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Ten geleide
Het derde boekje van dit jaar presenteren wij u met gepaste trots. Het 
was ons bekend dat de heer v.d. Meeberg in de loop van jaren heel 
veel gegevens over ‘de V.T.’ bij elkaar heeft gebracht. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk dat hij voor publicatie in onze reeks heeft gekozen. Een ‘spe-
cial’ die wij u bijzonder aanbevelen.

J.H. Steenkist
voorzitter

De Touwbaan
De Touwbaan was een begrip, een naam, een ervaring, een gebied 
in Maassluis! Bij de één geprezen, bij de ander verguisd. Eerst voor 
velen een bron van welvaart en geluk, later voor anderen of wellicht 
ook dezelfden, oorzaak van teleurstelling en verdriet. Maar hoe dan 
ook: een brok geschiedenis dat zelfs nu nog veel gevoelens bepaalt. 
Een geschiedenis, die hoe sterk het aantal boeken over de historie van 
Maassluis ook toeneemt, voor zover bekend, nog niet beschreven. Niet 
in technische en niet in beschouwende vorm.

Verhalen zijn er genoeg, verhalen waarbij de invalshoek van de vertel-
ler de waarde aangeeft en het beeld bepalen. Teksten zijn moeilijk te 
vinden. Voornaamste oorzaak hiervan is de totale vernietiging bij een 
der bombardementen in 1940 van het Rotterdamse hoofdkantoor en 
het daaronder gelegen archief.
Dat wat nog beschikbaar is komt uit schaarse bronnen van na 1900, 
foto’s, tijdschriften en persoonlijke verhalen. Bij elkaar vertellen ze een 
verhaal over de ‘Touwbaan’. Een verhaal dat niet volledig kan zijn om-
dat de werkelijkheid altijd boeiender is.
Een verhaal dat misschien pas compleet is als de stemmen zwijgen en 
verhalen niet meer op papier komen.
Met dank aan allen die hebben bijgedragen dit verhaal zo compleet mo-
gelijk te maken zijn deze ‘Historische Schetsen nr. 17’ misschien een 
eerste aanzet tot vorming van een volledig beeld over de ‘Touwbaan’ in 
Maassluis.

Maassluis, 30 mei 1991   Henk van de Meeberg

VOORWOORD
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De uitgestrektheid van de touwfabriek t.o.v. de vroegere bebouwing in beeld. De Schuurkerk ligt aan de buitenrand.
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De uitgestrektheid van de touwfabriek t.o.v. de vroegere bebouwing in beeld. De Schuurkerk ligt aan de buitenrand.



Nostalgisch uithangbord
Boven de kantooringang aan de Lange Boonestraat hing een een-
voudig uithangbord. Een zachte bries zorgde voor wat beweging. De 
scharnieren knarsten zacht. Het klonk als een aanklacht. Zowel buiten 
als binnen in de nu lege gebouwen van de ‘Touwbaan’, heerste verder 
een onnatuurlijke stilte.
‘In Touw sinds 1611’ stond er met sierlijke verfletters op het bord ge-
schilderd. Die datum was voor het Maassluise bedrijf niet helemaal 
juist. De start daarvan was in 1919.

Het betreffende uithangbord was eind zestiger jaren opgehangen en 
afkomstig van ‘De oude Lijnbaan’, een eertijds concurrerend touwbe-
drijfje uit Vlaardingen. Het was door Verto overgenomen in het kader 
van een ingezette sanering van de bedrijfstak.

Samen met vestigingen in Leiderdorp en Rotterdam. Deze steden zijn 
in het maatschappijsymbool, of bedrijfslogo, uitgebeeld met stadswa-
pens die met een stevig touw aan elkaar zijn verbonden. Een drie-
eenheid die niet meer bestaat.
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Logo op V.T.-jubileumpenning.
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‘Van der Lely’
In de 17e eeuw waren er in Maassluis en omgeving een aantal touwsla-
gerijen gevestigd ten behoeve van de visserij. De juiste ouderdom en 
de namen van deze bedrijfjes zijn moeilijk of niet meer te achterhalen. 
In ieder geval was er na 1800 sprake van een stoomspinnerij van ‘Van 
der Lely’.

Rond 1919 was er in het gebied van Rotterdam, Leiden, Maassluis 
en Amsterdam voor het eerst sprake van samenwerking tussen touw-
slagerijen. Belangrijke namen waren de fam. Bosman in Leiderdorp. 
De fam. Hoos in Lekkerkerk en Rotterdam, Maassluis en Voorburg en 
enkele Maassluise bedrijfjes. Veel van die bedrijfjes werkten in de open 
lucht en waren generaties lang van vader op zoon overgegaan.
Het resultaat van deze samenwerking was o.a. de ‘N.V. Vereenigde 
Touwfabrieken te Maassluis’. Een fusie die in de jaren daarop werd 
uitgebreid met nog een aantal fabrieken. (staaldraad)

Slechts één naam bleef onafscheidelijk met dit bedrijf verbonden: ‘J.M 
van der Lely’, een zoon van J.C. van der Lely, die burgemeester was in 
Maassluis. Een aandenken aan hem is de Burg. Van der Lelykade aan 
het Hoofd.

‘Le Lis’
In Belgisch Vlaanderen aan het riviertje de Durme, dat uitmondt in de 
Schelde, was een bijna identiek bedrijf gevestigd in het stadje Hamme 
a/d Durme.
De naam van dit bedrijf is ontleend aan de Maassluise fabrikant van 
der Lely, de oprichter. Het bestaat nog steeds in afgeslankte vorm en 
heette reeds vóór 1919 ‘Le Lis’ (het Franse woord voor ‘De Lelie’).

5

Briefhoofd J.M. van der Lely.
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Het belang voor Maassluis
De N.V. Vereenigde Touwfabrieken, kortweg ‘De Touwbaan’ genoemd, was 
een begrip. Het was niet zomaar een bedrijf in Maassluis. Nee, het was 
een middel van bestaan! Voor zover de Maassluizers niet bij de visserij, ne-
venbedrijven daarvan of de sleepvaart hun brood verdienden, werkten ze 
op ‘de fabriek’. En wat zou ‘de fabriek’ anders zijn dan de N.V. Vereenigde 
Touwfabrieken, of ‘De Touwbaan’. In de beste jaren waren er 800 à 900 
werknemers. Mannen én vrouwen, jongens én meisjes. Op een inwonertal 
van zo’n 10.000 was dat véruit het merendeel van de beroepsbevolking.

7

Verto-expositie in het Gemeentemuseum van Maassluis.



Er werd al duizenden jaren ‘uit de bundel’ gesponnen. De spinner trok de 
vezels zo gelijkmatig mogelijk uit de bundel en het draaisel werd op de 
vezel gebracht door een wiel dat moest worden rondgedraaid.

Voor het spinnen van garens waren dus minimaal twee personen nodig: 
de Spinner en de Draaier. Vaak gebeurde dat in familieverband. Later werd 
het wiel door stoomkracht draaiende gehouden.

Touw, en alles wat je er vervolgens van kon maken, was het voornaamste 
eindproduct. Voor de fabricage ervan werd gebruik gemaakt van speciale 
grondstoffen, voornamelijk vezels. De vezels die werden gebruikt voor het 
maken van touw waren:
Manilla, Sisal, Kokos, Hennep, Vlas, Jute en Katoen. Sisal en Nieuw-Zee-
landse Hennep zijn bladvezels, Kokos een vruchtvezel. Die hoorden tot de 
harde vezels.
De zachte vezels waren de stengelvezels van Vlas, Hennep en Jute, waar-
van de eerste twee in gematigde streken en de Jute in tropische streken 
verbouwd worden.
Onder harde vezels rekende men: Manilla, Sisal, Kokos, Nieuw-Zeelandse 
Hennep en enkele andere variëteiten. Zachte vezels waren Hennep, Vlas 
en Jute.

Manilla en Sisal
Manilla en Sisal werden in verschillende kwaliteiten bij het bedrijf aange-
voerd in balen van 125 en 300 kg. Vervolgens werden de vezels, om ze 
soepel en waterafstotend te maken, van een saus of olie voorzien. (Het 
z.g. Batchen)
De Sisalplant is door de Duitse heer Hindorf in Tanzania uit Mexico geïm-
porteerd. De Sisal, een plant die onmisbaar is voor touw- en aanverwante 
industrieën, groeide goed in Afrika. Al snel werd het de belangrijkste plant 
van Tanzania en maakte van dat land de belangrijkste producent van Sisal.

Van der Lelypark
Het woonhuis van de familie van der Lely was gesitueerd aan de Noord-
vliet 37. Nu Maasvlijt en daarvoor in gebruik als Hoofdpostkantoor van 
Maassluis. Aan de achterzijde van deze woning was een park aangelegd. 
Het was een privépark en dus gesloten voor bezoekers. Het park was van 
de Lange Boonestraat gescheiden door een ijzeren hek en een muur.

8
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Het strekte zich ongeveer uit tot de voormalige Nieuwe Kerkstraat.
Het bood volop gelegenheid tot wandelen. Er was een muziektent en een 
vijver met een bruggetje om de paden met elkaar te verbinden. Soms wer-
den er concerten gegeven voor familieleden en hun huisgenoten. Het park 
werd in 1904 opgeheven.

Tanzania
Voor aanvoer van Sisal was het concern, dus ook het~Maassluise bedrijf, 
afhankelijk van export van dit product vanuit Tanzania. De belangrijkste 
leverancier was het staatsbedrijf Tanzania Sisal Corporation.
Na een aanloopperiode, waarin o.a. werknemers van de Vereenigde Touw-
fabriek uit Maassluis in dat bedrijf werkzaam waren, is er een rechtstreek-
se samenwerking ontstaan. Door het wegvallen van deze Nederlandse 
ontwikkelingshulp in samenwerking met Tanzania viel deze Afrika connec-
tie weg. Maassluise medewerkers hebben in Tanzania nog bijgedragen 
aan opleiding en management.

Overslag
De overslag van hennepbalen, die per schip werden aangevoerd, vond 
plaats aan de Haven bij de ingangen van Havenstraat en Taanstraat.
Eerder werd het met een eigen motorschuit van de V.T., getransporteerd 
tussen Leiderdorp en Maassluis. Voor Maassluis was de losplaats van dat 
transport aan de Noordvliet. Vanaf die lossteiger liep een smalspoorrails 
onder een bovenwoning door en over de Lange Boonestraat via de hoofd-

10

Het Van der Lelypark.



ingang tot aan de latere drogerij. Daarbij werd gebruik gemaakt van lorries.
Nog vroeger werden de balen Hennep onder aan de Wedde aangevoerd. 
Daar was de henneploods en de Hekelarij met hennepzolder.
De hennep werd vanaf de schepen aangevoerd met een vrachtwagen op 
massieve banden met kettingaandrijving.

Kokos
Kokos werd als tweedraadshandgevlochten strengen aangevoerd in balen 
van 150 kg. In tegenstelling tot de andere vezels, liet het zich niet gemakke-
lijk machinaal tot garens verspinnen. Op de plantages werd het handmatig 
tot tweedraadsstrengen ineen gedraaid.
Kokos heeft de eigenschap om liggend in water stug en sterker te worden.

Hennep
Hennep is een zachte vezelsoort. Tussen de verschillende zachte vezels-
oorten was, in tegenstelling tot de harde soorten, met het blote oog weinig 
verschil te zien. De plant groeide in veel Europese landen.
De vezel is 1 tot 2 meter lang en werd bij gebruik teruggesneden tot 75 cm. 
Korte hennep gaf een lagere belasting op de machines. De hennepvezel 
was 25% sterker dan de vlasvezel maar minder fijn.
De breekkracht lag in de buurt van de betere soorten manilla en sisal. Lang-
zamerhand is men bij de fabricage van henneptouw op manilla overgegaan.

Vlas
Vlas heeft haar bekendheid in deze sector voornamelijk aan de 2e wereld-
oorlog te danken. In die tijd was het de vrijwel enige vezel soort die voor de 
touwindustrie nog beschikbaar was. Daarnaast was de plant in die periode 
van belang voor de industriële olie- en vetproductie (Lijnzaad).
(Vlasvezels groeien als lint in bundels in een deel van de stengel. De hoog-
te varieert van een halve tot één meter).
Om de vezel van de stengel te scheiden werd een natuurlijk en/of kunst-
matig rottingsproces toegepast. De beste kwaliteit ‘onverwerkte’ Vlas kwam 
lange tijd uit Nederland.

Jute
De eveneens in grote hoeveelheden verwerkte Jute, waarvan de bewerking 
hoofdzakelijk in Maassluis en later gedeeltelijk in Vlaardingen plaats vond, 
werd uit India en Pakistan geïmporteerd. Het gebruik hiervan was, voor-
namelijk voor de productie van ketting en inslaggarens voor het Jabotapijt.

11



Na decentralisatie ging een deel van de jute afdeling met haar weefmachi-
nes naar Vlaardingen.
Het dochterbedrijf in Vlaardingen was voor 100% eigendom van de V.T. 
Maassluis. De bedrijfsgebouwen lagen aan de Oosthavenkade, parallel 
lopend met de Van Leyden Gaelstraat, tot aan de Binnensingel. Ook bij ‘Le 
Lis’ in Hamme werd Jabo gefabriceerd.
Bij het z.g. ‘vlakweven’ werden patronen in de bouclé tapijten aangebracht. 
De garens werden ‘bewaakt’ door knopenwachters.

Vlechten
Vlechten was het in elkaar draaien van strengen tot kabel met een grote 
breek- en trekkracht. In Maassluis stonden verschillende vlechtmachines. 
Eén ervan werd gebruikt voor het vlechten van staaldraad voor de 23 
hijslieren in de henneploods.
Op een grote vlechtmachine werden touwsnaren gemaakt. Een heel bij-
zonder product.
Touwsnaren werden veelal gebruikt bij fabrieken die centraleaandrijvingen 
in gebruik hadden, die via een of meerdere stoommachines werden aan-
gedreven. (Suikerfabrieken, houtzagerijen, weverijen enz.)

12
Kabelvlechtmachine.
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Werkzaamheden in het bedrijf
Voor uitvoering van werkzaamheden waren er bij de N.V. Vereenigde 
Touwfabriek in Maassluis de volgende afdelingen: Hekelarij, Ververij, 
Teerderij, Glanzerij, Spinnerij, Twijnerij, Twisterij, Scheerderij, Kluwerij, 
Weverij, Vlechterij, Touwbaan en Lange- of Lijnbaan. 
Verder waren er een Timmermanswerkplaats en Bankwerkerij.

Touwslaan
Touwslagerijen behoorden bij de oudste soort bedrijven ter wereld. In 
oude beschavingen was er ten behoeve van de scheepvaart al touw-
werk nodig. De oude Egyptenaren gebruikten voor hun touwwerk al 
Vlas en voor hun trossen, vezels van dadelpalmen. Al in het jaar 200 
voor Christus werden de schepen van Syracuse getuigd met touw dat 
was gemaakt van hennep uit de Rhône-vallei.
Touwslagerijen bestonden voornamelijk uit één lange touw- of lijnbaan. 
Met een bos vezel rond het middel gebonden liepen de werknemers – 
achteruit – de baan af terwijl ze deze vezel of de daarvan gesponnen 
draden verwerkten. De Maassluise touwbaan was 300 m lang.

Hekelen
Hekelen is het uit de war halen, kammen en op lengte maken van bun-
dels vezel. Na het sorteren of ‘mêleren’ volgde het z.g. opleggen op de 
hekelmachine. Op verschillende machines werden de ruwe vezels een 

15
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Touwslagerij Van der Lelij.



aantal keren gehekeld, verdubbeld en gerekt en waardoor de hennep 
werd verfijnd. (Dit was een soort parallel leggen tot een zoveel mogelijk 
gelijkmatige samenhang werd verkregen).
De hierdoor ontstane spinbanden of spinlinten vormden het uitgangs-
product voor de te maken garens. Het ging in spinkannen naar de spin-
machines waarop de garens werden gesponnen.

Verven
Verschillende kleuren werden in het bedrijf aan de vezels toegevoegd. 
Hiervoor waren 12 roestvrijstalen speciale bakken in gebruik die met 
behulp van koud/warmwaterbaden, stoom en kleurstoffen voor het ge-
wenste resultaat zorgden. De afvoer van het verfwater liep via een 
betonnen riool. Via de droogkamer ging het vervolgens naar de heke-
larij en/of spinnerij. Vroeger werd er buiten in de open lucht gedroogd. 
Hieraan kwam een einde in de vijftiger jaren.

De daarvoor bestemde betonnen waterbak was direct verbonden met 
de Noordvliet. De verbinding liep via de voormalige Nieuwe Kerkstraat.
Er waren nog drie betonnen bakken. Deze waren eerder gebruikt om 
de kokosstrengen te bleken met chloor. Bleken werd gedaan om gelijk-
matiger verven mogelijk te maken.

16

Het reserve waterbassin voor de Sprinkler-brandblusinstallatie.



Teren en Glanzen
Evenals teren is glanzen het aanbrengen van een laagje met teer of 
een beschermend papje. (Voornamelijk in de oorlogsperiode, toen er 
papier uit Zweden werd gebruikt voor het maken van bandgarens.) De 
garens werden na het voorzien van een beschermend laagje over een 
met stoom verwarmde trommel geleid waardoor ze glanzend en water-
afstotend werden.
Achter de teerderij, waar nu de verlengde Marelstraat is, stond een wa-
tertoren. Deze ongeveer 17 meter hoge ‘waterbron’ diende als waterzui-
veraar van voor het eenmalig te gebruiken ververijwater. Daarnaast werd 
er uit de Noordvliet oppervlaktewater gebruikt. (Het niveau in de Noordv-
liet was hoger dan dat in de betonnen reservebak. Het liep er dus vanzelf 
in als de klep onder het wegdek aan de Noordvliet werd geopend).
De ververijwatertoren kreeg aanvoer uit het reserve bassin. In de toren 
werd loog toegevoegd om de kalk neer te slaan.
Daarna werd het via een aantal reinigingstanks, die waren gevuld met 
grint en zand, verder gereinigd.

Spinnen of Twisten
Spinnen was het ineendraaien van vezels. Hierdoor ontstonden garens 
van onbepaalde lengte die zowel half- als eindproduct waren. Twisten 
was het opbrengen van draaisel (rechts of links) op ‘enkele’ of ‘meerdere’ 
garens. Het ineenslaan werd machinaal, zonder voordraaisel, gedaan. 
Vervolgens kon het als halfproduct worden gebruikt voor bewerking tot 
boeren-, visserij- en paktouw, ‘trawl twine’ en strengen voor kabels etc.

Twijnen
Het in elkaar draaien van garens, twee of meer, noemde men twijnen. 
Maximaal 8 draden per spindel werd voordraaisel gegeven en daarna 
in tegengestelde richting dichtgelegd.

Scheren
Na het ‘slaan’ kon het paktouw (en na het ‘spinnen’ de garens) wor-
den geschoren. Hiervoor voerde men het product langs snel roterende 
scheermesjes. Door snel draaien tijdens het spinnen, twijnen of twisten, 
kwamen van de buitenste vezels de vezeleindjes naar buiten. Daardoor 
kreeg het product een ruw uiterlijk. Het scheren maakte het product 
gladder en beter bewerkbaar in de volgende bewerkingsfase.

17
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Kluwen en Bollen
Garens of paktouw werd op houten fabrieksklossen gewikkeld. Voor 
de verkoop werden het touwen garen met een kruisspoelmachine tot 
handzame ‘kluwen’ gewikkeld in de ‘kluwerij’ of ‘bollenzaal’. Hier werd 
het touw, of garen, vast en gelijkmatig opgespoeld waardoor het bij 
afwikkelen minder snel in de knoop kon raken. Kluwen en bollen waren 
een gereed product geschikt voor directe verkoop.

Weven
In de weverij werden doeken en kleden geweven. Verder werden er 
matten, kleden en lopers gemaakt. Het één meter brede Jabo (een 
vloerbedekking) werd op een aantal van de ruim 60 machines tegelijk 
geweven. Hierbij werden meerdere machines door één medewerker 
bediend.

Cor de Niet achter een weefmachine.
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Touw- of Lijnbaan
Op de touw-, lijn of langebaan werden kabels vervaardigd volgens het 
oude systeem van ‘dichtleggen’ van gedraaide trossen op een lange-
baan met elektrische baanmolen en baanwagen met sleeptol of tolslee 
of tol-lorrie met uithaal- of achtermolen.
De naam tolslee komt nog uit de tijd van het gebruik van een slee voor 
het dragen van de tol.
Direct voor de uithaalmolen werd de kabel met de tol ‘dichtgelegd’. Dat 
is het in elkaar draaien van strengen.
Het in elkaar draaien van strengen werd touwslaan genoemd, vandaar 
de naam touwslagerij.
3 of 4 strengen werden via een tol, dat is een houten blok met drie of 
vier uitsparingen die naar elkaar toelopen, in elkaar gedraaid. Deze tol 
steunde op een tolslee of baanwagen.

Voor het maken van een tros werd een daarvoor noodzakelijk aantal 
strengen op dezelfde lengte als de te maken tros gebracht.
Uniek en wereldberoemd waren de dikke kabels voor scheep- en sleep-
vaart. Kabels met een omvang van 22 duim waren geen uitzondering. 
Per jaar werden er 2 of 3 van dergelijke kabels gemaakt. Het totale 
gewicht ervan was ruim 3.000 kg.

De voornaamste producten waren echter trossen om schepen aan te 
meren. Dit betrof 90% van de productie van de zware touwfabricage.

Verschil
Er was een duidelijk verschil tussen een touwslagerij en een touwfabriek.
Touwslagerijen waren doorgaans kleine bedrijven die met weinig perso-
neel werkten, waarbij op werktijden niet werd gelet.
Deze bedrijfjes gingen meestal over van vader op zoon en er werd 
overwegend handgeslagen touwwerk gemaakt. Daardoor waren deze 
niet ingesteld op massaproductie. Touwfabrieken waren middelgrote- of 
grote bedrijven die overwegend machinaal geslagen touwwerk maak-
ten en daarbij waren ingesteld op massaproductie.

Zware trossen konden in de beginperiode alleen op een touw- of lijn-
baan gemaakt worden. Deze bestonden uit driestrengs troswerk. De 
strengen werden aan haken van de voor- en achtermolen gehaakt en 
in elkaar gedraaid.
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Later is de productie voor een groot deel overgegaan op vlechtmachi-
nes die gevlochten kabels produceerden. Gevlochten kabels bestonden 
uit viermaal twee strengen. De Maassluise Langebaan had een lengte 
van ± 300 meter met in totaal 6 banen waarvan baan 2 de zware tros-
sen maakte.
Een op een Langebaan gemaakte tros heeft een grotere breekkracht 
dan een gevlochten kabel.

Kabeltransport trossen Langebaan. Herkend zijn: 
G. Groeneveld, H. Tuit, J. Westein, Witvliet.
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Het was guur die dag. Uit school liepen we langs de spoorlijn op het 
Zwarte pad naar de Haven. Zonder plannen voor deze vrije Woens-
dagmiddag, dwaalden we al snel over de stootbalken, onderaan de 
meerpalen, van de havenkade tot aan de spoorbrug.
Tegenover het openbaar urinoir (een naam die niet vaak werd gebruikt) 
konden we nog net over het muurtje kijken aan welke kant van de 
spoorbrug de overwegwachter was. Vanuit dit lage punt kon hij je niet 
zien als je een run over de spoorbrug nam om sneller aan de overkant 
te komen. De Kippenbrug was weer eens kapot en omlopen over de 
Hoogstraat zorgde voor gezichtsverlies bij je schoolvriendjes. Na een 
snelle sprint kwamen we op de nieuwe Industrieweg aan.
In de kikkerput, een oude bomkrater langs de spoorlijn aan die weg, 
werden wat jonge kikkers opgepakt. Daar kon je anderen de stuipen 
mee op het lijf jagen. Met een broekzak vol kikkertjes kwam ik thuis. Te 
laat natuurlijk.
M’n moeder was alwéér ongerust. Er was geen tijd om mijn nieuwe 
voorraad kikkertjes te tonen. Direct kreeg ik een pakketje plus twee 
pakjes brood in handen gedrukt. Eén voor mezelf, voor onderweg en 
één voor m’n vader die moest overwerken. Hij werkte in de Touwbaan. 
De pakjes verdwenen in de broekzak bij de kikkers.

Enkele weken geleden waren er ‘buitenlanders’ in het bedrijf aangeno-
men. Spanjaarden, die op verschillende plaatsen in het bedrijf werden 
ingezet.
M’n vader werkte in de Spinnerij, maar kon net zo gemakkelijk op an-
dere plaatsen worden ingezet. Mede om die reden werd hij als bege-
leider en leermeester aangewezen.

Thuis foeterde hij er wel over maar dat was maar schijn. Af en toe ver-
telde hij, trots als een pauw, over vooruitgang van de ‘buitenlanders’. Al 
snel namen de gesprekken echter een andere wending. Ze ‘de buiten-
landers’ hadden een paar kleine huizen toegewezen gekregen aan het 
einde van de Marelstraat. Alleen de inrichting was nog een probleem.
Dat werd het dus ook voor ons. Uiteindelijk was hij er zo vaak voor in de 
weer dat ook mijn moeder moest bijspringen. Gordijnen haken dus. Ze 
was daar handig in. Overal kwam garen vandaan. Ook uit de fabriek. 
Direct na werktijd zou mijn vader opnieuw gaan helpen bij het opknap-
pen en inrichten van de huizen. om die reden moest ik het boterham-
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zakje en pakket met gehaakte gordijnen bij hem afgeven. Meestal zat 
Van Roon in het portiershokje. Hij kende mij wel en misschien mocht ik 
het pakketje en het brood zelf afgeven.

Over de Stortweg langs het Excelsiorveld liep ik langs de blikkenloods, 
garage van Dam en de Melkcentrale de Wedde af.
Langs ‘Ons Huis’ waar Gijs Westein ons leerde hoe we kleedjes en 
matten konden vlechten van stukjes touw. Door de Marelstraat, Korte 
Boonestraat en langs de Nutsspaarbank de Lange Boonestraat in. Van-
zelfsprekend moest het kijkgat in de muur van het Weeshuis worden 
opgezocht om even door te kijken. Niet dat er ooit wat te zien was maar 
ja, wie dat kijkgaatje kende was bijna verplicht er doorheen te kijken.
Langs het kantoor met de deftige directiekamers naar het hek. Vroeger 
was de straat nog smaller op deze plek. Op de kale plek tegenover het 
kantoor was toen nog het pakhuisje met spoelruimte van melkhandel 
L. Ruijsbroek. Vlak achter die deuren tegen de zijgevel, hing een klein 
aquarium met siervisjes.

25

Nieuw portiershuisje met oude gevelsteen (W. Storm).
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Het hek, of de poort zoals de meesten hem noemden, was gesloten. 
De personeelsuitgang piepte en knarste bij het openen. Binnensluipen 
was er niet bij.
Een donkere man hield me tegen. Met een norse stem vroeg hij wie ik 
was, waar ik heen wilde en wat er in het pakje zat. Pakjes zei hij mo-
gen het bedrijf niet in en niet uit. Inleveren dus, dan zou hij het wel aan 
mijn vader geven na werktijd. Het broodpakje in m’n kikkerzak vergat 
ik bijna.
‘En dit dan’ vroeg ik, terwijl ik het broodpakje omhoog hield.
‘Geen uitzonderingen’ zei de man. Geef maar hier. Ik keek naar het 
broodzakje. Het was vettig. Zeker van de gebakken eieren erop dacht 
ik, of van de kikkers? Het zag er heel smakelijk uit en opeens vertrouw-
de ik die man niet meer. Misschien haalde hij er wel een boterham uit of 
zoiets dacht ik. ‘Nee, ik wacht wel tot hij het komt halen’ zei ik.
En ging via het gangetje weer naar buiten. Op de grond in het gangetje 
lagen nog meer pakjes.

Tijdens dat oponthoud bij de portier was er al twee keer een streng uit-
ziende mevrouw met een knotje langs gekomen waartegen de portier 
heel beleefd was. Opeens was ze er weer en vroeg aan de portier wie 
ik was en wat ik kwam doen.
Ze ontdooide en gaf me zelfs toestemming de fabriek in te gaan en het 
brood en pakje zelf bij mijn vader af te geven.
Duidelijk tegen de zin van de portier passeerde ik hem op weg naar 
de Spinnerij. Langs loodsen, kabels, machines en een alles overheer-
sende herrie wandelde ik op m’n gemak door het bedrijf. Onderweg 
toegeroepen door bekenden die ook van het ‘Stort’ kwamen.

Op de afdeling van m’n vader moest ik op veilige afstand van de machi-
nes blijven, wachten tot hij tijd had om ze even te verlaten. Veel tijd voor 
een praatje was er niet.
Ik gaf het brood en het pakje en vertrok.
Natuurlijk via een omweg om zoveel mogelijk van het bedrijf te kunnen 
zien. Uiteindelijk mocht ik op een karretje – met een elektromotor – 
meerijden tot bij de hoofduitgang.

Tegen de avond kwam m’n vader thuis. Hij was van slag dat zag je ge-
lijk. Hij gebruikte nooit veel worden, ook toen niet.
‘Hufter, die nieuwe’, zei hij. Meer niet.
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Bij het verlaten van de fabriek had de portier hem het pakje met de 
gehaakte gordijnen laten openmaken.

Regels zijn regels had hij gezegd. Niets langs de portier zonder controle.
Het garen van de gordijnen kwam hem bekend voor. ‘Dat is zeker fa-
brieksgaren?’ had hij gevraagd. Achterlaten of rapporteren was de keu-
ze. De gordijnen waar met zoveel ijver aan gewerkt was kwamen bij de 
pakjes in het gangetje terecht.
Elke keer als ik de kleine kale raampjes zag als ik door de Marelstraat 
liep, voelde ik me schuldig. Mijn schuld? Had ik die portier meer in zijn 
waarde moeten laten?

Frans van der Wel sluit het hek.



Haring- of drijfnetvisserij 
Eind Mei, begin Juni, ver1iet de haringvloot de havens om in het Noor-
delijk deel van de Noordzee te gaan vissen. In die periode bevond zich 
in dit gebied de meeste haring. Met het verloop van het seizoen zakten 
de visscholen steeds zuidelijker. Deze trek werd door de haringvloot 
van zeil-, stoom- en motorloggers gevolgd. Samen met Maassluis, dat 
rond de eeuwwisseling de op één na grootste vissersvloot had, waren 
er thuishavens in Vlaardingen, Scheveningen, Katwijk en IJmuiden.

Walbaan
Als er in de maanden tussen december en juli geen werk was op de 
Maassluise schepen verruilde menig visserman een maandenlang ver-
blijf in het ‘vrondel’ (vooronder) voor een woning aan wal. In veel geval-
len werd dan een baantje gezocht bij de Touwbaan.
Voor korte tijd overigens omdat tegen het voorjaar de schipper met zijn 
bemanning geleidelijk aan weer naar ‘de schuur’ trok.
Hier werden netten en andere benodigdheden voor de nieuwe vangst 
in orde gebracht. Het bracht weinig geld in het laadje maar alle inkom-
sten waren mooi meegenomen. Er werd veel armoe geleden. Alleen 
Kerk- en Armbesturen brachten, waar mogelijk, wat verlichting. Eén 
van die ‘oud’-vissermannen was Burg Boon.

Ziekenkas
In november 1894 werd Burg in Maassluis geboren als zoon van een 
schipper die bij de haringvisserij zijn brood verdiende. De verdiensten 
waren sterk afhankelijk van een goede of slechte teelt. Werkelijke ar-
moede ging aan het gezin Boon voorbij.
In 1920 kwam Burg in dienst bij de Vereenigde Touwfabrieken. Twee 
jaar later, in de winter van 1922, werd hij ziek. Als gevolg daarvan raak-
ten voor het gezin de middelen van bestaan snel uitgeput. Dit greep 
hem zo sterk aan dat hij na nauwelijks te zijn hersteld, contact zocht 
met de toenmalig directeur, de heer J. van Lierde. Dit gesprek, en de 
velen die daarop volgden, leidde in 1923 tot de oprichting van een be-
drijfsziekenkas. Er werd overeengekomen dat 1% van het brutoloon 
door de werknemers zou worden bijgedragen. Dit gaf bij ziekte recht 
op een uitkering van 70% van het brutoloon. Uitbetaling zou gedurende 
maximaal zes maanden mogelijk zijn. Het was een eerste stap in de 
richting van sociale voorzieningen. Burg Boon werd secretaris en ver-
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vulde deze functie tot 1930, het jaar waarin de ‘Algemeene Ziekenwet’ 
kwam.

Na een beleid van zeven jaar was er een behoorlijk batig saldo. De 
afspraak was dat dit bedrag percentagegewijs zou worden uitbetaald 
aan de leden. Door het springen van de plaatselijke bank is dit geld de 
rechthebbenden bijna ontgaan. Een anoniem telefoontje zorgde ervoor 
dat het bedrag nog juist op tijd kon worden opgenomen.

32

Bedrijfshal V.T. (Spinnerij).
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Het kantoor van de N.V. Ver. Touwfabrieken. Het hoge gebouw ernaast 
is de Dr. A. Kuyperschool.

Versierde vrachtauto in een optocht.



Werksfeer
De heer W.D. Sperling is als chef van de zware touwafdeling in dienst 
geweest van 1939 tot 1980. Over de werksfeer en beoordeling gaat 
zijn verhaal:

Ik kom er dan nu ook eerlijk voor uit dat een werknemer aanvankelijk 
niet veel had te vertellen en een eigen mening was niet in tel. Als bij 
wijze van spreken er één een grote mond had, stond hij een halfuur 
later op straat. Later toen ik het bedrijf in 1980 verliet kon je je zoiets 
niet meer voorstellen. En gelukkig natuurlijk.

Mijn eerste directeur, ‘Meneer’ Van Vuuren, was een ouderwets iemand 
die de puntjes op de i kon zetten. Ik kan me nog goed herinneren dat 
we met een heel stel assistenten tegelijk bij het bedrijf kwamen werken. 
Het was mijn eerste werkkring. Ik kwam er als broekie binnen. Mijn eer-
ste taak was met een stopwatch in de hand bij een machine te staan 
en met potlood op een bloknoot noteren wat er allemaal gepresteerd 
werd. Wanneer de machine draaide, wanneer hij stilstond en hoe lang. 
Je maakte dat je er vóór zeven uur stond omdat het werk precies om 
zeven uur van start ging en geen seconde later. Om negen uur was er 
dan een halfuurtje schafttijd en gelijk daarna weer naast de ‘machine’.

Je moest het ook niet wagen om even te gaan zitten, o nee, als meneer 
Van Vuuren per ongeluk langs kwam en hij had je zien zitten stond je 
een kwartier later op het matje op zijn kantoor. Zo was dat toen.

Meneer Van Vuuren heb ik meegemaakt van 1939 tot 1952. Daarna 
kwam meneer Barmen ’t Loo. Dat was een heel ander type. Kijk bij ‘Me-
neer’ Van Vuuren bleef je een kleine jongen. Ook al werkte je 30 of 40 
jaar als chef in het bedrijf, je had helemaal niets in te brengen. Meneer 
Barmen ’t Loo plaatste iedereen gelijk op de plek die hem toebehoor-
de. Als je kennis van zaken had mocht je meepraten over het bedrijf en 
mocht je je mening zeggen. Nee respect heb ik eigenlijk alleen gehad 
voor ‘Meneer’ Van Vuuren, voor z’n eigen kennis over het bedrijf en z’n 
eigen activiteiten. Hij heeft het Maassluise bedrijf met volle overgave 
gemaakt tot een groot bedrijf. Helaas, hij was een moeilijk man.

De eerste reorganisatie leidde ook tot het vertrek van meneer Barmen 
’t Loo in 1967. Het was toen de bedoeling de hele touwbaan te sluiten.
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Daar werd later op teruggekomen. Meneer Barmen ’t Loo is naar 
Steenwijk vertrokken, samen met verschillende chefs die met de We-
verij hadden te maken.
Hier in Maassluis is toen de tuftafdeling geplaatst. Tuften is het weven 
van tapijten op een moderne manier op een rubberrug.
Daarna hebben we meneer Kokeel gehad en als tijdelijk directeur me-
neer Bosman. Daarna is het meneer Kuperus geworden en na diens 
overlijden meneer Hospers. Deze is naar Apeldoorn vertrokken en kre-
gen we meneer Visscher die tot aan het eind is gebleven.

Tijdsein
Markant detail in de skyline van Maassluis was de 
40 meter hoge schoorsteen met in de top de naam 
‘Van der Lely’. Aan de voet was de schoorsteenwand 
120 tot 140 cm in het rond. Op werkdagen kwamen, 
rond vier uur in de ochtend, de eerste rookpluimen 
uit de schoorsteen te voorschijn. De warmwaterke-
tels leverden stoom en water voor verwarming van 
een aantal gebouwen. De stoomfluit blies vijfmaal 
per dag, telkens twee stoten met daartussen een 
pauze van vijf minuten. Het was een tijdsein voor 
inwoners van Maassluis en omgeving. In 1961 werd 
het bovenste deel vernieuwd (18 meter). De naam 
Van Der Lely verdween om plaats te maken voor de 
letters VT. 

Verdwenen: ‘De Koepel’ en ‘Ons Huis’
Aan het einde van de Lange Boonestraat was een 
klein gebouwtje ‘De Koepel’ genaamd, waar vaak 
werd geoefend door de muziekvereniging ‘Kunst Na 
Arbeid’.
‘Ons Huis’ in de Wagenstraat werd gebruikt voor 
bruiloften en partijen. In ‘ons huis’ voerde Gijs Wes-
tein de scepter bij o.a. het gratis leren mattenvlech-
ten door kinderen van VT-werknemers.
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Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van de Vereenigde Touwfabriek in Maassluis 
werd door de medewerkers in de fabriek gezien en gewaardeerd als 
‘spreekbuis’ naar de directie. Twee leden van deze raad, Arie van 
Leeuwen en Frans van der Wel, vormden een z.g. ‘kleine commissie’. 
Voor ‘spreekbuis’ gebruikten zij het woord ‘pispaal’.

Samen met de vijf andere leden van de ondernemingsraad kregen ze 
van de directie vaak de wind van voren. Zo goed en kwaad als dat ging 
moesten de directiestandpunten aan de werknemers (hun collega’s) 
worden overgebracht. Op die manier voelden ze zich altijd tussen twee 
vuren zitten. Er was één troost: ze waren zelf door die collega’s gekozen.

Arie van Leeuwen (intern transport) en Frans van der Wel (baas Ny-
lonvlechterij) gaan op de punt van hun stoel zitten als de agenda van 
een werkvergadering met de directie ter sprake komt. Wat daar zoal 
werd besproken?
Ze kijken elkaar aan, even maar, net genoeg om elkaar duidelijk te 
maken op welke toer het gesprek moet plaatsvinden. Ze vertellen.

Geen kleinigheden natuurlijk, dat begrijp je wel: de vakantie- en snip-
perdagen werden vastgesteld, de arbeidstijden kwamen vaak aan de 
orde, afschaffing van de boeteregeling voor laatkomers, een eenma-
lige uitkering van de vakantietoeslag.
Dat waren wel zo de punten die regelmatig terugkwamen.

En op het laatst natuurlijk het beleid, de terugloop, de onzekerheid over 
het voortbestaan etc. En bovendien de wachtdag bij ziekteverzuim.
‘Dat onderwerp speelde maandenlang,’ vervolgt van der Wel.
‘Als je ziek werd kwam altijd de eerste dag van je ziekte voor eigen 
rekening. Totdat de ondernemingsraad zich sterk maakte om die dag 
af te schaffen. Dat is toen gelukt’.
Ons voordeel daarbij was dat het ziekteverzuim daarna niet is geste-
gen zoals de directie verwachtte.

‘Je schippert altijd tussen twee partijen. Je bent de spreekbuis, de ver-
trouwensman van het personeel.’ Hij voegt er grinnikend aan toe: ‘Vaak 
voel je je een pispaal hoor, want je kan het natuurlijk niet altijd en ie-
dereen tegelijk naar de zin maken’.
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Openheid en vertrouwen
De verhouding tussen werknemer en werkgever is er in de loop van de 
tijd met sprongen op vooruit gegaan. Van bovenaf is er meer openheid 
ontstaan en daardoor van onderaf meer vertrouwen.
En zeker onder de veel te vroeg overleden directeur de heer Kuperus 
zijn de verhoudingen sterk verbeterd. Vroeger kreeg je pas iets te ho-
ren als het besluit al lang was genomen. Daarna kwam de periode met 
meer overleg, en het meebeslissen.
Om maar eens een voorbeeld te noemen: toen we nog op zaterdag 
werkten werd de schafttijd ineens ingetrokken. Nou dat viel natuurlijk 
helemaal verkeerd bij ’t personeel. Maar zonder de vakbond erbij te 
halen kreeg je in die tijd niets gedaan. Dus dat hebben we gedaan en 
uiteindelijk onze zin gekregen. Maar dat kostte in die tijd veel meer 
moeite dan in de periode daarna.

40

Onder het middelste pand liep een vaste rail naar de walkant voor het 
lossen en transport van balen hennep. Op de plaats van de etalageruit 

zaten vroeger 2 grote deuren. Dit werd ‘de doorgang’ genoemd.



Ook de nieuwe kantine bijvoorbeeld, vult van Leeuwen aan, dat heeft 
best heel wat voeten in de aarde gehad. Het verenigingsleven is een 
lange periode belangrijk verwaterd geweest. In de vijftiger jaren hadden 
we een actieve visclub, klaverjasclub, een wandelsportvereniging en 
een muziekvereniging.
Door een nieuwe – grotere – kantine werd er nieuw leven ingeblazen, 
en dat was voor sommige clubs ook wel hard nodig. In de nieuwe kan-
tine kwamen de mensen ook eerder bij elkaar dan in de oude. En je 
kon tenminste met goed fatsoen een vakbondsbestuurder laten komen 
zonder dat je je dood schaamde. De nieuwe kantine werd in 1974 in 
gebruik genomen.

41

De nieuwe kantine onder aan de Wedde.
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Winteraardappelen en/of zomerkolen
In de zomer moest het oude kolenhok worden uitgebreid. ‘Zomerkolen’ 
waren goedkoper, maar je moest wel een paar mud tegelijk kunnen 
bergen. Uitbreiden dus.
Een oud duivenhok werd verbouwd tot een stevige schuur. Aan de 
buitenkant van die schuur moest een grote kolenkist komen en aan de 
binnenkant een voorraadkist met een werkbankje.
Aad Immerzeel, onze buurman, had nog voldoende timmerhout van 
de munitie overslag aan Poortershaven. Dat hout was keihard, ging 
jarenlang mee en was gratis, prima hout dus. Ook al kreeg je er bijna 
geen zaag of spijker door. We deden alles zelf. Ik op m’n kaplaarzen en 
m’n vader op klompen met zolen van oud drijfriemenleer uit de fabriek.

Tot het moment dat een brede gleuf voor de valruif moest worden vrij-
gehouden en de middenscheiding eruit moest dacht ik mee te helpen 
aan de bouw van een nieuwe voorraadkist voor aardappelen aan de 
binnenkant van de schuur.
‘Nee’ zei m’n vader ‘dit jaar kopen we hem helemaal vol met kolen. Van 
Dijk is z’n hondenkar kwijt en dat geklier met die papieren zakjes op 
de fiets is afgelopen!’
De teleurstelling was groot. Van zomerkolen had ik nooit zoveel last, 
van aardappelen wel.

Evenals het jaar daarvoor kwam er in de zomer een grote auto van de 
V.T., vol gestouwd met zakken aardappelen, de straat in rijden.
Deze, vooraf bij de fabriek bestelde, aardappelen werden op de be-
kende adressen voor de deur afgeleverd. In onze straat woonden veel 
V.T.’ers. De ‘fabrieksaardappelen’ waren niet alleen prima aardappelen, 
ze waren vooral goedkoop. Er was echter één probleem: waar laat je 
ze?
‘Boven’, zei m’n vader, en daar was ik al bang voor. Precies als bij veel 
andere gezinnen sliepen we met z’n allen boven. Vader, moeder en vijf 
kinderen op twee slaapkamers en een overloop.
Het jaar daarvoor was het al net zo gegaan. Door plaatsgebrek wer-
den de ‘fabrieksaardappelen’ los gestort, onder een tweepersoonsbed 
waarin ik met m’n broertje sliep. ‘Tijdelijk’ was de bedoeling. Het twee-
persoonsbed zat geklemd onder het schuine afdak en de diepe kast. 
Muurvast dus, eronder lag zeil, en daarop de aardappelen.
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Als de eerste grondlucht nog niet eens helemaal verdwenen was moes-
ten ze alweer onder het bed vandaan om te worden gepoeierd. De lucht 
die van de gepoeierde aardappelen afkwam was mogelijk nog duffer 
als die van de schone aardappelen, maar dat was nog niet alles. Na 
een maand of twee kwam het ‘nat’ er wel eens in. Eén rotte aardappel 
die de andere aanstak. Op zich niet zo erg als daarbij niet een alles 
overheersende stank vrijkwam.
Je zat urenlang op je knieën om die éne rotte aardappel te vinden en 
van de anderen te scheiden.

We aten er een hele winter van. Zelfs nog toen de spruiten van de 
laatste aardappelen al boven het voeteneind van het bed uitkwamen. 
En juist daaraan dacht ik toen ik hoorde dat het een kolenkist werd in 
plaats van een aardappelkist.
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Bankwerkerij
Het was in de jaren vijftig dat de V.T. haargarentapijt (Bouclé) zou gaan 
produceren. Uit de failliete inboedel van een Frans bedrijf werden de 
machines opgekocht. Deze machines moesten in het Maassluise be-
drijf zodanig worden geplaatst dat je er onderdoor kon lopen. Hiervoor 
moest een put, die met gestort beton waterdicht zou worden gemaakt, 
onder de machine worden gegraven. De maten voor deze put moesten 
uit Frankrijk komen.
Eén van de directieleden bood aan die maten te gaan opmeten.
Zijn vrouw ging ook mee en als ze toch in Frankrijk waren konden ze er 
gelijk wel een korte vakantie aan verbinden. Met de opgehaalde leng-
te, breedte en diepte kon aannemer Uleman aan de slag. Met moeite 
want het was een grote klus.
Toen het werk uiteindelijk uitgevoerd was en de machines gearriveerd 
waren kreeg de bankwerkerij de opdracht deze te plaatsen.
De machine werd in de stroppen van de kraanwagen gehangen om te 
gaan plaatsen, maar er klopte helemaal niets van. Omdat de machine 
veel smaller was dan de opgegeven maten heeft het een volle week 
extra werk voor Uleman opgeleverd.

Werfje
Aan het einde van de Lange Boonestraat, op het land achter de loods 
en tegen de Noordvliet, is waarschijnlijk een klein scheepswerfje ge-
weest. Hierover bestaat, op vervuilde bodemresten na, geen concrete 
informatie.
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In het snarengebouw met L. Prins (1966).
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Schiemanswerk voor een kabeloog (splitsen). (C. Westein, L. Prins)



Huisvlijt
In een aantal Maassluise wijken was huisvlijt gemeengoed. In de mees-
te gevallen ging het daarbij om een broodnodige aanvulling op het sa-
laris van de hoofdkostwinner. Het was eenvoudig maar arbeidsintensief 
werk.
Erwten pikken was één van de mogelijkheden. De firma Verhagen, die 
haar bedrijf aan de Haven had, bracht zakken met erwten bij de men-
sen thuis, waarvan de slechte erwten er uit gesorteerd moesten wor-
den. Onder de grote lamp op de tafel in het midden van de kamer werd 
er dan avonden lang gesorteerd, of gepikt, zoals dat toen werd ge-
noemd. Zo kon het gebeuren dat je, als je een vriendje ging ophalen om 
mee te gaan spelen, een tijdje moest meepikken om hem vrij te krijgen.
Achteraf gezien waren het niet eens de meest ongezellige uren. De 
radio was populair in die dagen. De distributie kwam eerst van de radio-
centrale van Dommisse en later van Koene. Voor hoorspelen b.v. ‘Paul 
Vlaanderen’ en ‘Sprong in het Heelal’, kwam je speciaal naar huis. En 
als je toch in de buurt was kon je bij een aantal adressen altijd ‘bijschui-
ven’ en gezellig meepikken.

Stalen draaien
Daarnaast was er nog het stalen draaien voor de V.T. Stalen draaien 
was een soort twijnen van korte eindjes touw.
Het eenvoudigste was nog het bossen. Steeds moesten er zestig stuks 
tegelijk worden bijeengebonden. Het stalen draaien zelf was wat moei-
lijker. Vanuit de fabriek werd er dan een grote houten machine gebracht 
die een vaste plaats kreeg in een schuur of onder een afdak. Op die 
machine kon je stalen draaien (voor demonstratie en verkoopafdeling 
van de V.T.) in verschillende soorten en maten. Het was saai werk, 
maar ‘bij schuiven’ kon niet.

Jubilea
In 1946 vond in de Riviérahal in Rotterdam een grote huldiging plaats 
waarbij alle jubilarissen uit de periode 1940-1945 werden betrokken. 
Oorlogsomstandigheden hadden de viering onmogelijk gemaakt.

In het laatste nog bestaande kaartsysteem staat de heer Cees Steur 
genoteerd als oudste werknemer.
De datum van zijn indiensttreding was op 1 oktober 1900, één dag na 
zijn twaalfde verjaardag.
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Bedrijfsbrandweer
Een goed opgeleide bedrijfsbrandweer heeft veel branden en brandjes 
in de kiem gesmoord. Hierbij geholpen door een uitgebreid netwerk van 
hoge druk watersproeibuizen. Dit Sprinklersysteem werd reeds vóór de 
tweede wereldoorlog aangelegd door een bedrijf uit Engeland.

Brand 1929
In de vroege ochtenduren van 1 mei 1929 zorgde een brandalarm voor 
paniek in Maassluis. De ‘touwbaan’ stond in lichterlaaie. Brand was 
overmacht.
Aangewakkerd door een strakke wind vanaf de Noordzee vielen de oude 
(houten) gebouwen aan de Noordvlietzijde ten prooi aan de vlammen.
De brandweer kon enkele nieuwe gebouwen, aanliggende woningen 
en de dichtbij gelegen kerk, met moeite beschermen en behouden. De 
Weverij, waar de brand begon, werd totaal verwoest.
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WEER BRAND-BRANDWEER

De brand in 1929.
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Waterpompen aan de Noordvliet tijdens de brand.

Gevolgen van de brand in 1929.
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Op het dak, hoog bezoek na de brand van 1929.
(O.a. de heren C. van Maris, J. Boezeman (met band om de hoed), 

Osephius en C. Kloppenburg).

Nieuwe uniformen bedrijfsbrandweer.
(D. Molendijk, K. Boender, F. v.d. Wel, C. de Niet, G. Vennik, 

K. Kleiwegt, D. Kloppenburg, B. Alkemade, K. Bakker en H. Marel).



Brand 1952
Zaterdag 30 augustus 1952 werd Maassluis opnieuw opgeschrikt door 
een groot alarm. Loods 70 in de Touwbaan stond in brand.
De heer Van Dam, eigenaar van garage Noorddijk, bemerkte om vier 
uur in de middag rookontwikkeling boven één van de loodsen. Onmid-
dellijk alarmeerde hij de politie die groot alarm sloeg. Vrijwilligers van 
de bedrijfsbrandweer werden bijgestaan door de korpsen uit Maassluis 
en De Lier. Er werd met man en macht gestreden voor het behoud van 
de gebouwen. Toch kon niet worden voorkomen dat één loods, en de 
daarin opgeslagen nieuwe machines en voorraden onafgewerkt mate-
riaal, grotendeels werden vernietigd. De totale schade was ongeveer 
3 miljoen gulden.

54

Bedrijfsbrandweer V.T.
J. Hollaar, P. Taal, T. v. Dongen, M. Keyzer, Jongejan, I. Keyzer, 

G. Vennik, K. v. Wijk, J. Gaag, J. Witvliet, J. Verkade, G. Alkemade, 
K. Willemse, K. Booister, A. v.d. Burg, J. Kouwenhoven, L. v. Es, 

D. Vennik, C. de Niet, G. Wiedman, Molendijk, W. Librechts, 
C. Bouwman, P. Librechts, K. Vennik, commandant J. v.d. Molen, 

J. v. Zanten, K. Ohlsen en J. Gerdes) 



Mijn herinnering aan de V.T. in 1929
Zoals Michiel de Ruijter eens zijn loopbaan is begonnen, zo is het mij 
ook ongeveer gegaan.
Ik was van de M.U.L.O. getippeld en moest toen gaan werken. Na 1½ 
jaar in de tuinbouw te hebben gewerkt, werd ik door mijn vader naar de 
Touwfabriek verwezen. Ik was toen 14 jaar.

In de zogenaamde langebaan werd ik involger. Dat hield in dat ik van 
al het touwwerk dat daar werd gemaakt, tot de dikste trossen toe, het 
einde moest vasthouden en meelopen ofwel meerennen als dit touw op 
grote haspels werd gerold.
Bij de aanvang was het rustig aan te lopen, maar hoe dikker de rol op 
die opwindmachine werd zoveel te harder moest je lopen. Ik werkte 
elke dag 8½ uur en ik had dus heel wat kilometers af te tippelen.
De touwen of trossen lagen dan in een goot en van voren af aan moest 
ik dan dat touw of die tros die aan de beurt was op grote rollen leggen 
die om de zoveel meter langs de hele baan op palen zaten, dus onge-
veer zo’n 300 meter lang.
Mijn salaris bedroeg 10 cent per uur, dus voor f 4,75 liep ik per week zo 
rond de 100 kilometer.

Tijdens het opwinden kwam dan het zogenaamde draaisel (heel veel 
slagen) er uit en het einde, dat ik vasthield en niet op de grond mocht 
komen, draaide dan flink rond. Bij een zware tros heb ik eenmaal eens 
het dikke eind met een touwtje om mijn middel gebonden met het ge-
volg dat ik al lopende ingesnoerd werd.
Toen ik dichter bij de heer Tuit kwam, die de machine bediende, wilde ik 
het touw losmaken maar dat ging niet meer. Om niet over de draaiende 
tros heen getrokken te worden, greep ik mijn scherpe zakmes en pro-
beerde de tros los te snijden. Dat lukte op het laatste moment, maar ik 
had wel een flinke snee in mijn manchester broek en een jaap in mijn 
bovenbeen, waarvan ik nu al 65 jaar het litteken met mij mee draag.

Het pad waarover ik moest lopen was maar heel smal en niet vlak meer. 
In het midden was het flink lager dan aan weerszijden. Daardoor had 
ik na enkele maanden elke dag zo gelopen te hebben een paar kluts-
kniëen of dat ik jarenlang onder een hondenkar had gelopen. Nee, de 
hele Touwfabriek kwam mij voor als een concentratiekamp. ’s Morgens 
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om vijf vóór zeven ging de fluit. Vijf minuten tijd om op je werkplek te 
komen. Eén minuutje te laat en de portier schreef je op. Boete werd 
dan ingehouden op je loon.
Iedere week 6 lange dagen werken tegen je zin, 5 dagen van 8½ uur 
en ’s zaterdags van 7 tot 11 uur. Wat een leven!

Wat was ik blij toen ik voor hetzelfde loon als leerling elektricien kon 
komen werken bij Siem Zwaard op de Hoogstraat.
Dat vak is tenslotte toch mijn levenswerk geworden. Voor mij was het in 
ieder geval een groot geluk dat ik niet levenslang in die fabriek moest 
blijven werken.

Ik heb alle mannen en vrouwen bewonderd die het tot hun pensioen 
daar uithielden. Vooral die mensen die in de zogenaamde stofkolonie 
werkten waar het altijd mistig van stof was met een oorverdovend la-
waai van de machines.

Leen Stigter Sr.
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Als jochie van twaalf monsterde hij aan voor de grote vaart.
Met de ‘Algenip’ van Nievelt en Goudriaan ging zijn eerste reis naar 
Zuid-Amerika. Drie maanden lang op zee met een korte onderbreking 
in Montevideo. Een jeugddroom was in vervulling gegaan en weer ver-
vlogen. Niets geen romantiek of stoere verhalen.
Van de vroege ochtend tot de late avond pezen voor een schamel loon. 
Dat was de werkelijkheid. Op één van de boten sloeg het bovendek bij 
zwaar weer van boord. Zijn laatste boot was een kleine ijzerertstanker 
die op en neer voer tussen Rotterdam en Portugal. Vier weken was je 
dan onderweg maar ook dat werd vervelend. Huug van Buuren zocht 
een baan aan wal. Voor hem, als geboren en getogen Maassluizer, was 
de Touwbaan in Maassluis eerste keus.

Achtereenvolgens werkte hij in de Kluwerij bij A. Molendijk, in de He-
kelarij bij S. Gerdes en in de Twijnerij bij E. de Bruin. Via via belandde 
hij uiteindelijk in de Nylonafdeling bij F. v.d. Wel. Dat hield hij, op drie 
maanden na, 50 jaar vol.
En niet alleen dat. In verschillende ploegen liep hij in de weekeinden 
ook nog wachtdiensten. Huug had altijd op alles en nog wat aan te 
merken, hij foeterde vaak, maar met de fabriek voelde hij zich sterk 
verbonden. En niet alleen door het werk of zijn lidmaatschap aan Kunst 
Na Arbeid, de muziekvereniging van de Vereenigde Touwfabrieken te 
Maassluis waarvan hij dit jaar 63 jaar lid is. Ook niet door de volkstui-
nen die hij, tijdens de oorlogsjaren en in zijn pensioneringstijd, op het 
bedrijfsterrein heeft gehad. Nee, er was meer. Het was als het ware zijn 
eigen bedrijf. Er moest hard worden gewerkt, en er was weinig lol te 
beleven maar zo was dat nu eenmaal.
Als er wat aan je gevraagd werd dan deed je dat en als je een paar ma-
chines extra moest bijhouden dan zei je geen nee. Het kwam gewoon 
niet in je op, ook al lag je er hele nachten van wakker. Huug van Buuren 
was daarin geen uitzondering.

Rondje
Elk weekend maakte hij zijn rondje door de fabriek. Op z’n dooie akker-
tje wandelde hij dan vanuit de portiersloge aan de Lange Boonestraat 
naar de nieuwe fabriek. Eerst door de carderie en bankwerkerij. Ver-
volgens door de hekelarij naar de henneploods en weer terug door de 
hekelarij via de spinnerij en twijnerij naar buiten naar de kantine achter 
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de nylonafdeling. Door de oude fabriek, met de vier banen, naar de 
weverij en weer naar buiten tot onderaan de Wedde. Daar was ook 
nog een kantine. Buitenom via de timmermanswerkplaats, het sna-
rengebouw en de ververij naar loods 70 en terug naar de portiersloge. 
Vier keer per dag werd die wandeling van ruim anderhalf uur gelopen 
en werden er op vaste punten in de sleutelkastjes controleschakelaars 
omgedraaid. ‘Een rondje overslaan?’, dat deed je niet in die dagen. 
Trouwens je kon gecontroleerd worden op de tijdklok.

Henk v.d. Meeberg
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De grote vlechtmachine (Herzag). Tussen 1973 en 1976 werd hierop 
1.000.000 meter gevlochten kabel geproduceerd.



De Verto was Maassluis en Maassluis de Verto. Jongmaatjes die zo-
mers met de visserij mee uitvoeren kwamen in de winter bij ‘de fabriek’ 
werken.
Ze verdienden er 45 cent per dag, maar als ze te laat kwamen werd er 
voor straf drie cent van hun loon ingehouden.
Veel oudere Maassluizers hebben de beste jaren van hun leven voor 
het bedrijf ingezet. Met voorbeeldige trouw en groot vakmanschap heb-
ben ze eraan meegeholpen dat de producten overal ter wereld hun 
bestemming bereikten. Voor ‘de fabriek’ én voor elkaar hadden ze alles 
over. Ze kenden hun mensen: ze wisten wie een goed stukje touw kon 
maken en beoordeelden dit tussen vingertoppen en tanden.
‘De fabriek’ betekende ook bijna alles voor de Maassluise bevolking. 
Niet alleen omdat daar voor honderden mensen dag en nacht werkge-
legenheid was, maar óók omdat de fabriek de mensen in hun schaarse 
vrije uren na werktijd een uitgebreid aantal mogelijkheden aan sport, 
muziek en andere recreatievormen bood. Een aantal van de op dit mo-
ment nog steeds goed functionerende Maassluise verenigingen dan-
ken hun ontstaan aan de V.T. Dat aantal is het noemen waard, bijvoor-
beeld voetbal vereniging VDL, visvereniging VDL, klaverjasvereniging 
VDL, wandelvereniging VTM, muziekvereniging KNA (Kunst na arbeid), 
gymnastiekvereniging en reisvereniging.
Misschien waren er nog wel meer?

Personeelsblad
‘Verto in touw’ was de naam van het personeelsblad, een kwartaal be-
richt van Verto-Maassluis.
Informatieve en maatschappelijke onderwerpen waren daarvan de 
belangrijkste bijdragen. Eigen bijdragen van fabrieks- en kantoorper-
soneel werden samen met directiebijdragen geplaatst in het blad. Het 
laatste nummer verscheen op 17 december 1976. Daarna werd het 
ondergebracht in een groter blad dat vanuit het Rotterdamse kantoor 
werd geredigeerd.
Het contactorgaan dat speciaal was gewijd aan gebeurtenissen binnen 
het Maassluise bedrijf verdween als voorbode van een volledige slui-
ting. Het nieuwe blad, dat voor medewerkers van het gehele concern 
was, kreeg de naam Verto-scoop.
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Overlast voor buurtbewoners
‘Al een half jaar beloven ze bij de Touwfabriek dat de zuiveringsinstal-
latie er snel zal komen, maar nu is het lente en kunnen we weer niet 
zonnebaden achter het huis op het plaatsje’. Zo begint een artikel in de 
krant van 7 mei 1971 over overlast die buurtbewoners van het bedrijf 
hebben.
Ongeveer anderhalf jaar daarvoor was de narigheid begonnen. Tege-
lijk met het plaatsen van nieuwe trekpijpen op het bedrijf.
Een indringende plastic- en rubberlucht verpestte daarna de lucht ach-
ter de fabriek. De bewoners van de eraan grenzende huisjes klaagden 
steen en been. Zonder resultaat overigens. Misselijkheid, hoofdpijn, 
irritaties aan de luchtwegen en geluidsoverlast waren klachten die zeer 
regelmatig gehoord werden. Op een warme dag lagen er in een hok 
zelfs enkele duiven dood. Het stereotiepe antwoord was steeds dat het 
bedrijf in afwachting was van prijsopgaven van de benodigde appara-
tuur. De overlast is nooit helemaal verdwenen.

Films
In 1975 werd er, in opdracht van het gemeentebestuur van Maassluis, 
een film gemaakt van de productie van de laatste kabel die op de Lan-
ge Baan werd gemaakt voor de ‘Smit-Rotterdam’, een nieuwe sleep-
boot voor L. Smit en Co’s Int. sleepdienst.
Direct na het gereedkomen van deze kabel zijn de oude machine en 
Lange Baan afgebroken.
De titel van de film was ‘Aan het einde van een Kabel’. Deze film geeft 
een impressie van de productie van de laatst gemaakte kabel op de 
machines en oude Lange Baan in het Maassluise bedrijf.
Op verzoek van de heer Kuperus, directeur van het bedrijf in 1976, 
is er dat jaar opnieuw een film gemaakt. De titel van die film was ‘In 
Touw’.De inhoud van de film behelst het productieproces van korrel tot 
kabel.

Beide films zijn gemaakt door de schrijver van deze Historische Schet-
sen, H. v.d. Meeberg, en in zijn bezit.
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Aanpassen
Steeds opnieuw wist men de moeilijkheden te overwinnen en er werd 
vooral succes geboekt met het aanpassen van de productie aan een 
wisselende vraag. Die vraag wisselde steeds omdat de afnemers ver-
anderden: eerst de visserij, toen de sleepvaart en andere vormen van 
scheepvaart. Maar ook landbouw en nijverheid namen steeds vaker de 
verschillende producten af.
Tot ook die vraag verminderde en werd overgegaan op nieuwe produc-
ten zoals vloerbedekking.
Belangrijk bleef de productie van oogstgarens (Baler- en Bindertwine), 
voor het binden van stro en hooi. Zowel de binnenlandse markt als het 
buitenland nam hiervan per jaar een aanzienlijke hoeveelheid af.

Soortnaam
Het visserijtouwwerk, waaraan door de Nederlandse visserij hoge eisen 
werden gesteld, was niet het enige product met een gerenommeerde 
naam van het Maassluise bedrijf. De vloerbedekking uit het bedrijf heeft 
sinds de dertiger jaren, onder de naam Verto, de Nederlandse markt 
zodanig veroverd dat dit ingeschreven merk in Nederland bijna tot een 
soortnaam is geworden. Het betrof het Sisal-Bouclêweefsel Jabo, met 
de handelsnaam ‘Velveto’. Door zijn hoge slijtvastheid en lage prijs lag 
dat in praktisch iedere Maassluise woning.

In de vijftiger jaren zijn de N.V. Vereenigde Touwfabrieken overgegaan 
op het fabriceren van vloerbedekking van dierlijk haar. Deze vloerbe-
dekking is als Velvetohaarboucle op de Nederlandse markt gebracht 
(volksnaam bleef Jabo).
De grote kracht van het bedrijf lag ondermeer in de omstandigheid dat 
voor alle producten werd uitgegaan van de ruwe vezel. Alle bewerkin-
gen zoals verven, hekelen, spinnen, twijnen en weven geschiedde in 
eigen bedrijf, wat niet alleen uit een oogpunt van kostprijs, maar ook ten 
aanzien van de kwaliteit in het oog springende voordelen had.

Extrusie
In 1966 is de grondslag gelegd voor een extrusie-afdeling in Maassluis. 
Het betrof een deel van het bedrijf in drie fabriekshallen.
In de beginfase was het één van de modernst werkende bedrijven op 
het gebied van extruderen.
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Hiervoor werden polyprophylene en polyethylene korrels aangevoerd 
die verhit werden. De vervolgens vloeibaar geworden substantie werd 
met lucht tot een folie geblazen en gevlakt.
De folie werd tot een brede band gewalst en vervolgens tot stroken 
versneden. Deze stroken werden voor versteviging van draaisel voor-
zien tot eendraadsgarens.
Samengesteld waren deze garens o.a. de basis voor gevlochten of 
geslagen kabels. Het vlechten gebeurde op vlechtmachines.
In de periode tussen 1973 en 1976 produceerde de Herzog vlechtma-
chine 1.000.000 meter gevlochten kabel.

Nieuwe grondstoffen
In 1976 droeg het bedrijf officieel de naam Touw- en Staaldraadfabriek 
‘Holland’. In het Maassluise deel was de vervaardiging van synthetisch 
touwwerk geconcentreerd. Gevlochten en geslagen kabels en trossen 
voor de sleep- en scheepvaart. Gemaakt van nylon of uit één der later 
toegepaste grondstoffen als polypropylene, polyethylene en polyester.

Synthetische vezels
Nylon, dat in zeer dunne garens kon worden gemaakt, bezat een 
grote breekkracht. Het was ongeveer twee maal zo sterk als manilla. 
Daarnaast was de trekkracht groter en was het beter bestand tegen 
inwerking van schimmels. Verder waren de nylon trossen soepel, ge-
makkelijk hanteerbaar en ze zwelden niet op in water. vooral in de 
zeesleepvaart werden ze vaak gebruikt als een ‘rekker’ tussen stalen 
sleepkabels.

Land en tuinbouw waren gewaardeerde afnemers van bindtouw, dat 
met een speciale saus weerbestendig gemaakt werd. Voor verpak-
kingsdoeleinden werd bovendien het z.g. ‘strappingsband’ gemaakt. Al 
in 1952 is een aanvang gemaakt met het gebruik van synthetische 
verpakkingsmaterialen ter vervanging van het moeilijk hanteerbare 
bandijzer. In 1975 was dit bij een groot deel van de gebruikers vervan-
gen door het synthetische strappingsband. Voornamelijk als binder bij 
gebruik van automatische verpakkingsmachines. Het breekpunt van 
dit omsnoeringsband lag hoger dan voor bandijzer.

Voorgenomen sluiting in 1967
Nieuwe machines werden aangekocht en de oude gingen naar de 
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schroothoop. Al snel bleek dat deze nieuwe machines minder snel pro-
duceerden dan de oude machines.
Een haargarenset die voor tien miljoen gulden was aangekocht draaide 
nooit op volle capaciteit en een appreteermachine, die in Maassluis overbo-
dig stond werd eerst in Steenwijk en vervolgens in België opgebouwd. Ook 
de aandeelhouders waren niet op de hoogte van dergelijke ontwikkelingen.
Onder de indruk van het optreden van de heer Posthumes Meyes, één 
van de aandeelhouders, probeerden werknemers van de V.T. hem te 
betrekken bij de voorgenomen sluiting in juli 1967. Ook de heer Post-
humes Meyes heeft dit niet kunnen voorkomen. Hij heeft samen met de 
werknemers en mede als afgevaardigde van het personeel de directie 
het vuur vele malen na aan de schenen gelegd.

De verwijten aan de directie waren niet mals:
 *   Verspilling van miljoenen door onjuiste investeringen.
 *   Onvoldoende openheid.
 *   Ontbreken van bedrijfs- en productieplanning.

Het mocht niet baten. Nauwelijks twee weken na die vergadering kre-
gen de werknemers het bericht dat de V.T. dicht ging.

In 1966, één jaar voor deze voorgenomen sluiting was een portiersjon-
gen ontslagen die in ‘speciale post’ gelezen had dat het bedrijf binnen-
kort zou sluiten. Het werd toen door de directie ten stelligste ontkend. 
De werknemers haalden dit voorval nu aan als belastend argument 
tegen de directie. De portiersjongen kreeg gelijk.

Terugloop
De eerste grote klap viel in 1967.
De wereldmarktprijs in oogstgarensector daalde zo sterk dat de omzet 
van het bedrijf in waarde met 50% terugliep. Datzelfde jaar was er, alles 
bij elkaar, een verlies van bijna 6 miljoen gulden.
Verscheidene productieafdelingen werden gesloten, bedrijfsmachines 
werden verkocht naar Mexico, Tanzania en naar andere Afrikaanse lan-
den. Tal van werknemers, soms met respectabele staten van dienst, 
konden vertrekken. Maassluis was geschokt!
Het personeelsbestand over alle Verto-bedrijven liep terug met 292 
personen tot 1636 totaal. Hiervan werkten er 797 in Nederland en 839 
in het buitenland. 
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Stap voor stap heeft het bedrijf de touwtjes uit handen gegeven. De afbraak 
begon in 1967. De rest volgde in 1973, 1975 en 1983. In 1974 en 1981 
kocht de gemeente Maassluis delen van het bedrijf voor woningbouw.
De inwoners van Maassluis vroegen zich af hoe het mogelijk was dat 
juist dit bedrijf, met op haar hoogtepunt 800 tot 900 medewerkers, in 
betrekkelijk korte tijd tot volledig verval kon komen. Een verval dat die-
pe wonden veroorzaakte.

Opnieuw sluiting
Een tweede sluiting volgde in 1973, waarna de gemeente in 1974 het 
grootste deel van het voormalige fabrieksterrein, de 11,5 ha waar nu 
Vertowijk I ligt, kon overnemen. In 1975 werd opnieuw een deel ge-
sloopt.

Filtrete
Met steun van de overheid is er in 1977 nog gewerkt aan de ontwikke-
ling van filterdoek.
Met absolute filtratie is dit ‘Electreet-filter’ tot in 1983 geproduceerd 
door ‘Filtrete B.V.’. Het bedrijf was ondergebracht in de overgebleven 
gebouwen van de Verto in Maassluis.
In 1981 volgde een officiële verkoop aan de gemeente Maassluis.

In Februari 1982 was er uitverkoop van de laatste restanten: het mis-
troostige overschot van wat er nog over was van de gebouwen en ter-
reinen in het hart van Maassluis, direct tegen de bebouwde kom.
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Uit: Maassluis’ aldus; voor de 65+

Velen dankten hun werk aan de V.T.
door ons genoemd ‘De Baan’
daar hebben veel Maassluizers
aan ‘het machine’ gestaan.

De pijp met V.D.L. er op
stak boven de huizen uit
en bij het wisselen of de schaft
dan hoorden we de fluit.

De mannen vonden daar hun brood
met weven, scheren, spinnen
en haalden zo met arbeidslust
voor ‘Moeder’ centjes binnen.

Eens sloeg de vlam toch in de pan
de kreet lag voor de hand
’t werd een sensatie voor Maassluis
‘De Baan staat in de brand’.

Met heel veel hulp, ook uit de buurt
werd ’t felle vuur geblust
en kon men weer aan ’t bouwen gaan
men leefde weer gerust.

april 1991    P. v.d. Knaap
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Noordvliet 117
Naast de vroegere Nutsspaarbank, een woning/bank aan de Noord-
vliet en opgericht in 1851, heeft oud directeur de heer. ir. H.W. van 
Vuuren in 1935 een huis laten bouwen dat vele jaren heeft gediend 
als woonhuis voor de in het Maassluise bedrijf verantwoordelijke direc-
teuren. Vanaf de aanzet in 1919 waren de heren W. Hoos en Aleides 
Bosman, hoofddirecteuren/eigenaren.
In de zestiger jaren is deze taak overgenomen door externe managers. 
De heer E.H. La Rive, oud kapitein en later directeur van de K.L.M., 
nam een belangrijk deel van de werkzaamheden voor zijn verantwoor-
delijkheid.
Hierdoor kwamen de heren Hoos en Bosman op het tweede plan. In 
de zeventiger jaren nam Ir. Matthijsen de taken over. Nederland her-
rees en de aanzet werd gegeven voor grote uitbreidingen die, achteraf 
gezien, niet aan de verwachtingen hebben voldaan.
Andere directeuren waren de heren Barmen ’t Loo, Gautier, Baijens, 
Kokkeel, Kuperus, Hospers en Visscher.

Nieuwe woonwijk
Met het verdwijnen van het bedrijf werd – voor Maassluis en haar inwo-
ners – een tijdperk afgesloten.
Alleen straatnamen herinneren nog aan de ‘touwbaan’.
Op de plaats waar voorheen de N.V. Vereenigde Touwfabrieken ston-
den zijn nu moderne woningen gebouwd. Het gebied is onderverdeeld 
in de wijken Verto I en Verto II.
De straatnamen zijn genoemd naar afdelingen van de voormalige 
touwbaan. Stuk voor stuk verdienen ze het met een hoofdletter te wor-
den geschreven.
De namen zijn; Lijnbaan, Spinnerij, Touwbaan, Weverij, Touwslagerij, 
Hekelarij, Kluwerij, Teerderij, Glanzerij, Twijnerij, etc.

Om aan de historische relatie vorm te geven is er een kunstwerk in de 
wijk geplaatst om die relatie uit te beelden.
Geheel in tegenstelling tot de soberheid die het bedrijf altijd heeft uit-
gestraald zal dit daarmee, kunstzinnig en nostalgisch, worden uitgetild 
boven de werkelijkheid.

Maassluis, 19 mei 1991  Henk van de Meeberg
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