreiding nummer twee. De PTT, een grote klant van Maasmond, 

verhuist zijn kantoor van Den Haag naar Groningen. Richard: ‘In het 

begin reden we op en neer. Dat ging toen nog wel, maar op een gege-

ven moment eiste de PTT dat we met ze meeverhuisden als we voor 

hen wilden blijven werken.’ Dat wil Maasmond wel, en zo gaat men 

op zoek naar een geschikte vestiging in het noorden van het land.

Vestiging Maasmond 

Leeuwarden BV aan 

de Corellistraat.
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In Leeuwarden was schildersbedrijf Tjepkema een gerenommeerd 

bedrijf. ‘De man die dat had opgericht had een hele mooie zaak neer-

gezet, maar toen zijn zoon het overnam, kwam de klad erin en ging 

het failliet.’ Aldus Richard, die in het failliete bedrijf desondanks een 

waardevolle toevoeging aan zijn Maasmond Groep ziet. Het is geves-

tigd in een grote stad in het noorden van het land, en Tjepkema kent 

de markt. Om die redenen wordt besloten er geld in te steken. Sjoerd 

Tjepkema blijft in eerste instantie aan als vestigingsmanager, een 

formule die eerder in Utrecht succesvol was gebleken. Drie jaar later 

besluit Tjepkema de schilderswereld definitief de rug toe te keren, 

en vertrekt naar Terschelling, waar hij een eetcafé begint. Na Rein 

Talsma, die de functie in verband met longklachten maar korte tijd 

kan vervullen, en Arie Sloof, die een jaar zijn functie waarnam, wordt 

Mark van Lingen aangesteld als vestigingsmanager.

 Met vestigingen in het westen, midden en noorden van het land, 

volgt in 2001 een uitbreiding in het zuiden. In Bergen op Zoom wordt 

het schildersbedrijf van Jef de Waal overgenomen. Het grote voor-

deel van Bergen op Zoom is dat het vlak tegen de Belgische grens 

aan ligt, waardoor het ook als springplank naar de Belgische markt 

Vestiging Maasmond 

Bergen op Zoom BV aan 

de Antwerpsestraatweg.
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kan fungeren. Net als bij de eerdere overnames blijft de voormalige 

eigenaar, Jef de Waal, aan als vestigingsmanager van het bedrijf, 

dat vanaf dan door het leven gaat als Maasmond Bergen op Zoom BV.

 De nieuwe vestigingen dienen in eerste instantie voornamelijk om 

de grote klanten door het land tevreden te houden en hen van goede 

dienstverlening te kunnen voorzien. De omzetten die er worden 

behaald, en vooral het aantal nieuwe klanten dat wordt bereikt, zijn 

aanvankelijk echter nog niet wat ervan verwacht zou kunnen worden. 

Pas rond 2000, met de opkomst van de Europese aanbestedingen, 

beginnen ze zich echt uit te betalen. Met de geografisch strategisch 

verspreide vestigingen kan Maasmond dan het hele land bestrijken. 

Maasmond zit altijd relatief dicht bij het vuur, waardoor het voor veel 

opdrachten kan meebieden. Sindsdien heeft het een aantal belang-

rijke landelijke accounts opgebouwd voor organisaties als KPN, de 

Raad voor de Rechtspraak, het UWV en het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA).

 Maasmond heeft ook een aantal klanten in zijn bestand met win-

kels of kantoren in het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn M&S 

Mode, waarvoor Maasmond voor alle winkels in België, Duitsland, 

Frankrijk en Spanje gordijnen levert, en de Antwerpse vestiging van 

het warenhuis Jungerhans, dat door Maasmond wordt gestoffeerd. 

Richard: ‘Je merkt wel dat Nederlandse winkelketens meestal een 

bouwteam vormen met Nederlandse bedrijven. Ze vinden het te veel 

moeite om zich te verdiepen in de plaatselijke markt en werken 

liever met mensen die ze al kennen. Zo kregen we ook al het vast-

goed van het Shell Pensioenfonds in België in onderhoud.’ Zodoende 

lukt het Maasmond om grote projecten in het buitenland binnen te 

slepen, hoewel ook niet-Nederlandse bedrijven Maasmond weten 

te vinden. Zo laat energiegigant Vitol zijn kantoren door heel Europa 

door Maasmond opknappen en wordt het hoofdkantoor van Thyssen-

Bornemisza in Londen volledig ingericht.

Showroom Maasmond 

Leeuwarden.

Showroom Maasmond 

Rotterdam.
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‘De mensen die op die klussen in woonhuizen worden gezet, 
zijn daar verschrikkelijk goed in. Altijd vriendelijk en beleefd. 
Ze moeten niet alleen schilderen, maar ook de klanten een beetje 
in de watten leggen.’

5 0  J A A R  M A A S M O N D54



55

 

De keetwagen 
als statussymbool
Hoewel grote organisaties met veel kantoren garant staan voor 
werkgelegenheid en inkomsten, heeft Maasmond niet helemaal 
afscheid genomen van de particulieren. Vooral in Kralingen 
en Hillegersberg onderhouden de schilders van Maasmond
de vaak oude panden van welgestelde klanten. Omdat er 
een wereld van verschil bestaat tussen het schilderen van een 
flatgebouw en van een statig woonhuis, heeft Maasmond een 
selecte groep schilders dat het voor dit soort opdrachten inzet. 
Den Dekker legt het verschil uit tussen een buiten- en een 
binnenschilder: ‘Buitenschilders zijn van het type dat op een 
dag een hele galerij kan sausen. Die kunnen gewoon meters 
maken. Dat is ontzettend waardevol, maar die kun je geen 
binnenwerk laten doen. Daar moet je in de eerste plaats een 
verzorgde indruk maken en precisiewerk leveren.’ Van ’t Hof: 
‘De mensen die op die klussen in woonhuizen worden gezet, 
zijn daar verschrikkelijk goed in. Altijd vriendelijk en beleefd. 
Ze moeten niet alleen schilderen, maar ook de klanten een 
beetje in de watten leggen.’
 Volgens Van ’t Hof heeft de combinatie van het specialisti-
sche vakwerk met de vriendelijke service ervoor gezorgd dat een 
keetwagen van Maasmond op de stoep bijna een statussymbool 
is geworden: ‘Het is natuurlijk niet goedkoop, maar als ze 
klaar zijn, ziet het er perfect uit. Als je je huis door Maasmond 
laat schilderen betekent dat dus dat het goed met je gaat.’
 Het imago van Maasmond is het resultaat van jarenlang 
investeren, waarmee al werd begonnen door Jan Jongste. 
Van ’t Hof vertelt: ‘Jan Jongste eiste altijd maar een paar 
dingen van zijn schilders. We moesten beleefd zijn tegen de 
klanten, de boel altijd tussendoor vegen en netjes houden, en 
als we weer weggingen mocht er geen druppel verf of schuurpa-
piertje meer op de stoep te zien zijn.’ Dit gedachtegoed dragen 
Richard en Hans nog steeds uit. Hans: ’Wij proberen altijd het 
braafste jongetje van de klas te zijn. Je moet ervoor zorgen dat 
je altijd net iets netter werkt en beleefder bent dan een ander.’
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Het belang van het netwerk

Richard en Hans Jongste hebben al op jonge leeftijd van hun vader 

geleerd wat er allemaal bij komt kijken om de dagelijkse leiding van 

een bedrijf in handen te hebben. Ze leerden echter nog een belang-

rijke les van hem: het belang van een goed netwerk. Hans legt uit: 

‘Mijn vader vervulde veel bestuurlijke functies binnen de kerk. 

Zo werd hij bekend binnen de gemeente. Men gunde hem daardoor 

opdrachten. Wij schilderden ook echt elke hervormde kerk in 

Rotterdam.’ Tegenwoordig is het netwerk van de broers niet meer 

rond de kerk gecentreerd, maar de opzet is onveranderd. ‘Rotterdam 

is een dorp, iedereen kent elkaar’, aldus Hans, net als Richard lid van 

onder meer de Sociëteit, gevestigd in de Rotterdamsche Manège 

De Jockeyclub, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas’, Victoria, 

de Kralingse Golfclub en de Rotterdamse herensociëteit Eendragt 

maakt Magt.

 Richard denkt er net zo over: ‘Je kunt wel goed werk afleveren, 

maar als niemand het ziet heb je er nog niets aan. Ze moeten je wel 

kennen. Het is niet zo dat ze de Gouden Gids openslaan en eens 

gaan kijken wie er allemaal in Rotterdam zitten. Zo werkt het niet.’ 

Richard zorgt er wel voor dat het werk dat zijn bedrijf levert, gezien 

wordt. De geboren Kralinger is van jongs af aan vaak te vinden op de 

Rotterdamsche Manège aan de Kralingseweg, en wordt in november 

1991 penningmeester van de manege. Hij maakt ook deel uit van de 

organisatie van het Concours Hippique International Officiel, beter 

bekend als het CHIO. 

De Rotterdamsche Manège aan 

de Kralingseweg in Rotterdam.

Richard Jongste en 

Piet van Wijk.

Richard Jongste en 

Gerhard Bier.
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Hoewel de kerk niet het centrum van Richards netwerk is, kan die 

nog wel op zijn warme belangstelling rekenen. Als de Rotterdamse 

Laurenskerk in de jaren negentig in de financiële problemen komt, 

neemt Richard zitting in het bestuur van de stichting ‘Laurens Open!’ 

Tussen 1992 en 1995 zorgt hij er mede voor dat de kerk - het oudste 

gebouw van Rotterdam - er weer bovenop komt door de kerk open 

te stellen voor evenementen. Richard geeft zelf het goede voorbeeld 

door tien jaar op rij op de tweede dinsdag van december het Maas-

mond Kerstconcert in de kerk te organiseren. De concertavonden 

worden opgeluisterd door acts als het Russisch Kozakken Koor, 

Marco Bakker en Jan Vayne. Met jaarlijkse opkomst van rond de 

800 gasten zijn de avonden succesvol te noemen, maar in 2000 

wordt na tien edities besloten er een punt achter te zetten.

 Dat zakelijke en gezelligheidsaangelegenheden hand in hand 

kunnen gaan, bewijst Maasmond met zijn aandeel in Het Vierspan. 

Dit in 1994 als BV opgerichte samenwerkingsverband met drie an-

dere van oorsprong Rotterdamse bedrijven begint als puur zakelijk, 

overigens nadat de bedrijven al sinds halverwege de jaren tachtig 

incidenteel samenwerkten. Door de verschillende specialismen van 

de bedrijven gecombineerd aan te bieden, kan Het Vierspan gehele 

turnkeyprojecten voor kantoorpanden aannemen. Eddy Treytels ET 

Gevelreiniging zorgt voor de gevelreiniging, Basro van Koos Schenk 

voor de elektra, Bovero van Jan Molenkamp voor de plafonds en 

systeemwanden en Maasmond voor de stoffering en het schilderwerk.

Golfclub Rotterdam aan de 

Kralingseweg in Rotterdam.

Optreden van het Kozakken-

koor tijdens het kerstconcert 

in de Laurenskerk, 1990.
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De vier bedrijven delen een businessunit in De Kuip en organiseren 

gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie, een jaarlijks golftoernooi en 

een haringfeest. ‘Dat is ook wel zo logisch, en in het kader van het 

leggen van nieuwe contacten alleen maar handig. We hebben zoveel 

gezamenlijke relaties dat het het meest praktisch is om onze bij-

eenkomsten te combineren.’ Aldus Marck van Boven, directeur van 

Basro. Na veertien jaar wordt Het Vierspan geliquideerd. Eddy Treytel 

heeft zich laten uitkopen en Basro en Bovero hebben nieuwe aan-

deelhouders gekregen. Doordat zij minder interesse hebben in voet-

bal dan de vorige, zeggen ze hun aandeel in de businessunit op. 

De liefde voor voetbal blijft bij Maasmond onverminderd bestaan, 

dus wordt er op zoek gegaan naar een nieuwe partner om de unit 

mee te delen. Sinds 2008 deelt Maasmond deze met de Fries 

Groningse Hypotheekbank (FGH bank). Ondanks de liquidatie van 

Het Vierspan worden de nieuwjaarsreceptie en haringparty wel nog 

altijd gezamenlijk georganiseerd. 

 Richard: ‘Het is eigenlijk mijn taak om te zorgen dat er altijd zo-

veel mogelijk contacten in de markt zijn. Als je maar zorgt genoeg 

pannetjes op het vuur te hebben staan, gaat er altijd wel een koken.’ 

Maasmond is al met al haast net zo allround in zijn betrokkenheid 

bij sportclubs en evenementen als in de verschillende disciplines 

van vastgoedonderhoud. Naast Feyenoord kan ook Feyenoords 

kleine broertje Excelsior op Maasmonds steun rekenen. Verder is 

Maasmond ook sponsor van stichting Rotterdam Topsport en is 

het vanaf de allereerste editie betrokken bij het ABN AMRO Tennis-

toernooi. 

Relaties van Het Vierspan 

in Unit 24 in het 

Feyenoordstadion, 1995.
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Actief in de 
branche
Halverwege de jaren negentig vallen er ingrijpende veranderin-
gen in de wereld van projectstoffering te constateren. Waar de 
voor de Maasmond Groep zo vertrouwde schilderswereld van 
oudsher redelijk goed georganiseerd is door het Bedrijfschap 
Schilders, valt het op dat er in de projectstofferingsbranche 
geen brancheorganisatie is. Over problematiek op het vlak van 
cao’s, opleiding van vakmensen, bedrijfsvoering en strengere 
milieu- en aansprakelijkheidswetgeving kan daardoor moei-
lijk centraal overleg en ruggespraak plaatsvinden. De grootste 
ergernis die in de branche leeft, is dat het steeds gebruikelijker 
lijkt te worden voor fabrikanten van projectvloerbedekking 
om rechtstreeks aan de opdrachtgever te leveren. De installatie 
geschiedt vervolgens vaak door freelancers of zzp’ers die niet 
als doel hebben kwaliteit, service of garantie te leveren en zich 
niet bezighouden met het opleiden van mensen. De grotere 
bedrijven, waaronder Maasmond, hechten wel aan deze waar-
den, maar krijgen als sector ten onrechte een slechte naam en 
verliezen terrein. Een aantal van deze grote bedrijven besluit 
de handen ineen te slaan, en zo wordt in 1995 op initiatief 
van M.C.A. Jongste, M. Verspui, J.B.C.M. van Dun en J.A. 
Jurry de eerste werkgeversorganisatie in deze sector opgericht, 
de WerkgeversVereniging Vloer- en Raambekledingbedrijven 
(WVVR). 
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Het doel van de WVVR is eraan bijdragen dat haar leden toon-
aangevend zijn in de vloer- en raambekledingmarkt door het 
leveren van optimale kwaliteit en daardoor een voorbeeldfunc-
tie vervullen. Dit doel wil de vereniging bereiken door haar 
leden verplicht te stellen een aantal certificaten te behalen. 
Het ISO 9002 en VCA zijn hiervan voorbeelden. ISO staat 
voor International Organization for Standardization, en 
waarborgt met een handboek en vastgestelde procedures een 
structurele zorg voor kwaliteit. VCA staat voor VGM Checklist 
Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu. Het is een programma dat dienstverlenende bedrij-
ven objectief en structureel toetst op de omgang met de drie 
genoemde aspecten. Richard is vanaf de oprichting tot 2001 
penningmeester van de WVVR. Sinds 2001 zit hij er in de raad 
van toezicht. In 2005 gaat de WVVR verder onder de naam 
Platform Project Inrichting (PPI).
 Een ander initiatief van Richard, samen met de heren 
J.C.M.M. van Berkel en J.A. Jurry, om de projectinrichtings-
branche verder te professionaliseren, is dat van de Stichting 
Arbitrage Projectinrichting (SAP). Deze bij het Nederlands 
Arbitrage Instituut (NAI) ondergebrachte stichting heeft als 
doel door middel van arbitrage, bindend advies en mediation 
oplossingen te bieden in geschillen, of deze in het geheel te 
voorkomen.
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Rechtbank 
Leeuwarden
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Delft
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Nawoord

Een bedrijf als het vroegere schildersbedrijf C. Knegt, dat zich slechts bezig 

hield met schilderen, glaszetten en behangen, zou in de huidige markt geen 

bestaansrecht hebben. Maasmond heeft dit tijdig onderkend, zijn bakens 

verzet en zodoende naam gemaakt als allround vastgoedspecialist. Wij 

zijn een bedrijf dat volledig in staat is om totaal gevel- en dakonderhoud 

te verzorgen; van eenmalig of meerjarig onderhoud tot resultaatgericht 

vastgoedonderhoud en PPS-contracten. 

 Behalve in onderhoud is Maasmond toonaangevend in de totale project-

inrichting. We hebben alle disciplines in huis: van vele soorten zonweringen 

tot alle mogelijke vloeren en gordijnen uit ons eigen gordijnenatelier. 

Voorts is Maasmond in staat volledige afbouwprojecten te realiseren. 

Deze werkzaamheden zijn gewaarborgd door ISO 9001, VCA**, VGO, PPI 

keurmerk en FSC Certificaat. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf.  

Maasmond voert werkzaamheden uit door de hele Europese Unie en 

heeft vestigingen in Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Bergen op Zoom. 

Door deze spreiding kan Maasmond zijn opdrachtgevers altijd en overal 

van optimale kwaliteit voorzien. 

 Ondanks de neergang in de economie zien wij de toekomst vol vertrouwen 

tegemoet. Dit kunnen wij dankzij onze gemotiveerde medewerk(st)ers. 

Wij willen deze mensen hartelijk bedanken voor de inzet die ze altijd 

voor Maasmond hebben getoond. Ook zijn wij onze zakelijke partners, 

onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers zeer erkentelijk dat zij 

ons het vertrouwen gaven om allerlei mooie projecten te realiseren.

Wij zijn onze ouders dankbaar dat zij ons dit mooie bedrijf cadeau hebben 

gedaan, en danken onze gezinnen voor de steun die zij ons altijd hebben 

verleend.

Op naar nieuwe uitdagingen, in goede gezondheid en met veel werkplezier!

Richard en Hans Jongste
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