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Foto omslag: Wijnhandel Steur in het Schoolslop

WIJNHANDEL GEBROEDERS STEUR
Door: Dick van Wassenaar en Henk van den Hoek
In vroeger tijden waren er diverse soorten drankhandelaren.
Wijnhandelaren handelden in het groot, met vooral Franse en Duitse
exporteurs van wijnen. Zij verkochten hun product aan herbergen,
wijntapperijen en wijnhuizen. Particulieren konden bij deze laatste
bedrijven terecht. Een van deze bedrijven was de befaamde wijnhandel
van de Gebroeders Steur in Maassluis.
Het begon met een kwart pijp rode port
In de 18e eeuw beleefde Maassluis een periode van relatieve welvaart.
De kabeljauw- en haringvisserij waren sterk toegenomen en er was grote
behoefte aan zout om de vis te pekelen. Portugal was een van de landen
waar zout grootschalig beschikbaar was. Maassluise reders en kooplieden
verscheepten van oudsher haring en stokvis naar de Portugese havenstad
Oporto, waar hun schepen dan zout inlaadden voor het visserijbedrijf in
Nederland.
Na de dood van Jacobus Steur (zie het kader ‘Familiezaken’), een van deze
kooplieden, zetten zijn zonen de zaak voort, weldra onder de firmanaam
Leendert Steur & Cie, Maassluis.
Leendert en zijn broer Jacobus
behartigden de zaken in Maassluis
en de jongste broer Cornelis
vestigde zich in Portugal als hun
vertegenwoordiger
in
Oporto.
In november 1827, bij wijze van
experiment, zond Cornelis Steur
met het zout een ‘kwart pijp’
(130 liter) rode port mee aan zijn
broers te Maassluis. Korte tijd
daarna volgde nog een halve pijp
rode en een kwart pijp witte port.
Op deze eerste zending werd een
nieuw bedrijf gegrondvest: de
wijnkoperij van de gebroeders Steur
te Maassluis. Op 1 februari 1828
richtte Jacobus Steur (1804-1878) het
bedrijf officieel op.

Jacobus Steur 1804-1887.
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Verzending van een anker portsteur
Het was vanaf het begin een succesverhaal. Al in 1853 werd de eerste zending PORTSTEUR naar het
toenmalige Nederlands Oost-Indië
verscheept, twee kisten met elk een
anker (45 flessen) rode port. Dat viel in
vruchtbare bodem, zodat er later nog
duizenden kisten per jaar volgden.
Het bedrijf begon als ‘Handel in
Roode en Witte Portwijn’ zijn
activiteiten aan het Schoolslop 1.
Hier waren de pakhuizen en werkafdelingen. Om de hoek, aan de Veerstraat ZZ 2, had het ook een slijterij.
Na zo’n 100 jaar in het Schoolslop
verhuisde Steur in 1930 naar een
nieuw pand aan de Noordvliet NZ
139. Het was de plaats waar het oude
schoolgebouwtje van de ‘School met
de Bijbel’ had gestaan. Architect
A. Warnaar opende in augustus 1928
namens de Firma Gebr. Steur de aanbesteding voor de Maassluise aannemers. Dit nieuwe pand was vergeleken met het Schoolslop zeer modern.
Het was voorzien van een particulier entrepot voor de wijnen. Tot op
heden is het nog steeds een mooi en
karakteristiek pand.
Van Steur naar Aeckerlin
Vanaf de oprichting in 1828 zijn beide
broers Jacobus en Leendert Steur
eigenaar-directeur van het bedrijf.
Na het overlijden van eerst Leendert
(1862) en later van Jacobus (1887),
leidde Nicolaas Theodorus Steur het
bedrijf. Inmiddels was op 7 juni 1887
ook Philipp Jacob Aeckerlin officieel
als vennoot in het bedrijf gekomen. Bij
zijn overlijden in 1899 volgde zijn zoon
Philipp Jacob Aeckerlin jr. hem op.
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Wijnhandel Gebr. Steur in het Schoolslop (tegenwoordig
Schoolstraat). Rechts de Kleine Kerk. Ca. 1908.

Noordvliet NZ 139.

Op 1 augustus 1915 richtten Nicolaas Theodorus Steur en Philipp Jacob
Aeckerlin jr. een Commanditaire Vennootschap (CV) op. In de Nederlandsche
Staatscourant van 2 maart 1916 staat: (Zij zijn) eene commanditaire vennootschap
(CV) van koophandel aangegaan, onder de firma ‘Gebrs. Steur’, gevestigd te
Maassluis, ter voortzetting van den wijnhandel onder de firma Gebrs. Steur te
Maassluis, onder de navolgende bepalingen: 1°. De vennootschap heeft ten doel
de uitoefening van den handel in wijnen en aanverwante artikelen in den meest
uitgebreiden zin, enz.
Daaropvolgend blijkt uit de Nederlandsche Staatscourant van 8 september 1920: Bij akte, onder de hand geteekend, is de heer Th.J.H. Steur (zoon
van Nicolaas Theodorus Steur, red) te
Maassluis, als beheerend vennoot, vanaf
1 September 1920, getreden uit de vennootschap onder de firma Gebrs. Steur,
tot uitoefening van den handel in wijnen
en aanverwante artikelen, gevestigd te
Maassluis, en wordt deze voortgezet door
den ondergeteekende Ph.J. Aeckerlin jr.
als eenig beheerend vennoot en N.N. als Nicolaas Steur.
Philipp Jacob Aeckerlin sr.
commanditairen. Maassluis, September
1920.
Vanaf dat moment is de familie Steur niet langer meer actief betrokken bij
het bedrijf. In 1930 wordt Carel Aeckerlin, woonachtig aan de Zuidvliet 55
en zoon van Philipp Jacob Aeckerlin jr., de laatste directeur van het bedrijf
totdat het in september 1962 wordt verkocht aan de Distilleerderij van
J.J. Melchers Wzn. te Schiedam.
Een commanditaire vennootschap (CV) is een rechtsvorm met een beherende
vennoot en een stille vennoot. De beherende vennoot heeft de leiding over
het bedrijf en de stille vennoot staat de cv financieel bij. Eigenlijk is de stille vennoot een soort aandeelhouder die geld inbrengt en profiteert van de
financiële resultaten.

Gemeentelijke trots
Ook de gemeente Maassluis was trots en enthousiast over het bedrijf en
schrijft in 1932 in de het boekje ‘Maassluis verwacht U’ het volgende:
Een goeden naam op de wijnmarkt heeft de in 1828 opgerichte en sedert dien steeds
meer bekend geworden Commanditaire Vennootschap onder de firma Gebr. Steur te
Maassluis. Zij is een der oudste wijnhandels in Nederland, telt onder haar klanten
leden van het Koninklijk Huis, nagenoeg den geheelen Nederlandschen adel en schier
alle patricische families in Nederland en voert vnl. het bekende merk Port Steur uit
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naar Ned. Indië, tot een jaarlijksche hoeveelheid van ca. 70.000 liter, hetgeen 50%
van den totaal uitvoer uit Nederland beteekent. Voor den export naar buiten- en binnenland, die uitsluitend wijnen op flesch omvat, houdt de firma geregeld een voorraad van tenminste 100 hl (10.000 liter) in haar nieuw gebouwd artistiek entrepot
aan den Noordvliet (1928), dat een bezoek ten volle waard is. Hier liggen de groote
voorraden roode- en witteportwijn, sherry en Madeirawijn op fust en worden op
flesch ter verzending gereed gemaakt.
Archieven spreken
In februari 1953 bestaat de wijnhandel Gebr. Steur 125 jaar. Helaas treft de
watersnood ons land en worden alle feestelijkheden afgelast. In plaats daarvan schenkt later dat jaar directeur Carel Aeckerlin op 27 juli tijdens een
bijeenkomst in het pand aan de Noordvliet 139 een deel van het bedrijfsarchief – dat meer dan honderd jaar oud is – aan de toenmalige burgemeester
mr. P.A. Schwarz. Veel historisch materiaal is daardoor behouden gebleven.
In dit archief bevinden zich rekeningboeken, facturenboeken van
in- en verkoop (1795-1822), alfabetische registers en diverse brievenboeken
van uitgaande correspondentie. In de registers staan tussen de posten van
verkochte wijn en port ook de verkoop van haring en andere vis vermeld.

In het entrepot van wijnhandel Gebr. Steur zijn werknemers bezig met het klaarmaken van een zending Port voor een
Sociëteit in Batavia in het toenmalig Nederlands Indië. De jongen links op de voorgrond vult de flessen, die vervolgens worden
gekurkt en geëtiketteerd. De man rechts – met baard – voorziet de flessenhals en bovenzijde kurk van een laagje lak, waarop
hij het stempel van Steur aanbrengt. Een ambtenaar van de afdeling Invoerrechten en Accijnzen (in pak) houdt toezicht.
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Vanaf 1828 werd een adressenboek
bijgehouden aan wie wijn en
port geleverd was. De leveranties
beperkten zich niet tot Nederland,
maar Gebr. Steur leverde ook aan
klanten in Indonesië.
Uit een van pagina’s van het kasboek
blijkt onder meer dat in 1835 het
(week)salaris van een van de
knechten (Weltevreden) drie gulden
bedroeg. Een zoon van Weltevreden,
Kantoor van Steur, circa 1908.
die ook geholpen had gedurende 2,5
dag, kreeg één gulden uitbetaald.
In een van de brievenboeken kunnen we lezen dat Gebr. Steur op 10 oktober
1865 een brief stuurde naar de heer Hinsbeck in Meppel waarin zij hun
ongenoegen uiten over het feit dat een rekening van f 13,20 onbetaald retour
komt na het verzenden van gevraagde goederen. Het is Gebr. Steur niet
duidelijk wat er niet goed is geweest aan de levering. Hoe het is afgelopen
vertellen de boeken jammer genoeg niet.
De handel van Gebr. Steur
Na het zelfstandig worden van Indonesië viel de markt in Nederlands-Indië
weg. Steur zocht naar uitbreiding van het drankenassortiment. Aan de
hand van een aantal prijscouranten uit de jaren 1960/70 is het mogelijk om
een idee te krijgen van het assortiment drank dat door de firma geleverd
kon worden. Hieruit blijkt dat het bestond uit diverse soorten port, sherry,
madeira, vermouth, een groot assortiment rode en witte wijnen, zoete wijnen,
tafelwijnen, moezelwijnen, champagnes en alcoholvrije druivensappen uit
heel Europa tot zelfs Californië. Ook buitenlands gedestilleerd en Eau de
Vie’s waren leverbaar.
Een mooi voorbeeld van de uitbreiding van het assortiment is het alcoholvrije
drankje dat onder de naam Grapillon op de markt werd gebracht. Steur bottelde
dit product van Zwitserse origine. Grapillon is zuiver druivensap. Door het op
lage temperatuur te houden voorkomt men gisting en dus alcoholvorming.
Bij het bottelen vindt pasteurisatie plaats zonder enige chemische toevoeging.
Het drankje werd gebracht als een uitstekend hulpmiddel bij de genezing van
allerlei patiënten. ‘Men kon er zelfs op
leven’. Grapillon was een bekend en
geliefd drankje, hét borreltje voor de
automobilist. Dit ‘borreltje’ ging naar
vele landen in en buiten Europa.
Advertentie
Ad
t ti uitit 1968.
1968

7

Wijnhandel Gebr. Steur verlaat Maassluis
Omdat de omzet, ondanks de nieuwe successen, gedurende jaren steeds
maar verminderde, zocht de firma Steur naar een fusiepartner. Dit was de
distilleerderij van J.J. Melchers Wzn. in Schiedam. Melchers werd de nieuwe
eigenaar van de merknaam Gebr. Steur.
Melchers wilde echter alle activiteiten naar Schiedam hebben en in 1962
is de firma verdwenen van de Noordvliet en ondergebracht in de nieuwe
bedrijfspanden aan de Burg. Honnerlage Gretelaan 5 in Schiedam. Op
27 februari 1962 was de officiële opening.
Carel Aeckerlin bleef tot aan zijn overlijden in 1966 in dienst van de firma
Gebr. Steur Schiedam. Het bedrijf heeft nog lang zijn producten, zoals
Grapillon, onder de naam Steur in de handel gebracht.
Familie Steur
De gebroeders Jacobus en Leendert Steur, als oprichters van de wijnhandel
met dezelfde naam zijn zonen van Jacobus Steur (1799-1814) geboren te
Maassluis. Hij was op 24 maart 1789 getrouwd met Cornelia Das (1767-1813)
ook uit Maassluis. Het paar kreeg zes kinderen waaronder de zonen Jacobus
en Leendert.
Jacobus Steur, werd geboren op 2 maart 1804 in Maassluis en trouwde
op 19 augustus 1829 te Rotterdam met Wilhelmina Diderica Petronella
Schermers (1809-1848), hij was toen 25 jaar oud. Hij was van beroep
wijnhandelaar en wijnkoper en laatst woonachtig aan de Noordvliet 93. Hij
overleed op 23 februari 1887 in Maassluis en was toen 82 jaar oud. Het paar
kreeg meerdere kinderen. Het eerste kind, Jacoba Cornelia Steur, werd op 8
mei 1876 op 46-jarige leeftijd wegens krankzinnigheid onder curatele gesteld.
De broer van Jacob, Leendert Steur,
was geboren in Maassluis rond
1790, en op 19 december 1817 te
Delft getrouwd met Anna Cornelia
Elizabeth van Rossum (1791-1851).
Ook hij was wijnkoper van beroep
en woonde aan de Veerstraat H 12.
Hij is overleden op 24 juni 1862 in
Maassluis. Over de familiaire relatie
van Cornelis Steur, de jongere broer
van de gebroeders Steur, heerst nog Het Schoolslop gezien richting Veerstraat.
enige onduidelijkheid. Mogelijk
betreft het een ander lid van de familie Steur.
Nicolaas Theodorus Steur is geboren op 9 februari 1841 als zoon van
bovengenoemde Jacobus Steur en Wilhelmina Diderica Petronella Schermers.
Zijn beroep was eveneens wijnhandelaar en hij woonde aan de Veerstraat 76.
Hij is overleden op 4 juli 1915 in Maassluis, 74 jaar oud.
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Familie Steur & familie Aeckerlin
De families Steur en Aeckerlin waren nauw met elkaar verbonden. Een
van de dochters van Jacobus Steur en Wilhelmina Diderica Petronella
Schermers, Maria Coenradina Steur (1838-?) trouwde in 1869 met Philipp
Jacob Aeckerlin (1838-1899). Mogelijk kenden deze elkaar omdat een broer
van haar stuurman was bij dezelfde maatschappij als Philipp Jacob Aeckerlin.
Een van hun zonen is Philipp Jacob Aeckerlin jr. (1873-1946) die in 1898
trouwde met Henriette Johanna Schermers (1877-1938). Het paar kreeg vijf
kinderen, waarvan zoon Carel Aeckerlin (1905-1966) als laatste directeur/
eigenaar was. Omstreeks 1962 verkocht hij de wijnhandel aan J.J. Melchers.

‘Hoed U voor namaak’
Dat de drank van Gebr. Steur in Nederlands-Indië voor de verkoop populair
was blijkt uit kranten zoals de Java-Bode. Op 15 augustus 1881 verscheen
het volgende bericht. Eenige Chineesche tokohouders verkoopen portwijn met de
gewone etiquette van de gebroeders Steur te Maassluis. Ook is de kurk overlangs
ingebrand met een naam die, wanneer men echter het fleschje heeft geopend, blijkt
niet te zijn van die van Gebr. Steur, maar die van de eene of andere biersoort.
Tijdens een zitting van de Amsterdamse rechtbank was op 22 december 1911
zes maanden gevangenisstraf geëist tegen een 18-jarige koetsier, recidivist,
wegens diefstal van een kistje, inhoudende 17 halve flessen portwijn, toebehorende aan
Gebrs. Steur te Maassluis, op 19 Nov. jl. uit een goederenwagen van de Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij op het rangeerterrein in de stads rietlanden.
Een reclamefolder van de firma Steur meldt:
Een van de dingen, die PORT Steur tot zulks een uitstekende genieting maakt is
het bouquet. Het zou jammer zijn om het heerlijke bouquet, hetwelk met veel zorg
aan PORT STEUR werd verleend, door een ondoelmatig glas te laten ontsnappen.
Het bouquet vervliegt vrij snel aan de
oppervlakte, om het dus te bewaren
dient de oppervlakte zo klein mogelijk
te zijn. Daarom loopt een goed portglas
naar boven smal toe, teneinde door een
klein oppervlak zoo min mogelijk van het
bouquet verloren te laten gaan.

De wijn wordt met de hand overgepompt (oversteken)
van het ene naar het andere vat. De man links neemt een
wijnmonster. Circa 1908.
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KRONIEK VAN MAASSLUIS BIJ HET OUD VUIL?
Door: Huib Geuze
Kroniek? Nee, ik schrijf geen stukje over de enkele jaren terug verschenen
Kroniek van Maassluis. Dit kloeke boekwerk, uitgegeven door de
Historische Vereniging, is nog steeds een regelmatig geraadpleegd
standaardwerk over de geschiedenis van ‘de eerste stad aan de Waterweg’
(tegenwoordig ‘Het Scheur’, red.). Nee, het gaat over een andere kroniek.
En hierover meer in onderstaand verhaal.
Studiekosten
Studeren kost geld, voor een heleboel jongelui en hun ouders, veel geld.
Zeker in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Nederland kende nog geen
studiefinanciering en zeker geen basisbeurs. Maar niet getreurd. Een groep
studenten koos voor een ludieke manier om hun studie te kunnen financieren.
Namelijk het maken van een kroniek. Het was geen eigen vondst. Het idee
namen ze over van Duitse collega’s.
Kroniek
Een dergelijke kroniek had het formaat van een groot schilderij. Het bestond
uit een middenstuk, waarin de geschiedenis van de gemeente Maassluis kort is
weergegeven. Het middenstuk is verlucht met tekeningen van kenmerkende
stadsgezichten. Links en rechts staan stroken met vermeldingen van
plaatselijke bedrijven. Veertien lokale bedrijven uit Maassluis deden mee.
Zij sponsorden de studenten met een x-bedrag en kregen als tegenprestatie
een plekje op de kroniek. Na aftrek van de kosten, hielden de studenten een
aardig centje over voor hun opleiding. Het precieze bedrag weten we niet.
Dat zou of een student moeten vertellen of een bedrijf. Mocht er iemand
zijn, die hierop het antwoord weet, dan houdt de Historische Vereniging zich
aanbevolen.
Aanbieding
Het Maassluise gemeentebestuur had ingestemd met deze constructie en
was bereid de Kroniek te aanvaarden. Op dinsdag 5 maart 1963 bood mevr.
H.L. Ellerbroek-de Vries (studente geschiedenis in Amsterdam) het
schilderij aan. Wethouder J. van Gelderen aanvaardde de schenking. In zijn
dankwoord namens het gemeentebestuur uitte hij zijn bewondering voor
het initiatief van de studenten en dankte hij de veertien bedrijven voor hun
medewerking. De beschrijving in het middenstuk was verzorgd door mej.
M.J. van der Kolk te IJsselmuiden (studente talen aan een Duitse universiteit)
en het tekenwerk was van de hand van studenten aan een tekenacademie.
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Plek
Het kunstwerk van 2 bij 3 meter kreeg een plekje in de hal van het
secretariegebouw aan de Govert van Wijnkade 30. Wellicht kunnen wat
oudere Maassluizers zich dit gebouw nog herinneren, bekend als de Rode
Villa.
Toen de ambtenaren verhuisden naar hun nieuwe locatie bij Koningshoek,
zat men een beetje met dit grote voorwerp in de maag. Echte kunst was het
niet, maar om het zomaar bij het grofvuil te zetten… Uiteindelijk gebeurde
dit toch, maar was er een attente inwoner, met hart voor de historie van zijn
stad, die de Kroniek redde van vernietiging. De Kroniek kreeg een plaatsje
in de Kuiperij, tot voor kort de vaste stek van de Historische Vereniging
Maassluis. Toen dat tijdperk voorbij was, heeft het bestuur van de HVM de
Kroniek geschonken aan het Museum Maassluis. Daar hangt hij nu op de
benedenverdieping.
44

Bedrijven
De volgende bedrijven hebben deze Kroniek betaald.
*de directie van L. Smit & Co’s sleepdienst
*de directie van de N.V. Machinefabriek, v/h R. van der Bend
*de directie van Slavenburgs’s Bank N.V.
*de firma J. van Heijst
*de directie van N.V. Wallramit Hardmetaal
*de directie van de N.V. Machinale Kuiperij A. de Neeff
*de directie van de N.V. Verenigde Touwfabrieken
*de directie van de N.V. Keij en Kramer
*de directie van de N.V. Airconditioning mij. Gebr. Van Swaaij
*de directie van de N.V. Trouw en Co.
*de directie van de N.V. Oliefabriek ‘De Ploeg’
*de directie van de N.V. Verolme Elektra
*de directie van de N.V. Elementum
*de directie van de Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager N.V.
Van alle veertien bedrijven zit alleen Dirkzwager nog in Maassluis. Alle
andere bedrijven zijn of verhuisd of gestopt. Ze werden door de burgemeester en wethouders netjes schriftelijk bedankt voor hun welwillende medewerking. Wanneer ze de kroniek wilden bekijken, waren ze hartelijk welkom.
Dat bent u nu ook. Wanneer u het museum bezoekt kunt u de informatie en
de bedrijfslogo’s bewonderen.
Met dank aan de studenten toen, de sponsoren, de reddende engel en het
huidige Museum Maassluis en de Historische Vereniging Maassluis.
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