Jaarverslag 2017

H

et totale aantal leden met ingang
per 1 januari 2017 bedroeg 1219.
Gedurende het jaar 2017 meldden
zich 67 nieuwe leden aan. Om verschillende
redenen werd van 71 leden het lidmaatschap
beëindigd. Hierdoor werd het jaar 2017 afgesloten met 1213 leden.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 11 april 2017 in de aula van het Lentiz
/ Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering van 2017 de volgende samenstelling:
• Dhr. J. (Han) van Elk, voorzitter, ledenactiviteiten / redactie Jaarboek
• Dhr. E. (Eric) van Rongen, secretaris / ledenadministratie / eindredacteur Tijd-Schrift
• Dhr. C. (Kees) Maarleveld, penningmeester
• Dhr. A.W.J. (Arnold) Andriessen, 2e penningmeester
• Dhr. M.M. (Michel) Carree, lid
• Dhr. T.H. (Ted) Hartman, lid
• Mevrouw M. (Tineke) van der Hoek (notuliste).
Tijdens deze vergadering waren reglementair
aftredend de heren W.C. den Breems en A.
Ouwendijk.
Beide stelden zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelde als nieuwe bestuursleden voor
mevrouw M. van der Hoek en de heren T.H.
Hartman en M.M. Carree. Zij werden door de
aanwezige leden benoemd.
De heren Den Breems en Ouwendijk werden
door de vergadering met applaus bedankt
voor hun jarenlange inzet voor de vereniging:
Wout den Breems was 33 jaar bestuurslid,
waarvan 27 jaar voorzitter, en Arie Ouwendijk was 26 jaar bestuurslid en jarenlang coördinator van de ledenactiviteiten. Op voorstel
van het bestuur benoemde de vergadering
Wout den Breems vanwege zijn bijzonder
grote verdiensten tot erelid van de vereniging.

Eerder had de vergadering het erelidmaatschap dat de heer Jan Anderson tijdens de jubileumbijeenkomst op 21 januari had ontvangen, formeel bekrachtigd. Hij is de enige nog
levende mede-oprichter van de HVV.
Na afloop van de vergadering verraste
wethouder Hans Versluijs de secretaris van de
vereniging, Eric van Rongen, met de Gouden
Stadsspeld, vanwege zijn verdiensten voor de
Vlaardingse gemeenschap: hij is 25 jaar lid
van het bestuur van de HVV, eindredacteur
van Tijd-Schrift, co-webmaster van de websites van de vereniging, co-auteur van diverse
(foto)boeken over Vlaardingen en voorzitter
van het Pauluskoor.
Het bestuur kwam in 2017 vijf maal in vergadering bijeen. De meeste communicatie binnen het bestuur vindt plaats via email. De samenwerking binnen het bestuur is goed. Het
bestuur is bijzonder blij met de drie nieuwe
bestuursleden, en met het feit dat Wout den
Breems het bestuur als adviseur bij wil blijven
staan. Op de bestuursvergadering van 4 oktober 2017 droeg Han van Elk het voorzitterschap over aan Ted Hartman.
Mede vanwege de fraaie jubileumgeschenken
mocht de vereniging in 2017 een mooi aantal
nieuwe leden verwelkomen. Daardoor liep het
totaal aantal leden in 2017 slechts weinig terug. Het bestuur, de redacties van Tijd-Schrift
en het Historisch Jaarboek en de werkgroep
Ledenactiviteiten hebben er alles aan gedaan
om ook in 2017 weer mooie zaken aan de leden te blijven aanbieden.
Ook in 2017 was er weer een behoorlijk aantal leden die hun contributie niet op tijd hebben voldaan. En ook nu weer kostte dat het
bestuur energie en onnodige kosten, door het
versturen van betalingsherinneringen en het
nabezorgen van publicaties. Het apart verzenden van de acceptgiro’s voor 2017 heeft er wel
toe geleid dat het aantal achterstallige beta-
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lingen minder was dan voorgaande jaren. En
ook in 2017 hebben diverse leden bij hun contributie een mooi extra bedrag overgemaakt,
hartelijk dank daarvoor!
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Bestuursactiviteiten
Op verschillende activiteiten in de stad was
de HVV present met een boekenkraam. Bijgewoond werden diverse boekpresentaties,
Erfgoedbijeenkomsten, bijeenkomsten over
de Touwbaan en bijeenkomsten van het Museum Vlaardingen en de Vrienden van het
Museum Vlaardingen.
Bij de opening van het Museum Vlaardingen in juni 2015 heeft de HVV het museum
een cheque van € 3.000,- aangeboden voor de
inrichting van de expositieruimte in het oude
museumpakhuis. Dit bedrag is over drie jaar
worden verdeeld, en in april 2017 is de laatste
€ 1.000,- overgemaakt.
Regelmatig kwamen er via de twee websites
van de HVV (www.hvv-vlaardingen.nl) en
(www.begraafplaatsplaatsemaus.nl) vragen
en opmerkingen. Deze werden zoveel mogelijk zelf beantwoord of doorgespeeld naar
het Stadsarchief. In 2016 is het Stadsarchief
in overleg met de HVV gestart met het samenstellen van het Groot Vlaardings Straatnamenboek. De bedoeling was om het boek
te presenteren tijdens het 50-jarig jubileum
van de HVV op 21 januari 2017. Helaas is de
omvang van het boek zo groot dat dit niet gehaald kon worden en de datum van publicatie
is nog steeds onzeker. Naast het in het jaarverslag 2016 al gememoreerde boekje over de
Indische buurt, hebben de leden van de HVV
in november als jubileumgeschenk ook nog
een boekje over de geschiedenis van de winkel van de gezusters De Rave ontvangen. Ook
dit is geschreven door Wout den Breems. Tot
slot kregen de leden tegelijk met het Jaarboek
2017 ook een boek over de geschiedenis en
restauratie van het rederijpand van Verboon
aan de Koningin Wilhelminahaven. Dit pand
is door de huidige eigenaar, Vopak Terminal

Vlaardingen, gerestaureerd en dat proces is
in woord en beeld vastgelegd, ook weer door
Wout den Breems. Het boek is door Vopak
Terminal Vlaardingen aan de HVV leden
aangeboden.
In mei is de website www.omvla.nl gelanceerd. Dit is een digitaal oorlogsmonument
waarop alle personen staan vermeld die in
Vlaardingen zijn geboren of destijds woonachtig waren, en die in of na de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen
zijn overleden. Dit project is door Wout den
Breems opgezet en met behulp van Klaas
Bloem en Robert Kroon van drukkerij Stout
vormgegeven. Op Begraafplaats Emaus is een
paneel geplaatst waarop aandacht wordt gegeven aan dit digitale monument.
Stad en Monument / Gemeentelijk Monumenten overleg
In het kwartaaloverleg dat mevrouw Anneke
Maat-Grijsen en de heer Wout den Breems
hebben met de heer Gerard Hoogerwaard,
beleidsmedewerker monumenten van de gemeente Vlaardingen, wordt het Vlaardings
erfgoed besproken. Ook in 2017 zijn tijdens
dat overleg weer veel objecten aan de orde
gekomen. De HVV blijft zich daarnaast ook
voortdurend op andere wijzen actief inzetten
voor het behoud van ons erfgoed. Zo werd onder andere in maart een brief geschreven aan
de gemeente om de eigenaar van het rijksmonument Smalle Havenstraat 23 aan te sporen
om de slechte staat van het pand aan te pakken. Helaas was er eind 2017 nog niets aan de
situatie gedaan. In juli is er een brief uitgegaan
naar de eigenaar van de Sprijpanden over de
slechte staat van de gebouwen. Dat aan de
Hoogstraat nog steeds een gapend gat is op de
plek van het Leskipand is zeer te betreuren.
Nog steeds zijn er eigenaren van historische
panden die geen enkele verantwoordelijkheid
nemen om hun object te onderhouden en dat
baart grote zorgen voor de toekomst van ons
historisch erfgoed. De HVV heeft er bij de

Gemeente op aangedrongen om de eigenaren
hierop aan te spreken.
Het is wel weer verheugend dat het Hollandiagebouw een goede nieuwe bestemming
heeft gekregen en dat er appartementen in
zullen komen, en dat ook het visserijpakhuis
van Verboon aan de Koningin Wilhelminahaven (een rijksmonument) in 2017 geheel is gerestaureerd. Ook voor de voormalige Prinses
Juliana van Stolbergschool aan de Groen van
Prinstererstraat zijn mooie plannen gesmeed.
Vermeldenswaard is ook dat de nieuwe eigenaar van het pand Verploegh Chasséplein
3 het pand fraai en verantwoord heeft opgeknapt. Daarnaast werd de HVV op de jubileumbijeenkomst verblijd met de mededeling
van onze nieuwe burgemeester dat de parken ‘t Hof en Oranjepark en de begraafplaats
Emaus aangewezen worden als Gemeentelijk
Monument. De jarenlange inspanningen van
de HVV om dit voor elkaar te krijgen hebben
nu gelukkig vrucht afgeworpen!
Maar het is niet allemaal koek en ei. Nog
steeds maakt de HVV zich zorgen over de verplaatsing van de 115 jaar oude Kroningslantaarn (een rijksmonument) en over het feit
dat ook het oude Van Toor pand (Hoogvliet)
gesloopt zal worden i.v.m. nieuwbouw. Donkere wolken hangen wederom boven het oude
schoolgebouw aan het Plein Emaus en een
aantal wederopbouw panden in de industriewijk.
De heer Hoogerwaard heeft eind 2017
de gemeente Vlaardingen verlaten voor een
nieuwe betrekking in de Krimpenerwaard.
Een gemis voor onze stad!
Commissies
Ook in 2017 is er weer veel werk verzet in
commissie-, redactie- en werkgroepverband.
Het vele werk door de redacties van TijdSchrift en het Historisch Jaarboek wordt zeer
gewaardeerd! Evenals de inspanningen van de
vrijwilligers die door weer en wind de publicaties bezorgen. Dit draagt allemaal in hoge

mate bij aan de positieve uitstraling van de
Historische Vereniging Vlaardingen. Veel
dank gaat daarom uit naar allen die dit werk
belangeloos voor de HVV doen.
Publicaties
Tijd-Schrift
De redactie van Tijd-Schrift, bestaande uit
Eric van Rongen (eindredacteur), Gera van
der Weijden, Klaas Bloem, Michel Carree
en Frank Wittkampf, heeft in 2017 weer vier
fraaie Tijd-Schriften (nummers 143 t/m 146)
gerealiseerd met interessante artikelen.
Jaarboek
Op 21 november verscheen de 41ste uitgave
van het Historisch Jaarboek Vlaardingen.
Wethouder Hans Versluijs kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door voorzitter Ted
Hartman.
De redactie Jaarboek bestond uit Ellen
Boonstra-de Jong (coördinator), Han van Elk,
Jan van Hemert, Hans Mathijssen, Arie Stolk
en Gera van der Weijden.
Collecties
Een aantal foto- en andere collecties die waren ondergebracht bij het bestuur zijn overgebracht naar het Stadsarchief. Deze zijn daar
ter inzage.
Ledenactiviteiten
Jubileumbijeenkomst
Op 21 januari, 50 jaar en 1 dag na de oprichting van de HVV, vond in het Lentiz Geuzen
College aan het Geuzenplein een ‘historischVlaardingen dag’ plaats ter gelegenheid van
het gouden jubileum van de vereniging. Zo’n
400 bezoekers konden zich vermaken met diverse stands, heel veel oude foto’s en films en
vooral veel ‘wandelgangen’. Voorzitter Wout
den Breems presenteerde aan het eind van
zijn speech het boekje over de Indische buurt
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aan de kersverse burgemeester Annemiek Jetten, die vervolgens in haar dankwoord aankondigde dat het college van B&W besloten
had om het voorstel van de HVV om Begraafplaats Emaus en het Hof en Oranjepark aan
te wijzen als gemeentelijke monumenten, te
honoreren. Daarna onthulde de voorzitter
samen met wethouder Hans Versluijs een
aantal prachtige panoramafoto’s. Bestuurslid
Kees Maarleveld had de foto’s op internet ontdekt en de HVV heeft ze aangekocht en geschonken aan het Stadsarchief, die ze nu in de
beeldbank heeft opgenomen. Naast het jubileumgeschenk van het Callenburghbord aan de
Westhavenplaats, is dit eveneens een mooi cadeau aan de Vlaardingers. Ook de wethouder
kwam met een mooi cadeau voor de HVV en
de Vlaardingse gemeenschap. Hij schonk namens het college een bedrag van € 2500,- voor
herstel van de oude ANWB borden en verdere
uitbreiding ervan. Tijdens het 25- jarig jubileum van de HVV in 1992 schonk de vereniging een serie van deze borden aan Vlaardingen. Zo krijgt dat project nu een mooi vervolg.
Lezingen
In 2017 werden vier lezingen gehouden. De
onderwerpen waren ‘Twee iconen uit de Gouden Eeuw: de trekschuit en de Nachtwacht’,
(28 februari, Willy Atema), ‘Den verdienstelijken burger Anthony Knottenbelt’ (11 april,
Frits van Ooststroom), de Indische buurt (24
oktober, Wout den Breems) en Vlaardingse
molens (21 november, Frans Assenberg en
Arie van der Hoek).
Excursie
Op zaterdag 1 juli vertrok een bijna volle bus
voor de jaarlijkse excursie, die deze keer naar
Heusden en Geertruidenberg voerde.
De commissie Ledenactiviteiten, die de lezingen en excursies verzorgt, bestaat uit Arie
Ouwendijk (coördinator), Han van Elk, Tineke van der Hoek, Arie Stolk en Max Thurmer.

Werkgroep begraafplaats Emaus
De werkgroep was in 2017 niet meer actief,
maar begravingen en bijzettingen worden wel
bijgehouden, om die na een jaar op de website te plaatsen. Nieuwsfeiten zullen ook op de
website bijgehouden worden.
Websites
De drie websites van de vereniging mogen
zich constant verheugen in een groot aantal
bezoekers. Via deze websites geven zich regelmatig belangstellenden op als lid. Hier vindt
u ook informatie over de vereniging, over
onze publicaties en over allerlei zaken waarbij de HVV betrokken is. De websites worden
beheerd door Eric van Rongen en Wout den
Breems.
Er worden vanaf de website regelmatig foto’s gehaald en op social media geplaatst. Dit
is moeilijk tegen te gaan, maar als dat gebeurt,
vermeld dan in ieder geval de bron!
Tot slot
Ook in het extra drukke jubileumjaar 2017 is
er weer veel werk verzet. We mogen terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar. Heel veel
dank gaat uit naar allen die zich inzetten voor
onze Historische Vereniging Vlaardingen!

