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Van de voorzitter
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar wil ik u attent maken op de uitnodiging voor de 
presentatie van het Jaarboek 2022. Het is weer een prachtige editie geworden, met maar liefst 
drie grote verhalen en natuurlijk de twee jaarkronieken. 
Door alle corona-gerelateerde restricties heeft de commissie die de lezingen voor de HVV 
organiseert een aantal lastige jaren gehad. Met een aansprekend aantal lezingen, zowel qua 
onderwerp als qua spreker, hopen wij dat u de weg weer gaat vinden naar de derde dinsdagen 
van de komende maanden januari tot april. 
Dat ‘vinden’ geldt zeker ook voor onze geheel vernieuwde website. Er moet qua content en 
vormgeving nog een aantal zaken worden aangepakt, maar dat komt de komende maanden 
helemaal goed. Ga eens naar www.hvv-vlaardingen.nl en zoek op wat u maar wilt weten. 
In het reguliere overleg met de gemeente Vlaardingen hebben wij steeds weer onze bedenkingen 
geuit over de wijze waarop de gemeente omgaat met het erfgoed, industrieel of anderszins, in 
onze stad. Te lang wordt er gewacht met het nemen van maatregelen om de teloorgang van ons 
erfgoed tegen te gaan. Wij zullen de vinger aan de pols houden. 
Volgend jaar viert Vlaardingen feest! We herdenken het feit dat Floris de Vijfde in 1273 onze stad 
de stadsrechten verleende. Het feest barst los in de tweede week van mei 2023 – zet die maar 
vast in uw agenda! 
Namens het bestuur van de HVV wens ik u prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. 
Ted Hartman 
th.hartman@planet.nl 
  
 
Jaarboek 2022
Op maandag 12 december zal het eerste exemplaar van het Jaarboek 2022 van de Historische 
Vereniging Vlaardingen worden uitgereikt aan de burgemeester van Vlaardingen: de heer Bert 
Wijbenga – van Nieuwenhuizen. 
Alle leden van de HVV zijn van harte uitgenodigd dit heuglijke feit bij te wonen. De uitreiking zal 
plaatsvinden in het Museum van Vlaardingen aan de Westhavenkade. 
Inloop                      : vanaf 15:30 uur 
Start programma     : 15:45 uur 
Einde programma    : 16:45 uur 
Wij hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn! 

https://hvv-vlaardingen.us17.list-manage.com/track/click?u=3f23814b17d3ed41340ac152b&id=d3b9c12d07&e=7e5aa1d893
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Ledenactiviteiten 
Voorzitter Ted Hartman refereerde er al aan in zijn voorwoord: vanaf januari zijn er weer 
ledenactiviteiten op de derde dinsdag van de maand, aanvang telkens om 20:00 uur. Een 
beknopte agenda: 

24 januari 2023
Hjalmar Teunissen vertelt over een uitvloeisel van de in 1273 verworven stadsrechten: het recht 
om recht te spreken. Hij heeft een artikel geschreven voor het Historisch Jaarboek over de oudst 
bekende strafzaken in onze stad: van 1593 tot 1600. Bereid u voor op de zaak van de – mislukte – 
gifmoord op een heel gezin, op hoererij en bedelen, en het verhaal van een beruchte dief die, 
zelfs nadat hij in zijn cel was overleden, alsnog veroordeeld werd. 
Locatie: Honk- en Softbalvereniging SC Vlaardingen – Zwaluwenlaan 480 

21 februari 2023
Jurriën Moree komt spreken over de archeologische geschiedenis van onze regio in het ontwerp 
van het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. 
Locatie: Bibliotheek De Plataan – Waalstraat 100 

28 maart 2023
Algemene Ledenvergadering van de HVV. Na de vergadering verzorgen Tineke van der Hoek en 
Ernst Lohmann een fotografisch rondje door de Babberspolder: plaatjes van vroeger afgewisseld 
met plaatjes van nu. 
Locatie: Bethelkerk – Burgemeester Verkadesingel 26 

25 april 2023
Bram Keizerwaard heeft zich ingezet voor de plaatsing van Stolpersteine in Vlaardingen, en komt 
daar nu over vertellen. Stolpersteine – ook wel Struikelstenen – zijn kleine klinkers met een 
messing bovenkant. Daarop staan vermeld de naam, het geboortejaar en de overlijdensdatum en 
-plaats van slachtoffers van de nazi’s. De negen stenen in onze stad liggen bij de huizen – of op 
de plek waar die huizen stonden – van weggevoerde Vlaardingers. 
Locatie: nog niet bekend. Via onze site en/of nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 
  

We houden de Waag even gesloten
Vele van onze leden – en ook niet-leden – weten op gezette tijden de gang naar de Waag te 
vinden op de zaterdagen. Voor een praatje, een blik op de monumentale weegschaal of een 
stukje grasduinen in onze uitgebreide verzameling boeken en publicaties. 
De komende maanden zullen de deuren van de Waag echter gesloten zijn. We kunnen de locatie 
niet verwarmen, en willen onze trouwe vrijwilligers die de Waag bemensen geen kou laten lijden. 
Tot nader order is de Waag dus dicht: als de temperaturen weer wat aangenamer worden melden 
wij ons weer! 
  

Contributie
Naar verwachting valt er in de tweede week van december een zware zending op uw deurmat! 
Daarin zult u aantreffen het Jaarboek 2022 en het Tijd-Schrift: beiden staan garant voor vele 
uurtjes leesplezier. 
Tevens in deze zware zending: het verzoek om uw contributie voor 2023 tijdig te voldoen. Voor die 
25 euro verzorgen wij vele ledenactiviteiten en ontvangt u jaarlijks vier Tijd-Schriften en het 
Jaarboek. Dat is toch geen geld? 
Wilt u bijdragen aan deze nieuwsbrief? Heeft u tips, op- en aanmerkingen? Mail naar de 
secretaris op info@hvv-vlaardingen.nl 
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