
H
I

S
T

O
R

I
S

C
H

E

V E R E N I G I N G M A A S     S L U I S 1
9

8
6

 
 

N
R

5



Inhoud:	 Blz.		1	 Voorwoord
	 Blz.		2	 namen	en	bijnamen
	 Blz.		6	 Maassluise	kleding	rond	de	19e	eeuw
	 Blz.	20	 Zilte	zangen
	 Blz.	25	 Langs	de	haven	van	‘toen’
	 Blz.	33	 De	glasfabriek
	 Blz.	42	 De	glasfabriek	(nummer	twee)
	 Blz.	44	 Kroeglopen
	 Blz.	49	 Onze	zeeslepers	in	oorlogstijd

Aan dit nummer werkten mede:

Schrijvers:		 J.H.	Steenkist
	 L.	Stigter	Sr.
	 D.	Pons
	 Mevr.	Joke	van	Rest
	 M.J.N.	v.d.	Hidde
	 K.	Borstlap

Typewerk:	 Mevr.	Joke	van	Rest
	 Mevr.	Vera	Blanker
	 E.	Broekhart

Druk:	 Drukkerij	De	Groot	Maassluis

Afbeeldingen: 	 Mevr.	Joke	van	Rest	
	 Fa.	Vrij
	 T.	Mastenbroek,	Maassluis	in	oude	ansichten
	 Mevr.	Moerman

Lay-out +
Algemene
redactie: 	 J.H.	Steenkist	



Met de stichting van het Sleepvaartmuseum, in het oude raadhuis 
aan de Hoogstraat, is ook een jaarlijkse traditie ontstaan. Het is de 
in de eerste week van oktober te houden ‘Furieade’. Dit is geworden 
tot een breed opgezette manifestatie rondom de Furie, het schip dat 
zoveel reclame voor de sleepvaart met zijn optreden doet.

Gezien de bindingen die Maassluis al zovele eeuwen met het water 
heeft, ja er zelfs zijn ontstaan aan te danken heeft, was het niet zo 
moeilijk voor de Historische Vereniging Maassluis om op dit thema 
in te haken en de leidraad voor onze Historische Schetsen ditmaal 
te wikkelen rondom de Haven en/of zijn activiteiten.

Op de oproep, in de Historische Schetsen nr. 4, aan de ouderen 
onder ons om van de eigen beleving wat op papier te zetten is in-
derdaad door enkelen gereageerd. U zult het resultaat in komende 
uitgaven kunnen waarnemen.
Toch herhalen wij onze oproep, schroom s.v.p. niet om in eigen 
woorden van wetenswaardigheden uit het verleden te verhalen. 
Laat de sfeer van vroeger herleven!

Wij maken de lezers van ons blad attent op het lidmaatschap van 
onze vereniging (zie inschrijfbiljet), waarvoor U niet alleen ons tijd-
schrift ontvangt, maar waarvoor U ook dia-avonden en te houden 
excursies kunt bezoeken en meemaken. U steunt ons streven om 
wetenswaardige zaken uit het verleden te bewaren.

Maassluis, sept.1986 J.H. Steenkist
Voorzitter

VOORWOORD
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Verdwenen namen en bijnamen van straten

Als een vreemdeling vroeger in Maassluis naar een bepaalde 
straat vroeg, b.v. de St. Aagtenstraat, Van Embdenstraat of San-
delijnstraat, kreeg hij dikwijls geen goed antwoord. Had hij ge-
vraagd naar ‘Poard z’n bek’, de konijnenbuurt of de Langestraat, 
dan was het altijd raak geweest. Evenals veel Maassluizers bij-
namen hadden, waren er ook nog al wat straten die een bij-
naam hadden. Waardoor, waarom en waarvoor, ik weet het niet 
ofschoon ik hier nu al meer dan 70 jaar rond loop. Mijn vader 
noemde de Nieuwstraat de Kalestraat, de Lijndraaierssteeg was 
het Baanslop. Het Schanseiland was ‘de Kraton’ en zo waren er 
meer.
De Gen. de Wetstraat was de Belzenbuurt. Daar woonden in 
Wereldoorlog I de vele Belgen die als glasblazers op de toen-
malige glasfabriek werkten.
De Fenacoliuslaan was het Zantpad, terwijl vroeger, toen het 
midden van de Markt nog water was, een zijde van de Markt 
het Grote Santpat heette. De Sluispolderkade van het Soepslop, 
genoemd naar het in de oorlog bekende soephuis of de gaar-
keuken.
De Reinestraat noemde men ook het Groeneveld. Mijn vader 
heeft als jongen nog in deze buurt op een tuin gewerkt; die tuin 
was van de heer Ommert, later tuinder aan de Weverskade.
Ook zijn er veel straatnamen verdwenen. Hierover citeer ik een 
stukje uit het boek van Meester Blom: Verscheidene malen tref-
fen wij oude koopbrieven straatnamen aan die nu niet meer 
voorkomen of veranderd zijn. Nadere aanduidingen van de lig-
ging dier straten ontbreken vaak, wel wordt soms het jaar ge-
noemd waarin ze bestonden.
Weistraat (1664); He(e)renstraat1) en Fortegracht2) (1652, 
1681, 1692), in de nabijheid van Goudsteen en Wagenstraat; 
Noord(t)gracht3), Fortegracht en Noortgracht waren namen van 
hetzelfde water, zie ook tekening (thans spreekt men van Goud-
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steenwater); Juchweg (1599) verandert in Jokweg. (die hoege 
hyemraedt van Delfland doen gebiede die Jochwech te mae-
ke4); Bagijnhof5) (1701, 5 woonplaesjes); Kaersemakersslop6) 
bij de Kruisstraat (1601); de Oude Kerkstraat, thans de Wip; 
Boekenkoukstraat (1631); Kerkhofstraat (1660); Fuykerstaat bij 
de Boonestraat; Schoutsbuyrte (1695); Smitssteegje (1641)8); 
Schuttingwerf; Grote Santpat (oostzijde van de Markt); Looiers-
pad (ging naar de Looierijen), thans Groen van Prinstererkade; 
Breggeslop (een verbinding tussen de Zuiddijk en het Zandpad 
(nu Fenacoliuslaan).

Waar nu de kantoren van de Vereenigde Touwfabrieken staan, 
was eertijds het Van der Lelypark, tegenover de achterzijde van 
het postkantoor, voorheen de woning van de familie Van der Lely. 
Het park was van de Lange Boonestraat gescheiden door een 
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ijzeren hek en een muur; het strekte zich uit tot ongeveer de 
Nieuwe Kerkstraat. Het bood volop gelegenheid om te wande-
len; een vijver en een bruggetje verhoogden de aantrekkelijk-
heid; ook werden er soms concerten gegeven. Toegang werd 
verleend aan leden met hun huisgenoten. In 1904 werd het park 
opgeheven.

In het Groeneveld, thans Reinestraat en aanliggende straten, 
bevond zich het Hofje van Blom. Heel veel is er veranderd. 
Zo verdween het mooie Van der Lelypark (later Touwfabriek), 
de speeltuin in de van Embdenstraat, het VDL-terrein aan de 
Noordvliet, het Maarveld in de Damstraat. Veel moois en gezel-
ligheid verdween, maar één ding moet mij van het hart. Vroeger, 
zo in de twintiger jaren, was er heel weinig groen in Maassluis.

Nu alle eer voor onze plantsoenendienst, overal groen van strui-
ken en bomen en kleurige bloemen. B.v. de Sluispolder, enige 
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jaren terug nog weiland, nu veel bomen, singels en het Wippers-
park. Ook had men vroeger weinig vrije tijd, zodat er weinig werd 
gedaan voor recreatie. Drie voetbalvelden en een tennisbaan 
had Maassluis en verder was de hengelsport de enig mogelijke 
vrije tijdsbesteding. Alleen aan de r.k.-Kerkvliet kon men ’s zo-
mers een roeibootje huren, ik meen voor 15 ct. per uur, maar 
hiervan werd maar matig gebruik gemaakt. Alleen ’s zondags 
kwamen uit Rotterdam, met de eerste trein, soms 100 of meer 
sportvissers, die hier dan de Vlieten bevolkten tot aan het mid-
daguur. 

1)  In koopbrieven van 1720 en 1750 lezen we de Markt of Heerenstraat.
2)  ‘Het schijnt dat er een paar versterkingen binnendijks zijn geweest. De 

een tusschen den Dijk, de Veerstraat en de Goudsteen, de ander aan 
de zuidzijde van den Zuidvliet, dus ongeveer waar nu de Nieuwstraat is. 
Bij een schrijver uit deze eeuw vond ik den naam Fortegracht, gegeven 
aan het Goudsteenwater’. W.H. Denier van der Gon: Geschiedenis van 
Maassluis tot het begin van de 17e eeuw. Uitgave J. van der Endt & 
Zoon. Maassluis 1914, blz.51.

3)  Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland geven 29 mei 1656 consent 
om aan het einde van de Noordgracht een wedde voor paarden te ma-
ken.

4)  Keur van Delfland duysent vierhondert XIVJ op ten XVJ dach in Julie.
5)  In 1928 aan de publieke dienst onttrokken. In een rapport van 1820 

wordt melding gemaakt dat de kaai aan de noordzijde Noordvliet, voor 
het slop van het Bagijnhof, vernieuwd moet worden.

6)  In een verzoekschrift van 20 oktober 1845 komt voor: Kaarsgat bij het 
Goudsteenwater.

7)  In een rapport van 18 februari 1857 komt voor: Boek- en Koeksteeg; in 
1907 aan de publieke dienst onttrokken. Zie ook tekening.

8) In een koopbrief van 1643 staat Smidslop, Smitsteech.

L.Stigter Sr.
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Tijdens de Furieade zal in het gemeentemuseum de tentoon-
stelling ‘in en rond de haven’ worden gehouden. Dan zal ook 
oude kleding uit het bezit van het museum en van particulieren 
te zien zijn. Daarbij ook mutsen, oorijzers, sieraden en andere 
accessoires. Een en ander is voor ons aanleiding om in deze 
Schetsen iets te vertellen over de kleding zoals die in Maassluis 
en omgeving werd gedragen rond de negentiende eeuw.

6
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Er is in Maassluis geen sprake geweest van een echte kleder-
dracht zoals bijv. in dorpen als Urk, Volendam en Marken. In het 
Maassluis van de negentiende eeuw droeg men kleding die was 
afgeleid van de heersende mode, zij het dat men aan onderde-
len, zoals muts en bijpassende sieraden, toch goed te plaatsen 
was. Groot zijn de verschillen echter niet. Wie oude foto’s ziet uit 
het Westland, Delfland of de Eilanden, zal pas bij goed opletten 
zien dat er verschillen zijn. Daar komt dan nog bij, dat men op die 
foto’s op zijn zondags is gekleed.
Immers het was een hele gebeurtenis als men zich liet fotogra-
feren en daar dofte men zich voor op. Het gaat dus om het zon-
dagse goed. De meeste foto’s dateren van rond 1875 en latere 
jaren. We zien dan ook veel zwart of gedekte tinten dragen.

Weinig beschreven
In dit artikel beperken we ons tot de vrouwenkleding. Er is wei-
nig van beschreven. In 1848 en volgende jaren verscheen een 
boek in afleveringen, getiteld ‘Nederlandsche Kleederdragten’ 
van Bing en Braet von Ueberfeldt. Zeggen en schrijven twee af-
beeldingen in dit boek zijn gewijd aan Vlaardingen en Maassluis. 
Ze worden tegelijkertijd genoemd.
Ruim honderd jaar later wijdt de heer H. Roza uit Amsterdam 
een speciale studie aan de Vlaardingse klederdracht. Hij publi-
ceert daarover in het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1982. Veel 
van wat in ons artikel naar voren komt is mede aan die publicatie 
ontleend. Maar we beginnen met de oudste beschrijving. Die uit 
het boek van Bing en Braet van Ueberfeldt.
Het Maassluise meisje, waarvan we een afbeelding hebben ge-
plaatst in het begin van dit artikel, past er goed bij. De litho is dan 
ook uit die tijd.
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De Vlaardingsche en Maassluissche Dames, hoewel zich reeds 
geheel naar de Fransche mode kleedende, dragen echter nog, 
en wel allerbevalligst, de kap met lange afhangende strooken, 
van kostbare kant vervaardigd, en rijk met juweelen versierd, 
waarop zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heer-
sensden smaak dragen.
Het gouden hoofdijzer is zwaar en breed, en eindigt op het 
midden der wang in eene naar buiten omloopende krul, die de 
plaats vervangt van token of boeken; onmiddellijk hierboven is 
eene juweelen speld ingestoken, en daarachter worden de gou-
den hoofdnaalden, die naar beneden breed en naar boven tot 
op de kruin smaller uitloopen, bevestigd. Aan de gouden krul 
wordt een hanger aangehaakt, bij de voorname klassen met di-
amanten bezet; terwijl enkele nog daarboven eene breede met 
juweelen rijk versierde naald dwars over het voorhoofd dragen. 
Ook de doekspeld of broche is meest van diamant en heeft de 
juweelen boot en gouden halsketting, welke door de burgerklas-
se gedragen wordt, vervangen.

***
Het is wel duidelijk, dat de hier beschreven kleding alleen door 
zeer gegoede vrouwen werd gedragen. In Maassluis wellicht al-
leen door bijv. redersvrouwen. Aan de eenvoudiger kleding wor-
den in het boek van 1849 maar weinig woorden besteed:

***
De kleeding der meer naar achteren geplaatste dienstbode is 
mede die van den burgerstand. In dezen draagt men ook wel het 
oorijzer van goud of van zilver met gouden krullen; de muts ech-
ter is zonder de lange afhangende strooken; het overige bestaat 
in een hoog katoenen jak, blaauw wollen rok en bont voorschoot.

***
De vroege kleding was fleurig
De litho’s in het boek van Bing en Braet von Ueberfeldt laten 
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zien dat de kleding rond 1850 allesbehalve zwart of somber van 
kleur was. De kleuren zijn licht en vrolijk. De stoffen zijn vaak 
gebloemd of geruit.
In het gemeentemuseum zijn nog twee van die ruim honderd 
jaar oude kledingstukken aanwezig die dat laten zien. Zo is er 
een schoudermantel van sits in een zacht grijze kleur met een 
prachtig gedrukt patroon van fijne veertjes en gestileerde bloe-
metjes in de hoofdkleuren roze en roze-rood. De mantel is ge-
voerd met een ietwat gelige wollen stof.
Het andere kledingstuk is een katoenen jakje met een patroontje 
in allerlei vrolijke kleurtjes. Mevrouw Moerman uit Vlaardingen 
bezit een katoenen jak met een lange schoot dat van voor 1900 
is. Het is een eenvoudig, daags jak, veel gewassen en veel ver-
steld. U ziet het jak op een van de foto’s. Aan het jak is goed te 
zien hoe men vroeger zoiets naaide. De coupe van het lijfje is 
erg kenmerkend. We zien deze werkwijze op vrijwel alle kleding 
op oude foto’s. Vanuit de schouders lopen diepe plooien. Ook 
vanuit de taille lopen twee diepen plooien met daarin gewerkt 
een aantal smallere plooitjes. Aan de hals een opstaand randje 
van uitspringende plooitjes op een smal biesje waaronder een 
kantje vandaan komt. De mouwen bestaan uit een boven- en 
ondermouw met een smalle manchet. Het schoot van het jak is 
licht aangerimpeld. De kleur is ooit blauw geweest met een fijn 
patroontje van witte ruitjes en donkerblauwe stipjes. Thans is het 
jak verschoten door het licht en vanwege het vele wassen. Het is 
vaak versteld en hier en daar door slijtage ‘zo dun als een meie-
blaadje’. Zie foto op blz.10.

Dezelfde coupe
Dezelfde coupe als bij dit jak zien we veelvuldig terug op de 
oude foto’s van na 1880 tot ver in onze eeuw. Tijdens de ten 
toonstelling die in het gemeentemuseum wordt gehouden, zult 
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u een zondags jak kunnen bewonderen zoals zo vaak op die 
oude foto’s is te zien. Het jakje is geheel gevoerd en voorzien 
van baleinen. De mouwen zijn de zogenaamde schapenbout-
mouwen. Mouwen met veel ruimte van boven en smal toelopend 
naar onderen. De ruimte is niet allen verwerkt in de kop, maar op 
vernuftige wijze ook in de naad tussen boven- en ondermouw. 
Het voorpand is op heel bijzondere wijze gefronst, waardoor de 
draagster veel ‘boezem’ vertoonde. Het jakje is opvallend kort. 
Het werd gedragen bij een wollen rok die hoog in de taille reikte. 
Het jak werd aan de rok gehaakt. In die tijd betekende de rokken 
een hele vracht. Ze trokken het jak mooi strak.
Het jak in kwestie is duidelijk een ‘zondags’ kledingstuk. Het werd 
dus bij het ter kerke gaan gedragen en is dus zwart, zoals dat 
paste voor getrouwde vrouwen. Een praktische kant daarvan is, 
dat het jak voor alle gelegenheden paste, ook wanneer men in 
de rouw was. En in die tijd droeg men nog rouw en wel gedu-
rende lange tijd als het om de naaste familie ging.
Men had zelfs aangepaste sieraden, zoals zwarte kralenket-
tingen, broches van zwarte steen. Op oude foto’s van vrouwen 
uit Maassluis en omgeving die nog de kanten muts dragen, zie 
je eigenlijk alleen maar zwarte of donkere kleding dragen. De 
zondagse kleding, want je fotograferen was iets bijzonders en 
je ging voor die gelegenheid op je best uitgedost. De foto’s van 
rond 1900 die op straat werden gemaakt, laten zien, dat het in 
die tijd niet allemaal zwart was wat de klok sloeg. En dat vooral 
oudere vrouwen dikwijls donker zijn gekleed zal er mee te ma-
ken hebben, dat men in feite voortdurend in de rouw was op 
zekere leeftijd?

De muts
Al een paar keer hebben we het dragen van mutsen genoemd. 
Die muts is vaak kenmerkend voor de herkomst van de draag-
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ster. Denken we maar aan de mutsen die in Volendam, Urk, op 
de Zeeuwse eilanden of in Friesland worden gedragen. Je ziet 
dan onmiddellijk waar de draagster thuishoort, zo duidelijk zijn 
de verschillen. In onze omgeving zijn die verschillen veel kleiner. 
In Delfland, het Westland, op de eilanden en dus ook in Vlaar-
dingen en Maassluis leken de mutsen erg veel op elkaar. Het 
verschil dat ’m in kleinigheden.
Om te beginnen de daagse mutsen. Voor de eenvoudige vrou-
wen ging het meest om een gehaakte exemplaar. Omdat het 
daagse dracht was, zie je die mutsen ook nooit op de gefoto-
grafeerde portretten. Er is echter heel wat afgehaakt en de pa-
troontjes en de uitvoering varieerde van dorp tot dorp en stad tot 
stad. Men kon er iets eigens in leggen. Op een van de foto’s laat 
mevrouw Moerman een Vlaardings exemplaar zien. Het mutsje 
heeft wel iets weg van een kanten muts; het was er ook een 
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vervanging van. Opvallend aan dit mutsje is het achterhoofd. In 
dit geval is er plaats voor de haarknoet. Op oude foto’s die op 
straat zijn gemaakt zie je echter meer aangesloten mutsen dra-
gen. Een muts in Maassluis patroon is ons niet bekend. Wie helpt 
ons?

Van de variatie die er is in mutsen, laten we u bij dit artikel een 
aantal zien.
De eenvoudigste muts is die van tule. Omdat tule van zichzelf 
erg slap is en moeilijk te stijven, werd er een karkas van dun, 
bekleed ijzerdraad ingenaaid. Dat noemde men een karkas. Het 
mutsje werd met een koord onder de kin gestrikt. Het gehaakte 
mutsje van onze foto’s is een voorbeeld van hoe men dat effect 
met goedkope middelen trachtte te bereiken.
Het tule mutsje heeft op de foto een omhooggeslagen slip om 
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het karkas te laten zien. Bij het dragen werd dit puntje, dat op 
de wang viel, ook opgeslagen en vastgezet met een sierspeldje.

Een heel mooie zondagse muts laat de volgende foto zien. De 
muts is uitgevoerd in naaldkant, een kostbare aangelegenheid. 
Zowel de bol als de zogenaamde voorstrook zijn rijk bewerkt.
Een dergelijke muts werd over een ondermuts en een oorijzer 
gedragen, waarover straks meer. De uiteinden van de voor-
strook werden opgeslagen. Tussen de rijk bewerkte strook en de 
bol zien we een stukje zogenaamde stiptule. De muts kon daar 
eenvoudiger zijn, want het bewerkte deel werd er toch overheen 
geslagen!
De foto daaropvolgend laat de bol van een muts zien, waarbij 
de achterzijde zeer rijk geborduurd is. Het is onvoorstelbaar dat 
dit met de hand met zeer dun garen is geborduurd. Het gebor-
duurde deel is waarschijnlijk van een andere muts overgezet, 
getuige de fijne naadjes. Het is duidelijk een ingezet stuk. Want 
men was uiteraard zeer zuinig op het kostbare materiaal. De 
heer Roza vermeldt in zijn studie dat een muts wel een jaar loon 
voor een dienstbode betekende. Meisjes begonnen dan ook al 
zeer vroeg met het sparen voor zo’n muts.
Het laatste exemplaar is een muts met een zeer lange strook. 
Wel niet zo lang als van het Maassluise meisje in het begin van 
dit artikel, maar toch veel langer dan we op de meeste foto’s van 
Vlaardingse en Maassluise vrouwen zien. Dit type muts werd 
gedragen door redersvrouwen en er zijn ook verschillende foto’s 
van vrouwen uit Vlaardingen Ambacht die zo’n muts dragen. Ook 
deze muts werd gedragen over een ondermuts en een oorijzer.

Oorijzer en sieraden
De hagelwitte kanten mutsen kwamen prachtig uit op een on-
dermutsje van zwart satijn. De muts kreeg de nodige stevigheid, 
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Mevrouw Moerman uit Vlaardingen getooid met kanten muts.
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doordat er een zogenaamd oorijzer onder werd gedragen. Een 
van de foto’s laat zien hoe zo’n oorijzer werd gedragen. Het 
klemde min of meer rond het hoofd en was van zilver, verguld 
zilver of goud. Het oorijzer van in Vlaardingen rond 1900 meest 
voorzien van gouden krullen waaraan dan nog bellen werden 
gedragen. De krullen werden hoger of lager gedragen. Voor en 
rond 1850 droeg men de krullen lager dan daarna.
Op de foto’s van Maassluise vrouwen zie je bijna geen krullen 
dragen, maar draagt men ‘boeken’. Dat zijn rijk bewerkte gou-
den platen van rechthoekige vorm.
Rijke vrouwen kon men herkennen aan hun kostbare sieraden, 
die waren voorzien van diamanten. In de muts konden vervol-
gens (diamanten) spelden worden gestoken en wie het breed 
kon laten hangen, stak ook nog gouden zijnaalden of voor-
hoofdsnaalden op. Dat zal een schittering gegeven hebben, te 
meer daar ook een snoer van granaten of halfedelstenen, voor-
zien van een fraai gouden slot erbij hoorde.
Aan de grootte van het slot kon je ook duidelijk de welstand van 
de draagster aflezen. Er was ook sociale controle op; je paste er 
wel voor op om ‘boven je stand’ gekleed te gaan!

Een hoedje op de muts
Rond 1900 veranderde de mode sterk. Werden voordien erg vo-
lumineuze hoeden gedragen, nu kwamen de zgn. kapothoedjes 
in zwang. Een kapothoedje heeft een heel kleine en ondiepe 
bol, maar was wel overdadig versierd met linten, veren en strik-
ken. Dit geheel werd met brede linten onder de kin gestrikt. Men 
vond het maar wat chic staan en vandaar dat vanaf die tijd óp 
de kanten muts, zo’n kapothoedje werd gedragen. Er zijn tal van 
foto’s van en het is een curieus gezicht. Maar ja, ook de vrouwen 
uit Maassluis en omgeving waren gevoelig voor mode.
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De daagse dracht
Over de daagse dracht van de gewone burger- of vissersvrouw 
kunnen we kort zijn. We zeiden het al, in onze omgeving is geen 
sprake geweest van een uitgesproken klederdracht, maar werd 
de gangbare burgerdracht gevolgd. Dat betekent dat rond de 
eeuwwisseling de daagse dracht bestond uit bijv. een of meer 
katoenen lijfjes of hemden, versierd met een gehaakt randje, een 
kantje, oprijgjes etc.
Die lijfjes zijn naar onze begrippen erg kort. Ze reiken nog niet tot 
aan de taille. Erg veel model zit er ook niet in. De beha was een 
onbekend kledingstuk. Enige steun had men doordat zo’n kort 
lijfje gerimpeld aan een brede, aansluitende band was gezet. Het 
geheel sloot met knoopjes.
Onderbroeken zijn ook van katoen en deze zien er met hun lange 
pijpen erg degelijk uit. ‘Vroege’ exemplaren bezitten echter geen 
kruis. Men droeg vele rokken over elkaar en was zo’n broek wel 
gemakkelijk! Er zijn ook nog broeken uit die tijd, die van voren 
en van achteren een klep hebben die met bandjes voor en ach-
ter worden vast gestrikt. Het gebruik is duidelijk. Voor een kleine 
boodschap strikte de vrouw de bandjes achter los ( dan viel de 
voorklep) en voor een grote boodschap gingen de bandjes voor 
los.
Heel praktisch wanneer we bedenken dat men vaak gebruik 
moest maken van het ‘huisje’ of de ‘doos’ die buiten stond op-
gesteld. Dan bleef men in de winter tenminste nog een beetje 
beschermd tegen de koude.

Over de soms vele rokken werd altijd een schort gedragen, ook ’s 
zondags als men ter kerke ging. In het werk droeg men vaak een 
blauw geruite schort. Hiervan zijn nog exemplaren in het Maas-
sluis gemeentemuseum. Nettenboetsers droegen een wit schort. 
Daarop kon men goede de mazen van de netten controleren.
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Een honderdjarige. Willempje Verhagen te Maassluis is een eeuw 
oud geworden. Zij kan nog zonder bril lezen, verricht nog naaiwerk 
en, al gaat ’t loopen moeilijk, hulpbehoevend is zij niet. Zijn heeft 
een dochter van 72 jaar, 20 kleinkinderen, 39 achterkleinkinderen 

en 4 bedachterkleinkinderen. Uit de verzameling van  
T. Mastenbroek, een foto uit het jaar 1920.



Op de rokken droeg men een katoenen jak, al dan niet met een 
schootje. Hoe later in de tijd we komen, hoe saaier die jakken er 
uit zien. Op het hoofd droeg men het eerder genoemde gehaakte 
mutsje.

Mantels droeg men niet. Als het koud was droeg men een om-
slagdoek of een cirkelvormig schoudermanteltje. Erg veel warm-
te zal zo’n wijd geval niet hebben geleverd.

Ten slotte
In dit artikel konden we niet anders dan globaal ingaan op de 
kleding van de vrouwen zoals die er te Maassluis rond de eeuw-
wisseling uitzag. We doen een oproep aan een ieder die foto’s 
in zijn bezit heeft waarop goed is te zien, hoe men gekleed ging. 
Vooral ook de foto’s die het dagelijks leven laten zien interes-
seren ons. En wie is er nog in het bezit van kleding, mutsen en 
sieraden van toen en kan ons vertellen bij welke gelegenheid dat 
werd gedragen?

Joke van Rest

Verantwoording
Voor dit artikel raadpleegden we:
Historisch Jaarboek Vlaardingen 1982
Mevrouw A. Moerman te Vlaardingen
Gemeentemuseum Maassluis

De foto’s tonen kleding uit de collectie van Mevrouw Moerman 
te Vlaardingen, die tijdens de tentoonstelling een show hield van 
oude kleding en de door haar vervaardigde poppen in Vlaarding-

se/Maassluise klederdracht.
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Kapitein

Vandaag was ik walman want we zijn nog gemeerd
en dan doe je van allerlei dingen
die feitlijk beneden je waardigheid zijn
en verafschuwd in zeevaarderskringen.
Je houdt sluiks een oog op de leverancier
die begon reeds met provianderen
en die je op zee niet aanboord roepen kunt
als daar blijkt dat er iets aan zou mankeren.
Je neemt met de Stuurman de kaartenrol door
en bemerkt dat van d’aanvraag geschrapt is.
De kok staat te tieren in het kombuis
de kok staat te tieren in het kombuis
dat zijn emmer met soda gegapt is.
Daar zijn ze van de Douane aan boord
die komen de jajem versluiten
en de groenteboer kijkt om een hoek van de deur
‘’t spijt me Kap, maar ik heb alleen spruiten’.
De Waterschout komt en een uur ben je zoet
met het monsteren van je bemanning
zo langzamerhand komt de sfeer om je heen
van de bekende laatste-dag-spanning.
Een jongste bediende komt van het kantoor:
‘Kapitein of U effe wil komme’,
het gaat over de kosten van de vorige reis
en je veert overeind: ‘wel verdomme!’
Intussen loop je de Meester op ’t lijf
en die zegt dat met het uurtje hij klaar is
je spreekt af dat de jongens naar huis kunnen gaan
om te zien of hun prakkie al klaar is.
Meteen stap je door naar het Douanekantoor
het uitklaren geeft niet veel zorgen
documenten en akten die je tekenen moet
worden toch in een kast opgeborgen!

Je staart nog een keer naar je wachtende schip,
de kade is doods en verlaten…
nog even naar huis, naar Moeder de Vrouw,
daar is ook nog wat te bepraten.
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Machinist

De lucht is benauwd in de vetloods benee
want het stormzeil ligt over de kappen
en je moet op de Plaat onder ’n luchtkoker staan
om wat frisse zeelucht te happen.
Je heiligdom druipt door de neerslag van stoom,
vergeefs was het poetsen en schuren
Je moet nu voor binnenkomst twee dagen lang
de vrije wacht er in sturen.
Waar zouden we zitten? Onder Heisant?
nou, dan hebben we morgen wel opper,
met zulk weertje als nu is een molen maar zorg,
wij boffen, wij hebben een hopper!
En voor de kolen is lang nog geen nood,
we kunnen een week nog wel draaien,
vergeeme wat is het hier stinkend benauwd
ze motten die luchtkokers zwaaien.
Een schreeuw door de spreekbuis: dat is de Kaptein,
die wil een paar klappen méér geven:
dus het weer haalt wat op, nou, dan motte we ook
het zeil van de koelkast maar reven.
Daar heb je de 2e, mijn wacht zit er op
zeg, hou je die druk in de gaten?
dat ding is niet zuiver, houd ’m goed nat,
ik zal er thuis met de chef over praten.
Nou, Twee, kijk goed uit, de zorg is voor jou,
’k ga nog even naar de brug, naar de Ouwe,
’t valt me mee dat die nieuwbakken stoker van ons
’m zo goed op de rooie kan houwe.
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Matroos

Eén hand voor jezelf en één hand voor het schip
vooruit boys: we gaan hem verleggen,
de sleeptros aan dek is van z’n plaats afgegooid,
schiet op jong, haal sjorrings en keggen.
Zwaar geschoeid en gekleed staan matrozen aan dek,
ze druipen van onder tot boven,
wanneer het karwei met een uur is geklaard
dan mogen ze ’t zeker wel loven.
Bij tijden komt een oplopende golf
en gulpt over de railing naar binnen,
dan is het: grijp-wat-je-grijpen-kunt
en moeten ze opnieuw weer beginnen.
Het is Ai de matroos, die zijn laarzen uitschopt,
hij stond tot zijn buik in het water,
hier baat hem geen schoeisel, slechts rapheid en moed,
‘neem de tamp om de kaapstand’; wie gaat er?
Ze martelen voort, maar ze vorderen staag
tot de bootsman zegt: ‘hij is voor de bakker’,
dat geeft van de Ouwe vast en zeker schoot-an
of dacht je van niet, ouwe makker?

Een sein van de brug: alle hens bij de tros,
‘SOS’ hier vlakbij, we gaan kijken…
De verkleumde matrozen zien mekaar even aan,
werkten we dáárvoor onszelf uit de lijken?
Ze kankeren niet lang want de ‘job’ komt in zicht
straks sjouwen ze wéér als de beste
tot het hulploze schip aan hun tros zit gehaakt,
aan DìE tros hangt hun ‘job-geld’ ten leste.
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Nederland blijft varen

(de dagbladen, na de rampen van de ‘Simon Bolivar’ 
en ‘Sliedrecht’)

Een schaduw trekt over de waatren
de duikboot loert naar prooi op zee
en Nederland leeft weer een wijle
het leven van de zeeman mee.
De krantenman schrijft hele stukken
over de ‘traditie’, ‘zeemansbloed’,
ja, wat wij onze scheepvaart danken
beseffen wij in Holland goed.

Wanneer langs onze lage stranden
de winterstorm naargeestig loeit
dan staat op schuit en schip de zeeman
door lange wachten doodvermoeid.
De nacht vindt hem in starre uitkijk
en iedre golftop wordt bespiedt,
de sluipdood loert aan alle kanten,
de Zeeman wéét, de landrot nìet.

En in de wachten die verstrijken
voor ’t schip de haven binnenloopt,
wordt het gestel van hen die varen
door zorg en slaaploosheid gesloopt.
De duikboot loert, géén vlag is veilig
maar Zeevaart is een Landsbelang…
en wat wij onze scheepvaart danken
weet men in Nederland al lang.

Dùs schrijft de landrot in zijn kranten
dat Nederland steeds varen zal
maar blijft, en dat is wel zo veilig,
voorlopig zélf maar aan de wal.
Een schaduw trekt over de waatren
maar Holland handhaaft zich ter zee,
als straks normale tijden komen
dan houde men daar reek’ning mee!
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Havenwandeling in de twintiger jaren
Direct als je boven aan de Wip kwam en de wind was west. Rook 
je de bekende lucht van haring en nog eens haring. Het voor-
jaar vormde een uitzondering. Dan werden de schepen uitgerust 
en opgeknapt en dan overheerste de geur van bruine teer. Nee, 
Maassluis rook niet bepaald naar bosviooltjes, maar als jon-
gens hadden we alle vrede met de geuren van de Haven. Bij de 
brievenbus tegen het stadhuis van toen was de klapbank. Daar 
werden door vissers en dito zeelui sterke verhalen verteld, waar-
bij de waarheid meermalen in het gedrang kwam. Vlak daarbij, 
onder aan de trap naar de Stadhuiskade lagen daar veelal de 
zalmschouwen van de v.d. Meulens en de Westeinen.

Zalm was toen al zeldzaam, soms zag ik de oude v.d. Zee met 
zo’n lange mand op zijn schouders naar het station gaan. Dan 
was er weer eens een zalm gevangen, maar de hoofdzaak was 
toen de vangst van aal en maasbot met de kubbe. Maasbot was 
toen, zei men, een delicatesse. Maar nu zegt men: ‘Bot eet je als 
je ze eten mot’.
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De Zalmschouwen van de Stadhuiskade zijn  
rechts van het raadhuis te zien.

LANGS DE HAVEN VAN ‘TOEN’



Ze moesten altijd roeien tot op de rivier, want pas daar konden 
ze onder zeil gaan. Ik was nogal uit de kluiten gewassen en ik 
kon goed roeien. Zodoende mocht ik weleens met Westein mee. 
Ik werkte toen bij Siem Zwaard en die kocht weleens een halve 
emmer ondermaatse aal die ik dan moest villen.
Voor we verder gaan langs de haven lopen we even de Taanstraat 
in. Daar stond sinds 1765 het grote Taanhuis. Mijn peurvriend 
Jan v.d. Bend (alias Jan Slokkie) had daar de leiding. Er wa-
ren twee heel grote koperen ketels in bedrijf waarin de netten 
werden getaand. De afgewerkte taan ging naar de Boonersluis, 
in de buurt waar later de z.g. Kieteltuin was. Waarom dat zo 
heette? Tja, zeker weten doe ik dat ook niet, maar het zou niet 
onmogelijk zijn dat het te maken had met het feit dat er nu een-
maal twee soorten mensen bestaan.
Maar ik dwaal af. In de buurt van die tuin dus was een grote put 
waarin het afgewerkte spul als een dikke breiachtige en roodbrui-
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ne pap werd gedumpt. Op een keer ben ik daarin languit en voor-
over in verdwenen door toedoen van een lollige schoolkameraad.

Na het tanen van de netten, de z.g. vleet, zorgde Jan v.d. Bend 
er voor dat deze netten met de wantwagen naar de boetweide 
gingen om te drogen. Reparatie aan deze netten was het werk 
van de boetsters en dat gebeurde hier ook. Er was een boetwei 
achter het Taanhuis, ook één waar nu de zeeheldenbuurt is en 
een derde was aan de Boonersluis. In de winter gebeurde dit 
werk op de zolders van de pakhuizen. Daar werkten de boetsters 
onder het zingen van psalmen en andere stichtelijke liederen. Op 
17 juni 1932 is de ‘N.V. Het Maassluische Taanhuis’ geliquideerd. 
Het Taanhuis met erf, de koperen ketels, rails, loodsje, enz. enz. 
is daar gewaardeerd op de kapitale som van ƒ 9000,--. Het was 
een hele gebeurtenis waarop we later nog eens terugkomen.
Terug naar de Haven waar vlak voor de Taanstraat de toen al 
bejaarde motorschuit de ‘Jansje’ van schipper van Baalen zijn 
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Jan v.d. Bend en de boetsters.



ligplaats had. Deze bejaarde dame leeft nog steeds en ligt nog 
immer in de Haven, nu 87 jaar oud. De levensgeschiedenis is 
uitvoerig beschreven door de oud-archivaris van Maassluis, de 
heer D. van Baalen. We hopen daar op terug te kunnen komen.
Langs de Haven was ook nog een weg die een halve meter bo-
ven de straat lag, namelijk over de haringtonnen. Op weg naar 
school in de President Steynstraat was onze weg meestal over 
het Zandpad (nu Fenacoliuslaan). Gingen we over de Haven, 
dan over de tonnen. Toentertijd gingen er duizenden tonnen ha-
ring naar Rusland en Duitsland. Op bijgaande foto is een Duits 
zeeschip te zien dat in de binnenhaven haring aan het laden was, 
een afbeelding uit de verzameling van de heer Mastenbroek.
Als jongen konden we de verleiding soms niet weerstaan om er 
met de klomp een deutel uit te slaan en er zo een haring uit te 
peuteren. Die werd dan ter plaatse met bloten handen gevild en 
daarna zout en wel geconsumeerd. Het gevolg was dat je dan 
om 10 uur in de school verdroogde van de dorst. Dat dan ook de 
pekel uit het vat liep was geen probleem voor ons, het spul ging 
toch maar naar Rusland.

Na de tonnen bij Klinge en Poortman kwamen we dan voor de 
rederij van Gaasbeek die de MA 5 en de MA 15 in de vaart had. 
Verder nog tot aan de Kippenbrug was er alleen de kuiperij van 
Van Gelderen en enige woonhuizen, maar voor de rest meest 
cafés. Daar schrijft Dirk Pons over.
Voorbij de spoorbrug kwam je bij de visserijschool waar de log-
gerschippers opgeleid werden. Op de Burg. De Jonghkade ten-
slotte waren de schuren van de rederij van Dirkzwager. Schuur-
baas was de oude heer Boog, die in 1943 bij het bombardement 
in de kapsalon van Jo Smoor om het leven kwam. Terug naar 
en over de Kippenbrug lopen we tegen de bekende haringpak-
huizen van de gebr. Hollaar. Een van deze twee broers was ja-
renlang de organist van de kleine kerk aan de Hoogstraat. De 
Govert van Wijnkade, Haringkade en Marnixkade, daar was het 
een en al haringtonnen
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In dit gedeelte waren de meeste rederijen gevestigd. Als er een 
logger binnenkwam en je ging met een vriendje wiens vader op 
deze boot voer aan boord, probeerde je gauw een overgeble-
ven zeekaak te vinden. Dat was meest onder de matrassen in 
de kooien. Daar was dan zo’n 4 tot 6 weken op geslapen met 
dat olie- en pekelgoed en de zeekaak had dan juist dat pikante 
smaakje waar we niet vies van waren. Een grote kuiperij aan de 
Govert van Wijnkade was die van de firma Haasnoot. Later is 
daar de meubelfabriek van Futura in gevestigd, samen met Tak’s 
berging. Nu staat daar het nieuwe complex van Smit-Tak. Ver-
derop richting Waterweg waren daar de fabriek van v.d. Bend en 
de smederij, magazijnen en kantoren van L. Smit en Co. In een 
klein houten gebouwtje op de punt van de Haven had Dirkzwa-
gers Scheepsagenturen zijn onderkomen. Terug naar de Schans 
die in de volksmond als ‘de Kraton’ bekend stond. Er was een 
grote kuiperij van voorheen Dirkzwager en later Brouwer. Maar 
in de twintiger jaren was het al de paardenstal voor de viervoe-
ters van de gemeentelijke vuil ophaaldienst. Ook was daar, in de 
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voormalige kuiperswinkel aan de Ankerstraat 18, nog een mooie 
gevelsteen met een logger als herinnering aan betere tijden. De 
logger is door de jeugd vernield maar de spreuk die op de steen 
stond leeft voort en luidt:

‘de mensch die seilt sijn coerse wel,
die Godt neemt tot sijn metgesel’

Dit was dan een wandelingetje langs de Haven, maar vergeten 
ben ik nog de Zure Vischsteeg, die liep van de Haven naar het 
Zandpad. Daar waren ook volop kuiperijen en zelfs nog een op 
het Fenacoliusplein. Daar was nl. de kuiperij van Lub, ongeveer 
waar nu de brandweerkazerne staat. Maar het is allemaal ver-
gane glorie en het is het heimwee naar weleer wat ons geboren 
Maassluizers naar de pen doet grijpen om oude herinneringen 
op te halen.

Leen Stigter Sr.

Naschrift:
In het adresboek van Maassluis anno 1915 lees ik dat toen hier 
woonden:

85 schippers en kapiteins
213 zeevarenden
104 kuipers
100 loodsen

Verder reders, scheepmakers, touwslagers, zeilmakers, boot-
werkers en mandemakers.
Maar ook 205 weduwvrouwtjes.
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Tegenover het stationsgebouw in Maassluis, aan de Maas, met 
het voordeel van een spoor- en een waterverbinding, heeft de 
Schiedammer A.M.F. van Deventer in 1909 een vergunning ge-
vraagd voor het bouwen van een glasfabriek. Een daad waar 
ongetwijfeld ook Belgische belangen een rol in hebben gespeeld 
omdat België een monopolie positie innam en de belangrijkste 
glasleveranciers van geheel Europa hier hun domicilie vonden. 
De vakkennis van het glasblazen is in dit land van oudsher van 
vader op zoon overgeleverd. De ‘Eerste Hollandse Glasfabriek’ 
deed dus ook een beroep op deze kennis en trok de Belgische 
specialisten naar zich toe. De rustige Maassluise burgers moes-
ten wel wennen aan deze Franstalige Belgen die, met hun gezin-
nen, neerstreken in de Generaal de Wetstraat en omgeving.
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DE GLASFABRIEK

De glasfabriek gezien vanaf het station.



Het was een apart volkje, deze Belgen, met eigen zeden en ge-
woonten. Ze vormden een stand op zichzelf met een ongedwon-
gen en meer vrije levensopvatting. Er werd veel geld verdiend 
maar dat werd evenzo gemakkelijk weer uitgegeven. Aan sparen 
werd niet gedacht. Zij kwamen weinig bij elkaar overhuis, maar 
in het onderlinge contact werd op andere wijze voorzien. Dat 
bleek toen in 1956 een echtpaar uit Groningen in zo’n huis in de 
Generaal de Wetstraat kwam wonen en er een nieuw behang op 
de muur gewenst werd. Maar eerst het oude behang er af. Laag 
na laag, een hele dikte. De man zei tegen zijn buurman: ‘direct 
kom ik nog bij jou in de kamer’. Na zes tot zeven lagen kwam 
zowaar een gat in de muur te voorschijn. Dat was er door die 
glasblazer in gehakt om met elkaar te kunnen kaarten, het werd 
na afloop van het spel keurig met een kleedje afgedekt. Al met 
al vormde deze in Maassluis neergelaten bezoeking een groot 
contrast met de autochtonen. Het gaf zowaar aan het Maassluis 
van toen een kosmopolitisch cachet.

De nieuwe fabriek had overigens in de beginperiode het tij wel 
mee. Omdat het kassengebied in het Westland juist een explo-
sieve groei doormaakte. Dat veroorzaakte een grote vraag naar 
het tuindersglas, het z.g. Broeiglas. Dit vensterglassoort maken 
was het werk van de Belgische Glasblazers. Zij werkten met 
een dikke holle ijzeren pijp en vormden het taaie glas dat zij uit 
de glasoven draaiden, al draaiend en blazend tot reuzenfles-
sen, met een wanddikte van ca. 3 mm. Na afkoeling werden hals 
en bodem afgesneden en zo ontstonden helder glazen cilinders 
van 150 cm lang met een omtrek van ca. 110 cm.

Daarna wordt zo’n cilinder overlangs met een diamant door-
gesneden. Om hem open te kunnen rollen moet het inmiddels 
koud en hard geworden glas weer worden opgewarmd. De ci-
linder werd dan weer week en verwerkbaar en viel als een blad 
papier open. Na polijsting en afkoeling werd de ruit geschikt om 
gesneden en verpakte worden.
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Glasblazer aan het werk met het maken van reuzenflessen.

Voor de oven waar cilinders tot vlakke plakken werden gevormd.
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Wat is glas? Hoe maakt men het?
Volgens de overlevering is het toevallig ontdekt door de Phoe-
niciërs. Bij het maken van een vuurtje op het zeestrand zou de 
kunst van het glas maken ontdekt zijn. Door de samensmelting 
van het zand met de schelpen (kalk) en de as van het vuur (po-
tas). Inderdaad is zo het hoofdbestand aanwezig, maar sinds die 
oude tijd is er veel ondernomen, veel geprobeerd en veel mislukt. 
Maar er is ook enorm veel verbeterd omdat er in het glasbedrijf 
steeds maar weer geëxperimenteerd werd. De problemen waar 
men mee te maken kreeg vielen grotendeels terug op de man 
van de praktijk. Toch bleek ook de inbreng van de man van de 
wetenschap onontbeerlijk. Uit beider samenwerking ontstond zo 
in het begin van de 20e eeuw deze glasfabriek met een oven met 
meer dan 400.000 kg gesmolten glas. Het was een dag en nacht 
doorlopende stroom, waar tenslotte uit de ruwe grondstoffen het 
wonderlijk doorzichtige glas ontstond. De oven stond in het mid-
den van de grote werkplaats en had een afmeting van 25 meter 
lang, 5 meter diep en 1,25 meter hoog. Geen kinderachtige ma-
ten dus. Hij was gemaakt van vuurvaste steen, niet gemetseld 
maar gewoon op en tegen elkaar geplaatst. Als leek staarde je 
natuurlijk ontsteld naar dat vloeibaar hete glas dat tussen de ste-
nen kwam maar er niet uitstroomde.

Dat kwam omdat de over op gewelven was gebouwd, waar tus-
sen lucht stroomde die de bodem koelde. Door 4 branders kwa-
men de vlammen aan de zijkant de oven binnen, streken langs 
het gewelf over het hete, rood doorschijnende vloeibare glas met 
een temperatuur van 1100 tot 1250 graden. Overtollige warmte 
en verbrandingsgassen gingen via kamers langs de oven naar 
de hoge schoorsteen. Het mengsel van de grondstoffen werd 
het ‘gemeng’ genoemd, zonder ‘d’ op het eind. Ook werden glas-
scherven bijgemengd. Het geheel werd vóór in de gloeiende 
oven gestort en dreef daar op het vloeibare glas. Op 5 meter 
van het ovenbegin was al uitgesmolten glas aanwezig, de over-
strijkende vlam zuiverde dat nog schuimachtige glas verder. Het 
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schuim en andere ongerechtigheden die lichter waren dreven op 
het glas. Weer 12 meter verder passeerde de gestage stroom de 
z.g. ‘flotteurs’ van vuurvaste steen die het glas doorlieten maar 
het schuim en onreinheden tegenhielden waar ze allengs weg-
brandden. Verderop waren er nog een paar ‘flotteurs’ en uitein-
delijk kwam het zuivere glas in het half cirkelvormig uiteinde van 
de oven. 
In dit gedeelte streek de vlam niet meer over het glas en lag de 
vloeibare massa stil als een vijver. Een interessante aanblik om-
dat in de rood-wit hete plas de gewelfstenen van de bovenzijde 
van de oven weerspiegelden. Met het blote oog kon men echter 
niet in deze gloed kijken, het gebeurde via een blauw kijkglaasje.

In de wand van dit halfronde oveneinde waren ronden gaten bo-
ven het glasoppervlak gemaakt. Op verhevenheden daarvoor 
stonden en werkten de blazers.

Ter hoogte van hun hoofd waren rond hun staanplaatsen grote 
luchtkokers aangebracht die verkoelende lucht aanvoerden. On-
danks deze voorzieningen glommen de mannen van het zweet 
terwijl ze voor de hete ovengaten met hun fantastisch werk bezig 
waren.

In 1916 heeft een geweldige brand een groot deel van het be-
drijf vernield. Hulp van de brandweerkorpsen uit omliggende ge-
meenten en van Rotterdam was noodzakelijk. Schade 200.000 
guldens. Daarbij bedenkende dat het wel ging om guldens uit 
1916. Opkomst, bloei, ondergang. Een cyclus die we helaas bij 
veel bedrijven in Maassluis al hebben gezien. Ook bij deze glas-
fabriek bleek de reeks van toepassing. Op het hoogtepunt van 
zijn bestaan werkten hier 500 man, maar daarna ging het berg-
afwaarts met in 1923 de sluiting.

De productie werd in 1925 overgenomen door een fabriek die 
langs het kanaal van Brugge naar werd gebouwd. Toch de Bel-
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De brand in 1916. Schade ƒ 200.000 in guldens van die tijd. 
Verzameling T. Mastenbroek.

Brand in 1916, nablussen.



gische invloed? Een van de directeuren van Maassluis, de 
Luxemburgse ingenieur Jean Pesch, werd directeur van de 
nieuwe fabriek.
De Belgen hadden al lange tijd zo’n 90 procent van de Neder-
landse markt in handen. De Nederlandse regering wilde toch wel 
de levering van deze belangrijke grondstof veilig stellen en sloot 
in Benelux verband een contract dat België ons land gedurende 
van 10 jaar van voldoende glas zou voorzien. Daar stond tegen-
over dat Nederland in diezelfde periode geen vlakglas fabricage 
zou entameren. Na afloop van die periode werd het contract niet 
vernieuwd want Nederland gaf de voorkeur van een fabriek op 
eigen bodem. Op ministerieel niveau volgde contact met onze 
zuiderburen en werd de belangstelling van België gepeild voor 
een vestiging in Nederland.

Ir. Jean Pesch ontving de opdracht een en ander te onderzoe-
ken. Dit had tot gevolg dat tot een vestiging in Tiel werd besloten 
waar in 1963 een nieuw gebouwde fabriek werd geopend. Met 
de naamgeving kwam toch Maassluis nog even om de hoek kij-
ken omdat de oude NV van de Maassluise fabriek als lege NV 
was blijven bestaan en nu voor Tiel kon worden gebruikt. Zo-
doende staat nu in Tiel de NV Maasglas aan de Waal waarbij de 
Maas in de verste verte niet aanwezig is. In 1984 is deze geheel 
vernieuwd en omgebouwd tot een uiterst moderne floatglasfa-
briek. Er wordt hiervan 400 à 500 ton per dag gemaakt.

Spijtig voor Maassluis.

J.H. Steenkist
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Bronnen:
Informatieblad Gem. Tiel, 1984
Gids voor het Westland, 1913
Panorama van augustus, 1917 (abonnementsprijs was toen 12 
ct. per week)
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Mijmeringen van Leen
In aansluiting op het artikel in deze uitgave over de voormalige 
glasfabriek en de brand in 1916, schiet mij te binnen dat wij in de 
dertiger jaren nóg een glasfabriek in Maassluis hebben gehad. 
Deze fabriek, of eigenlijk fabriekje, was maar een heel kort leven 
beschoren. Ik noteer hier uit mijn herinnering een en ander van 
wat ik over dit bedrijfje weet.

In de dertiger jaren kwam een familie Ritter in Maassluis wonen. 
Zij waren afkomstig uit Nieuw Buinen en waren daar werkzaam 
geweest in de toenmalige glasfabriek van de familie Bakker in 
Stadskanaal. Deze Ritter was van plan hier een glasfabriek te 
beginnen. Daartoe had hij het oog laten vallen op twee voorma-
lige haringpakhuizen of kuiperijen aan de Govert van Wijnkade. 
Deze panden stonden leeg en wel vlak over de Kippenbrug, 
naast de twee pakhuizen van de haringhandel van de gebrs. 
Hollaar. Van deze heer Ritter kreeg ik opdracht om in de fabriek 
de elektrische licht- en krachtinstallatie aan te leggen. Het was 
de bedoeling dat hier hoofdzakelijk flessen zouden worden ge-
fabriceerd. Het was een pand met twee betrekkelijk lage kap-
pen en de glasoven, waar een enorm hoge temperatuur werd 
gestookt, stond bijna tegen het houten dak aan. Ik had direct het 
vermoeden dat het hele spul heel vlug in de fik zou staan, naar 
mijn idee kon dit niet goed gaan. Dat vermoeden zou helaas be-
waarheid worden. Mijn elektrische installatie werd opgeleverd, 
gekeurd en in orde bevonden. De rekening ging subiet de deur 
uit, want ik vertrouwde de situatie daar niet en was maar wat 
benauwd dat ik naar mijn geld zou kunnen fluiten. Inmiddels was 
alles gereed om glas te gaan blazen. Het duurde enkele dagen 
voordat de gas gestookte ovens op de juiste temperatuur waren 
gekomen en ik keek in die tijd in spanning naar de inhoud van 
mijn brievenbus. En ja hoor, enige dagen later kwam de betaling 
binnen en enkele minuten daarna hoorde ik dat in de afgelopen 
nacht de glasfabriek totaal was afgebrand. Voor zover ik weet 
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was er toen van flessen of ander glaswerk niets te bespeuren. 
Aan het eigenlijke fabricageproces was men niet eens toegeko-
men. Het was het einde van de tweede en laatste glasfabriek.

Bovenstaande foto is uit de verzameling van de heer Masten-
broek. Het geeft de situatie weer direct na de brand. Van de glas-
fabriek heeft één oven de brand overleefd. Rechts het pand van 
Hollaar en in het midden, op de achtergrond het NS huis waar 
Janus Henneveld, de brugwachter, woonde. Ook de voormalige 
Kippenbrug is duidelijk te zien.

Leen Stigter Sr.
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In Maassluis woedde een hevige brand in de nieuwe glasfabriek 
der firma Ripper, aan de Govert van Wijnkade. 

Wat er overbleef van de fabriek.



Een (nette) kroegentocht rondom de haven
Hoe komt iemand, zult u denken, aan zo’n onderwerp. Niet zo 
moeilijk als u weet dat ik reeds jaren lang voorzitter ben van de 
Vereniging tot oprichting en instandhouding van een tehuis voor 
Zeelieden, in de volksmond beter bekend als het Zeemanshuis. 
Onlangs moest ik eens in de geschiedenis van deze vereniging 
duiken en toen ontdekte ik de beweegredenen van de oprichting 
van deze vereniging, nl. ‘voor het zedelijk heil van den Zeeman’ 
verder omschreven ‘dat zoveel Zeelieden van buiten Maassluis 
de vloot bemannen en daartoe uit vele plaatsen van ons land 
overkomen en gedurende dien tijd zooveel moeten missen, 
waardoor zij op velerlei wijzen door gevaren worden omringd, 
was een tijdelijk huis voor hen ontbeerlijk’. Over deze vereniging 
zou zeker nog wel een artikeltje geschreven kunnen worden, 
maar dat misschien later.

Het gaat mij nu meer over de vraag wat waren nu die gevaren 
waarmee de zeelieden werden omringd. Inderdaad kwamen er 
veel zeelieden van buiten Maassluis die dikwijls enige tijd op 
hun schip in de haven moesten doorbrengen. Nu was de ac-
commodatie in die tijd op de loggers niet zodanig dat je met enig 
plezier je tijd daar doorbracht. Ze moesten dus hun vertier wel 
elders zoeken. En dat elders was dan meestal een café. Sjonge, 
daar waren er nogal wat. Ik probeer me ze zo goed mogelijk te 
herinneren. Zoals u wellicht weet heb ik mijn jeugd vlak bij de 
haven doorgebracht, nee, niet in cafés, maar aan de Geerkade. 
Vanaf dat punt maak ik met u een wandeling, maar weet wel, we 
gaan niet overal naar binnen. Trouwens, met mijn calvinistische 
afkomst waren dit voor mij verboden gebieden.

De Geerkade af, brug over, en dan al halverwege de Wip, het 
eerste café, nl. dat van de familie Ripke. Naar de Hoogstraat, 
daar geen speciaal café, maar wel een slijterij van Niek de Kor-
ver. Je kon daar de drankjes kopen en de vaste klanten mochten 
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ook wel in het kamertje achter de winkel hun borreltje drinken. 
De Hoogstraat verder aflopen, voorzichtig de Wip oversteken en 
dan gelijk de Zuiddijk nr.1 het café ‘Centrum’ van de fam. Wijn-
horst. De Zuiddijk oversteken naar de Haven, langs groentehan-
delaar Kap, dan komt café ‘De Moriaan’ van de fam. Frison, met 
vlak daarnaast het café van de fam. Van der Wel. Een paar hui-
zen verder lopen, de Taanstraat oversteken naast de winkel van 
Piet Bergwerff, het café van Jan Zeegers, vier huizen verder op 
de hoek van de Zure Vischsteeg, het volgende café. De eigenaar 
van dat café is me niet meer bekend. Weer een paar huizen ver-
der het café van Bram van der Meer, en het kan gewoon niet op: 
dan de bierhal waarvan ik de eigenaar ook niet meer weet. Waar 
nu de ‘Moriaan’ is was toen de ‘Bellevu’ geëxploiteerd. (ik dacht 
door de fam. Oostergetel). Zwak kan ik me herinneren, dat net 
voorbij het Wijde Slop een limonade- en bierhandel was van een 
familie Warnaar.
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Nu moeten we een stukje verder lopen om het laatste café op 
dit stuk haven te bereiken, nl. café De Kroon van de heer van 
Gendt. Hoe het op ’t Hoofd gesteld was weet ik niet heel zeker. 
Ik dacht dat er op de hoek A. van Heelstraat-Gen. De Wetstraat 
een lokaliteit bestond waar men kon verpozen. Van ’t Hoofd over 
de Kippenbrug gaan we naar de overzijde van de Haven, de Go-
vert van Wijnkade op, na eerst een bezoek gebracht te hebben 
aan het ’hotel’ van de familie Otterloo.

Van Kippenbrug tot aan de Schans waren vrijwel uitsluitend 
pakhuizen met wat woningen. Over de brug bij de scheepswerf 
van de heer Uitdenbogaard komen we in de ‘echte schans’. Ook 
daar ontbrak het niet aan vertier. In de Ankerstraat was een 
café, de naam van de eigenaar wil me niet te binnen schieten. 
Dit café was nog niet genoeg, want op een steenworp afstand, 
nl. Olivierstraat-Kerkplein, stond op een stil plekje het café van 
Aai Kortland. Langs de prachtige Grote Kerk, wel een contrast 
in verhouding tot de gebouwen die wel bezichtigd hebben, ko-
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men we weer op ons beginpunt de Geerkade aan, vermoeid en 
dorstig. Daarom lopen we maar door naar het pand van de Ver-
eniging waarmee ik dit artikel begon, nemen we dan plaats en 
bestellen bij de conciërge de heer De Haan of een kop koffie, 
of een kop stoom (dat is chocoladepoeder met suiker en warm 
water) of een kogelflesje limonade.

Ik vond het wel leuk om deze tocht te maken. Weet echter dat ik 
uitsluitend geput heb uit jeugdherinneringen. Zeker zijn er tekort-
komingen of onjuistheden. Weet U ze? Kunt U nog aanvullingen 
geven? Heel graag. Geef ze dan aan mij door, bij voorkeur schrif-
telijk. De bedoeling van deze stukjes is mede om verschillende 
dingen uit het verleden voor de toekomst te bewaren.

D. Pons
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ONZE ZEESLEPERS IN OORLOGSTIJD



Op 10 mei 1940 sneed de Duitse overval onverbiddelijk alle ver-
bindingen af tussen het vaderland en de schepen van koopvaar-
dij, marine en zeesleepvaart die op dat moment buitengaats of 
buiten territoriaal gebied waren of nog wisten te komen. Voor L. 
Smit & Co’s Internationale Sleepdienst betekende dit dat tien 
sleepboten met hun bemanningen voor de duur van de oorlog 
zouden kunnen worden ingepast in de geallieerde oorlogsvoe-
ring ter zee. De door de Koninklijke Marine eerder gevorderde 
sleepboten die als bewakingsvaartuig voor de Nederlandse kust 
dient deden, vielen voor het overgrote deel in handen van de 
Duitsers.

De sleepboot Noordzee, kapitein J.C. de Baar, liep op 14 mei 
bij Zoutelande op een mijn. Op de stuurman na kwam hierbij 
de gehele bemanning om het leven. Zij werden de eersten van 
de 37 slachtoffers die zouden vallen op de zeesleepvloot. Vier 
sleepboten gingen, toen zij onder Duits beheer waren, verloren 
door oorlogshandelingen. Twee van de tien bodems die buiten-
gaats waren gingen verloren door torpedo of mijn. Een liep in de 
Ierse Zee op de rotsen en werd wrak.

Met tien sleepboten ‘aan de overkant’ ving de sleepdienst op 10 
mei 1940 aan oorlogsgeschiedenis te maken, een activiteit die 
de grootste waardering zou boeken omdat, buiten sleepreizen 
met strategisch voor de oorlogsvoering belangrijke grote objec-
ten (droogdokken enz.) vele honderdduizenden tonnen kostba-
re maar door oorlogshandelingen beschadigde scheepsruimte 
op de oceanen werden opgepikt en behouden binnengebracht 
en vele honderden opvarenden het leven konden behouden. 
Niet alle verrichtingen, die soms uitliepen op daden van grootse 
allure, zijn in de annalen behouden gebleven. Er gingen, door 
velerlei oorzaken, heel wat details van deze oorlogsgeschiede-
nis verloren.
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Het zou te ver voeren in dit korte bestek die geschiedenis in haar 
geheel te geven, hoewel de stof er belangrijk genoeg voor is. Een 
boekwerk, omvangrijk als een Statenbijbel, zou er zelfs geen 
ruimte voor bieden. De hier gemaakte keus uit de vele soms dra-
matische ervaringen, zou misschien niet de keus van anderen 
zijn. Maar de hier beschreven activiteiten behoren tot de beste 
van de schepen van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst, 
die vijf jaar op alle bedreigde punten van de verbindingslijnen 
tussen de geallieerde landen, dag en nacht paraat waren en op 
elk bevel, meestal onbeschermd, uitvoeren om hulp te verlenen. 
Als wij hier verrichtingen van vier sleepboten, de Zwarte Zee, de 
Thames, de Schelde en de Hudson geven, dan is dit onder het 
grote voorbehoud dat de zes anderen wellicht kunnen bogen op 
analoge ervaringen die echter niet, of op korte termijn minder 
gemakkelijk, te achterhalen waren.
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Men bedenke in verband hiermee, dat zij die het er levend af-
brachten later het verhaal van hun belevenissen konden doen. 
Van Kapitein J. Klinge o.a., die met zijn gehele bemanning het 
leven liet bij de torpedering van de Roode Zee toen deze een 
Phoenix-caisson tussen twee Britse havens versleepte, zal vrij-
wel alleen bekend blijven, dat hij, geruime tijd dienst doende op 
het vrij rustige station Bermudas, de wens te kennen gaf ook 
zijn aandeel te willen leveren in het gevaarlijke werk. Zijn ver-
zoek werd ingewilligd. Zijn eerste reis in het uiterst gevaarlijke 
gebied dat het Kanaal in die tijd was werd hem reeds noodlottig.

Dat wij van de sleepboot Thames, kapitein B. ’t Hart, twee voor-
vallen kozen die geen redding betekenden voor de getroffen 
schepen, vindt zijn oorzaak in het dramatische van de situatie. 
Daarnaast staan vele en opmerkelijke bergingssuccessen die 
de Thames gedurende de oorlog wist te bevechten.

In oktober 1940 lag de Thames in de Schotse haven Camp-
belltown op station, gereed voor alle diensten. Op 29 oktober 
kwam de order uit te varen voor een van de grootste Britse pas-
sagiersschepen, de Empress of Britain, dat op de Atlantische 
Oceaan in brand was geraakt. Met de Engelse sleepboten Ma-
rauder en Seaman voer de Thames toen uit. Omstreeks kwart 
voor 7 de volgende morgen kreeg de Thames de Empress of 
Britain in zicht. Het schip stond over vrijwel de gehele lengte in 
brand. Twaalf man van de Britse destroyer Drake gingen aan 
boord om de tros van de Thames over te nemen. En vast te zet-
ten. Die morgen om elf uur stonden de trossen van de Thames 
en de Marauder vast en het slepen kon beginnen. Weinig wind, 
kalme zee, vaart 4½ mijl. Het mailschip volgde goed. De hele 
nacht werd met gedoofde lichten verder gesleept. Maar tot ver 
in de omtrek was de brandende Empress of Britain te zien en 
het gevaar voor een onderzeebootaanval was niet denkbeeldig.  
’s Nachts om half twee deden zich, met vijf minuten tussenpo-
zen, twee hevige ontploffingen in het voorschip voor. De brand 
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werd nog feller en op de sleepboten zag men dat het schip zware 
slagzij ging maken. Tien minuten na de eerste ontploffing legde 
het schip zich op bakboordzijde , masten en schoorstenen in het 
water. Vijf minuten later wentelde het zich geheel om en zonk 
snel weg. Trossen kappen en weg van de plaats was het enige 
waarom de sleepboten zich voor eigen veiligheid moesten be-
kommeren. Want het leed geen twijfel dat de ontploffingen waren 
veroorzaakt door torpedo’s. En de Duitse onderzeeër zou zeker 
alles beproeven om ook die twee sleepboten nog bij zijn buit te 
voegen. Ze slopen met gedoofde lichten weg en waren de vol-
gende middag weer op station.
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Het tweede dramatische voorval waarbij de Thames betrokken 
was betrof het Britse vliegkampschip Ark Royal, dat ondanks de 
heroïsche pogingen die in het werk werden gesteld om het te 
behouden, op 14 november 1941 bij Gibraltar ten onder ging na 
één torpedoschot. De Thames lag toen in Gibraltar op station. 
In zijn kladjournaal beschreef kapitein ’t Hart deze ervaring als 
volgt: 13 november vertrokken te 16.30 uur van Gibraltar voor 
assistentie H.M. Ark Royal, welke op 40 mijl oost van Gibral-
tar gestopt lag. Namen deze te 20 uur op sleep. Trachten deze, 
hoewel met zware slagzij, naar Gibraltar te slepen. Sleepvaart 
3 mijl. Doch vrijdag 14 november te 5.30 uur haalden wij tijdens 
het slepen de stalen sleepdraad geheel in en ontsloten deze 
van de voorloop. Te 6.14 uur zonk de Ark Royal. Verloren daarbij 
voorloop en strop. Keerden terug naar Gibraltar en arriveerden 
daar te 10.20 uur.

Voor zijn eigen journaal had kapitein ’t Hart niet meer aanteke-
ningen nodig. Zijn later mondeling gegeven verhaal is even so-
ber als hij al zijn ervaringen weergaf bij IJsland, Mombassa, de 
Comoren of Buenos Aires. Het was weer een kalme zee maar 
een roetdonkere nacht. De Ark Royal had één torpedo gekregen 
die het reusachtige schip echter noodlottig werd. Ze konden met 
moeite zien dat het schip aardig slagzij had en dat destroyers 
aan de hoge kant lagen, blijkbaar bezig met het overnemen van 
de bemanning. Op het vliegkampschip werd echter blijkbaar nog 
hard gewerkt om het recht te krijgen. Om 8 uur die avond had 
de Thames de sleeptros vast staan. Weinig voortgang met drie 
mijl en twee mijl stroom tegen. Sturen deed de reus niet meer. 
Hij gierde meestal dwars achter de sleepboot. De slagzij nam 
nog steeds toe en elk uur vroeg kapitein ’t Hart aan de Ark Royal 
hoe de zaken er voor stonden. Maar elke keer kwam het laco-
nieke antwoord: ‘All right. Go on’. Een enkele keer werd aan de 
Thames gevraagd het wat kalmer aan te doen. Blijkbaar hadden 
de destroyers moeilijkheden bij het langszij blijven. ’s Nachts om 
half drie was het schip vrijwel verlaten. Het zakte steeds dieper 

54



in de zee weg. Tot half zes die morgen heeft de Thames ge-
sleept. Toen zag men in dat de Ark Royal niet meer te redden 
was. Tros inhalen en slepen op voorloop en strop. Toen het schip 
drie kwartier later onderging, was de Thames spoedig los. Die 
ondergang was niet spectaculair. In twaalf uur was de Ark Royal 
langzaam volgelopen. Met het dek gelijk met het water zakte het 
schip langzaam weg. Op het laatst zagen ze nog even het roer 
boven water komen. Toen verdween ook dat. Vier uur later waren 
ze terug in Gibraltar … zonder Ark Royal.
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Meer dan 300.000 ton kostbare scheepsruimte heeft kapitein 
Teun Vet met zijn Zwarte Zee van de oceaan in veiligheid ge-
bracht, meestal onbeschermd varend, dikwijls met de Oerlikons, 
door Britse ‘gunners’ bediend, van zich afbijtend als hij werd aan-
gevallen.
In de loop van 1944 wordt hij naar het Caribische gebied gezon-
den, een zee die vergiftigd is door Duitse onderzeeërs. Hij brengt 
een beschadigde tanker in Port of Spain binnen, wordt als hij 
moet gaan vastmaken op een ander verramponeerd schip door 
een onderzeeër aangevallen, die hij poogt te rammen – wat niet 
gelukt – maar die hij twee dieptebommen achternazendt.

Twee dagen later beleeft hij een ander hachelijk avontuur. Uit 
een groot konvooi zijn acht schepen weg getorpedeerd, maar 
zwaar beschadigd drijvend gebleven. Met Amerikaanse sleep-
boten komt hij op de opgegeven plaats aan. Een tanker met een 
torpedoschot in de machinekamer ligt met het achterschip diep 
in de zee. Ze maken vast en slepen. Zes mijl per uur voortgang. 
Dan waarschuwt de uitkijk voor de bellenbaan van een torpedo 
die recht op de Zwarte Zee afkomt. Kapitein Vet laat het roer 
aan boord leggen. De torpedo gaat vlak achter het achterschip 
langs, maar treft de tanker in de midscheeps. Die vliegt meteen 
in brand. Hij laat de tros slippen. Weer twee torpedo’s die op de 
sleepboot afkomen. Roer aan boord. Ze missen op een haar. En 
dan komt plotseling de onderzeeër boven water en begint een 
vuurgevecht. De gunners komen op de seconde in actie. Een 
granaat van de Duitsers treft één van de sloepen. Brandhout. De 
vijand schiet hoog en wil blijkbaar de Oerlikons buiten gevecht 
stellen. Kapitein Vet manoeuvreert onophoudelijk om de gunners 
zo goed mogelijk kansen te geven maar tenslotte is de sleepboot 
de duikboot zo dicht genaderd dat het vuur van de Zwarte Zee 
over het doel heengaat. Rammen is nog het enige wat je kunt 
doen, denkt hij. De Duitser doorziet de bedoeling, tracht nog door 
snel duiken weg te komen, maar het lukt niet. Met een harde slag 
loopt de Zwarte Zee op de onderzeeër die onder  water verdwijnt. 
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De gunners lanceren er nog twee dieptebommen achteraan. Er 
komt een grote olievlek aan de oppervlakte. Hij is er dagenlang 
van ondersteboven. Zestig zeelieden in één klap in de dood ge-
jaagd. Vijanden, jawel, maar mensen. Hij vindt uiteindelijk weer 
rust in het niet te loochenen ‘hij of ik’.

In de eerste maanden van 1944 krijgt de Zwarte Zee opdracht 
een 36.000 ton drijvend droogdok van New Orleans naar Freet-
own in West Afrika te slepen. Een lomp gevaarte dat je bindt. 
Linke soep in oorlogstijd, zeggen de matrozen. Dat zien de Ame-
rikanen ook in. Hij krijgt twee sleepboten mee voor stand-by, tot 
Trinidad. Daarna bescherming van twee bewapende trawlers, 
destroyers en een supplyschip. Ze vertrekken op 18 februari en 
komen op 8 maart in Trinidad aan om alles gereed te maken 
voor de grote oversteek.

Geen periscoop gezien. Zeker duikbootpauze, denken ze. Ver-
geet het maar. Twee dagen later worden,vlak in de buurt, vier 
Libertyschepen getorpedeerd. Ze gaan er in konvooi op af, ne-
men de vier aan de tros en brengen die veilig binnen. Dan gaan 
ze weer met het dok op stap, langs een grillige koers die door 
vliegtuigen verkend wordt. Tot ver over de evenaar wijken ze uit. 
Het is beter in deze omstandigheden een onderzeeër te ontwij-
ken dan een gevecht te riskeren. Het allerbelangrijkste is… het 
dok moet goed overkomen. Het komt veilig aan de overkant. Op 
29 april lopen ze Freetown binnen. Daar blijven ze maandenlang 
en knappen allerlei klusje sop tot ze naar Dakar gaan om met de 
Roode Zee een dok naar Bizerta te slepen.

De sleepboot Schelde, kapitein J. Kalkman, heeft vrijwel de ge-
hele oorlog op station gelegen bij de Western Approaches, in 
Campbelltown en Milfordhaven. Bij tientallen heeft hij vernielde 
schepen uit de Atlantische Oceaan weggehaald en in veiligheid 
gebracht. Hij werd eens ingedeeld voor een konvooireis naar 
New Foundland, ontkwam door handig manoeuvreren en met 
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het geschut fel van zich af te bijten aan de hardnekkige aanval-
len van een boven water varende Duitse onderzeeër, werd eens 
ingedeeld als reserveboot bij het verslepen van een droogdok 
van Zuid Engeland naar IJsland en moest toen ervaren dat de 
Schelde en zijn gezagvoerder door de Britse Marine niet voor vol 
werden aangezien. Een op sleepgebied onervaren Brit kreeg het 
commando over de sleep die zwaar beschermd werd op zijn reis 
naar Reykjavik. 

Op die reis heeft kapitein Kalkman zich schitterend gerevan-
cheerd toen in stormweer het dok van de sleepboten los sloeg 
en ‘op stap’ ging. Of de Schelde maar eens wilde proberen om 
vast te maken. Ondanks het bar slechte weer slaagde kapitein 
Kalkman er in het dok binnen zeer korte tijd aan de tros te krijgen 
en er zegevierend mee op sleep te gaan naar het uiteindelijke 
doel. Sportief hebben de Britse sleepboten, knapen vergeleken 
met de oude en zwakkere Schelde, hem hun hulde niet onthou-
den, vooral niet toen hij op z’n eentje met de sleep door een 
nauw en gevaarlijk vaarwater bij IJsland nog eens een stunt in 
micronavigatie weggaf. Aan aanvallen door duikboten en vlieg-
tuigen heeft het de Schelde niet ontbroken. Maar telkens weer 
kwam de sleepboot er zonder kleerscheuren van af. Zijn meest 
spectaculaire oorlogservaring was wel toen hij op D-day – hij 
had inmiddels de Britse sleepboot Dexterous (onder Nederland-
se vlag) onder zijn bevel gekregen – de enige Nederlander was 
die deelnam aan de eerste invasiegolf naar Normandië. Met een 
van de Phoenixcaissons vertrok hij kort na de eerste aanvalsgolf 
landingsvaartuigen. In de eerste maanden van 1944 was het al 
duidelijk dat er belangrijke dingen op komst waren. Aan de En-
gelse zuidkust werden grote troepenmassa’s in hermetisch ge-
sloten kampen geconcentreerd. En wat er aan varend materiaal 
bijeen werd gebracht was gigantisch.

De Dexterous werd naar de omgeving van Wight gedirigeerd en 
volop van levensmiddelen en munitie voorzien. Gezagvoeder 
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Kalkman werd naar de besprekingen ontboden en op een van 
de laatste – het was inmiddels juni geworden – werd duidelijk 
wat er van hem en zijn mannen verlangd werd. Op de laatste 
massabijeenkomst op een groot passagiersschip werden de 
plannen ontvouwd. Zes sleepboten, drie van de Britse Navy, een 
van een Britse zeesleeponderneming, een Amerikaan en een 
Nederlander, de Dexterous, zouden vlak achter de Armada, die 
de invasie zou inluiden, oversteken, elk met een Phoenixcais-
son achter zich.

In de avond van 5 juni was het zover. Bij Nab-tower in de Solent 
kregen zij elk zo’n gevaarte aan de tros en begon, langs een 
aangegeven route, de overtocht. Onbeschermd. De invasievloot 
was kort tevoren aan de oversteek begonnen. Zwaar verduisterd 
varend, de sloepen buitenboord gedraaid, en iedereen met het 
zwemvest aan, ging het de donkere nacht in. Een enkele maal 
flitste er een destroyer voorbij, knipperde even met een blauw 
seinlampje voor herkenning. En de gehele nacht boven hen het 
gedonder van machtige luchteskaders op weg naar de Franse 
kust om met bombardementen de inval voor te bereiden.

Tegen daglicht hoorden zij het gedonder van honderden stuk-
ken scheepsgeschut, die de Franse kust tussen Arromanche 
en Isigny onder vuur namen. Vier van de sleepboten moesten 
hun caisson bij Arromanche afleveren: de Dexterous en nog een 
sleepboot moesten westelijker opgaan om bij Isigny het cais-
son over te geven aan kleinere sleepboten. Terwijl de zware 
granaten van de slagschepen en kruisers over hen heen suis-
den en aan bakboord door de kijker de grote aanval op de kust 
met landingsboten onder een hel van vuur was waar te nemen, 
moesten zij hun sleep nog tot de volgende ochtend gaande hou-
den omdat de kust bij Isigny nog niet voldoende in geallieerde 
handen was. De volgende morgen was het zover. De caissons 
werden overgegeven aan kleine sleepbootjes die de gevaarten 
niet konden houden. Ze dreven recht op een tot zijn merk met 
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ontplofbare stoffen geladen vrachtschip aan dat daar voor anker 
lag. Kapitein Kalkman, het gevaar ziende, maakte onmiddellijk 
zijn caisson weer vast, moest even later ook het andere gevaarte 
bij zijn sleep voegen, omdat de Britse sleepboot na het overge-
ven direct op de thuisreis was gegaan. Het gelukte op het laatste 
moment. Op een paar meter afstand schoven beide kolossen 
door de Dexterous in bedwang gehouden langs het vrachtschip. 
Een ramp was voorkomen.

En tot slot een ervaring van kapitein Benjamin Weltevreden, in de 
wandeling uncle Ben, gezagvoerder van de sleepboot Hudson. 
De hele oorlog was ook hij buitengaats, slepend waar wat te sle-
pen viel, onder gunstige en ongunstige weersomstandigheden 
en altijd met het gevaar van de ondergang rondom. Hij haalde 
eens een brandend schip vol munitie uit de haven van Algiers 
die onder granaatvuur lag. Hij had de plaatselijke admiraal van 
de Royal Navy aan boord die zijn kostbare hoofd beschermde 
met de buitgemaakte stalen helm van één van Rommel’s woes-
tijnratten. En Uncle Ben klaarde dit werk zo snel en goed, dat de 
admiraal hem als bewijs van waardering en aandenken de stalen 
helm gaf.

Een van zijn oorlogsavonturen op kust van West Afrika. Er dreef 
een tanker beschadigd rond in de buurt van Dakar en de Hudson 
werd er op af gestuurd met de mededeling van de Admiraliteit: 
het wemelt er van onderzeeërs, volkomen verduisterd varen. In 
de nacht kwam de Hudson aan op de positie waar het schip zich 
moest bevinden. Er was een Britse kruiser in de buurt, maar het 
schip zelf konden ze van de Hudson af niet ontdekken. ‘Zet het 
zoeklicht maar eens aan’, heeft kapitein Weltevreden toen tegen 
de stuurman gezegd. ‘Zo vinden we niks of we varen er straks 
misschien bovenop’. Het zoeklicht ging aan, het schip werd ont-
dekt maar van de kruiser werd nijdig met de morselamp geseind: 
licht onmiddellijk doven.
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‘Niet doven’ heeft Uncle Ben tegen de stuurman gezegd, ‘anders 
zijn we hem nog kwijt. Ik heb geen seintje gezien’. Het zoeklicht 
bleef aan en de Hudson voer op het schip toe. ‘Licht onmiddel-
lijk doven of ik schiet het uit’ seinde men vanaf de kruiser. ‘Laat 
branden’, zei de kapitein ‘hij durft toch niet te schieten. Ik heb 
ook dit seintje niet gezien’. En toen gebeurde het. Een ratelend 
salvo plompte recht in het zoeklicht waar kapitein en stuurman 
vlak naast stonden. Licht uit, stikdonkere nacht en de verwon-
derde opmerking van die twee op de brug: ‘Hij heeft het toch 
gedurfd. Nu zijn we ons mooie zoeklicht kwijt’. Ze hebben het 
schip veilig in Dakar binnen gebracht en er is maar niet teveel 
meer over de zaak gesproken. Enkele belevenissen van slechts 
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vier sleepboten, enkele uit vele, die de Nederlandse zeeslepers 
bij het geallieerde opperbevel een naam bezorgden die met ont-
zag werd uitgesproken.

Kees Borstlap

Met toestemming van de redactie overgenomen uit 
‘De Sleeptros’.

De Hudson in grijs oorlogskleed.
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Een verklaring die voor zichzelf spreekt.
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