
Binnenkort verschijnt:

Opkomst en 
ondergang van 
de Terneuzense 
Scheepsbouw 
Maatschappij

Een uitgave van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, geschreven en 

samengesteld door Frans Dooms, Peter van Nes en Piet de Blaeij

Het is in 2018 al weer 85 jaar geleden dat enkele ondernemende 

Zeeuws-Vlamingen in Terneuzen een scheepswerf oprichtten op 

het separatiepunt van het Kanaal naar Gent. In 2018 gaan ook de 

werken van start voor de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen. 

Die werken hebben tot gevolg dat het huidige separatiepunt en 

alle materiële herinneringen aan de TSM binnenkort helemaal 

verdwijnen. Al met al voldoende redenen voor een saluut aan de TSM.

Meer dan vijftig jaar was de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij een 

beeldbepalend bedrijf en een begrip in Zeeuws-Vlaanderen. In de loop 

van het tweede en derde kwart van de twintigste eeuw tijd verdienden er 

meer dan duizend ‘man’, onder wie enkele vrouwen, hun brood. 



Dit boek geeft een beeld van de opkomst en ondergang van het bedrijf. 

Het beschrijft de bezielde oprichters, de mensen uit de regio die het 

durfkapitaal voor de start verschaften, de werknemers, en niet in de laatste 

plaats de meer dan honderd kwalitatief uitstekende nieuw gebouwde 

schepen. Ook schetst het een beeld van de honderden reparaties, vele 

verbouwingen en het in de loop der jaren opgebouwde grote vakmanschap 

van velen.

Opkomst en ondergang van de Terneuzense Scheepsbouwmaatschappij 

is een hardcover uitgave van 200 pagina’s met leeslint, rijk geïllustreerd 

met zwartwit foto’s en tekeningen. Het boek komt in de handel voor een 

bedrag van € 24,90. Bij intekening tot uiterlijk 20 mei 2018 geldt een 

prijs van € 21,90.

Intekenen kunt u door een e-mail te sturen aan info@heemkundeterneuzen.nl 

én het inschrijfbedrag over te maken aan Heemkundige Vereni-

ging Terneuzen, bankrekening: IBAN: NL68RABO 0129 1692 69.  

BIC: RABONL2U o.v.v. ….. exempla(a)r(en) boek TSM plus uw postcode 

en huisnummer. 

Als u niet beschikt over e-mail kunt u bijgaand intekenformulier 

toesturen aan Heemkundige Vereniging Terneuzen, Postbus 1180, 4530 

GD Terneuzen tot uiterlijk 20 mei 2018. Het intekenbedrag kunt u 

overmaken aan de bovengenoemde rekening.

Alle intekenaren zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële presentatie 

van het boek op zaterdag 2 juni 2018 aanvang 14.00 u. in het Industrieel 

Museum Zeeland te Sas van Gent. Zij kunnen het boek daar tevens ophalen. 



Bij verhindering op 2 juni is het mogelijk uw bestelde boek vanaf 6 juni 

tijdens openingsuren op te halen in de Bibliotheek, Oostkant 1, 4531 HA 

Terneuzen. Indien u niet in staat bent om het boek op te halen kan het 

op uw verzoek worden toegezonden tegen extra betaling van € 4,75 

verzendkosten.

---------------  ----------------------------------------------------------------------------------

Ik teken in op ….. exempla(a)r(en) van het boek Opkomst en 

ondergang van de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij voor de 

intekenprijs van € 21,90 per stuk. Mijn betaling heb ik overgemaakt 

aan de Heemkundige Vereniging Terneuzen, bankrekening: 

IBAN: NL68RABO 0129 1692 69. BIC: RABONL2U o.v.v.  

exempla(a)r(en) TSM-boek, postcode en huisnummer.

Naam en voorletter(s): ......................................................................................

Straatnaam en huisnummer: ..............................................................................

Postcode en woonplaats:........................................... telnr: ...............................

Datum: ......................... Handtekening: ............................................................



---------------  ----------------------------------------------------------------------------------

frankeren 
met 

postzegel 1

Aan: Heemkundige Vereniging Terneuzen

Postbus 1180

4530 GD Terneuzen


