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Beste leden van de Historische Vereniging Vlaardingen,

Het is al op vele plaatsen gezegd: “Dit zijn bijzondere tijden”. En onze minister-president zei ook: “Buiten
de recente oorlogen hebben wij allen dit nog nooit meegemaakt”. Door het coronavirus zijn we aan huis
gebonden en kunnen ook de ledenactiviteiten van de HVV niet doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat we
stilzitten!
Het bestuur heeft de afgelopen jaren al een aantal veranderingen doorgevoerd: alle publicaties worden
voortaan per post verzonden en we hebben een nieuwe, modernere manier van contributie-inning
geïntroduceerd.
En dan nu een digitale Nieuwsbrief. Wij kunnen ons voorstellen dat al deze vernieuwingen niet voor
iedereen van u nodig waren. Maar het bestuur is van mening dat ook de HVV moet meegaan met de tijd,
om ook een jongere generatie geïnteresseerd te krijgen voor onze vereniging. We zijn dan wel een
historische vereniging, maar dat wil niet zeggen dat we alles “op zijn ouderwets” moeten blijven doen.
Wij hopen u door middel van deze Nieuwsbrief vaker en actueler op de hoogte te houden van de
activiteiten van de HVV.
Veel leesplezier en nog veel belangrijker: blijf gezond.
Ted Hartman, voorzitter Historische Vereniging Vlaardingen
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Algemene ledenvergadering van 31 maart uitgesteld
Vanwege de corona-maatregelen heeft het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen besloten
om de Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 31 maart tot nader order uit te stellen. Wij
zullen te zijner tijd via de website en e-mail een nieuwe datum bekendmaken.

Contributiebetaling via ClubCollect

Dit jaar zijn we begonnen met het innen van de contributies met behulp van een externe organisatie,
ClubCollect. Dat levert nogal wat vragen op. Allereerst: moet dan nou? Het bestuur, daardoor mede
aangezet door voorstellen op de Algemene Ledenvergaderingen, vindt van wel. De oude manier leverde
altijd heel veel werk op voor het bestuur, temeer omdat er altijd aan een niet onaanzienlijk deel van de
leden herinneringen gestuurd moesten worden. Kortom: het kostte heel veel moeite om alle contributies
binnen te krijgen. ClubCollect verzorgt nu alles, inclusief herinneringen en neemt ons dus veel werk uit
handen. Bovendien kunnen we nu gebruik maken van nieuwe betaalmogelijkheden als iDeal en
automatische incasso. De praktijk leert echter dat veel leden toch vasthouden aan de oude manier van
betalen en de bankoverschrijving gebruiken. Maar daar loopt het nogal eens mis omdat dit nu juist bij
ClubCollect een wat ingewikkelde methode is. En dan krijgen we vragen of er toch niet direct naar de
bankrekening van de HVV kan worden overgemaakt. Dat kan, maar het is niet de bedoeling, want het
levert de penningmeester weer veel extra werk op, en dat willen we nu juist voorkomen. De meest
eenvoudige en gebruiksvriendelijke methode is de automatische incasso. Dat is een éénmalige incasso,
dus u zit er niet permanent aan vast, maar als u ervoor kiest heeft u er verder geen omkijken meer naar.
Er kunnen echter wel in de berichtgeving en facturatie wat verbeteringen gemaakt worden, dus daar gaan
we met ClubCollect over in gesprek.
Hans van der Vlies, Penningmeester HVV

Presentatie boekje over Emaus
Op 13 januari is het eerste exemplaar van het boekje Begraafplaats Emaus door voorzitter Ted Hartman
overhandigd aan wethouder Bart de Leede. Het is het laatste boekenproject waar onze voormalige
voorzitter, Wout den Breems, voor zijn overlijden aan heeft gewerkt. Zijn betrokkenheid bij Begraafplaats
Emaus was groot, zo heeft hij zich ingezet voor en bemoeid met de renovatie en was hij de drijvende
kracht achter de Werkgroep Emaus van de HVV en de website www.emaus.hvv-vlaardingen.nl. Zijn
kennis over Emaus wilde hij graag vastleggen. Dat heeft hij samen met Frits van Ooststroom in dit boekje
gedaan. Het bevat daarnaast ook een interessant overzicht van verschillende typen grafmonumenten van
de hand van kenner Leon Bok, en een overzicht van de belangrijkste grafmonumenten van bekende
personen op Emaus. Er staan heel veel mooie monumenten op Emaus, die samen met het mooi
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gerenoveerde park een bezoek zeker waard maken. Het boekje is opgedragen aan Wout, omdat hij de
publicatie helaas niet meer heeft mogen meemaken. Het is voor € 9,50 te koop bij de boekhandel.

Bezoek zustervereniging Maassluis
Op zaterdag 1 februari heeft een delegatie van het bestuur een bezoek gebracht aan de Historische
Vereniging Maassluis. Onder het genot van koffie met gebak kon de wederzijdse kennismaking van start
in het Maassluise Museum dat dienst doet als verenigingsgebouw. Een stadswandeling onder begeleiding
van een gids was een mooie en interessante afsluiter van het formele gedeelte van de middag. Later dit
jaar komen de collega’s uit Maassluis op tegenbezoek in Vlaardingen. Doel van deze wederzijdse
bezoeken: van elkaar leren en elkaar inspireren.

Uit het Tijd-Schrift
Tijd-Schrift nummer 155 staat in het teken van vrouwenkiesrecht en heet daarom toepasselijk: Zijschrift. In
deze nieuwsbrief lichten we een artikel uit het Tijd-Schrift uit, ditmaal ‘Vrouwen in Vlaardingse
straatnamen’.
In Vlaardingen zijn 39 straten vernoemd naar vrouwen. Al in 1895 wordt de Emmastraat vernoemd naar
de echtgenote van Koning Willem III, Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Waldeck-Pyrmont
(1858-1898). Ook Juliana, Beatrix, Margriet, Christina en Wilhelmina zorgen voor een straatnaam met een
koninklijk tintje.
In 1966 zijn een aantal straten in Holy-Zuid vernoemd naar belangrijke vrouwen. De echtgenotes van
Willem van Oranje zorgen voor een viertal straatnamen ten westen van de Loper: Anna van Buren (eerste
echtgenote), Anna van Saksen (tweede), Charlotte de Bourbon (derde) en Louise de Coligny (vierde).
Willem van Oranje stak niet onder stoelen of banken dat zijn huwelijken aangegaan werden voor sterke
internationale verbintenissen.
Aan de andere zijde van de Loper vinden we Amalia van Solms, de vrouw van prins Frederik Hendrik van
Oranje (zoon van Willem van Oranje), en haar dochters Albertine Agnes en Louise Henriëtte.
Ik schaam me te schrijven dat al deze vrouwen ‘de vrouw van’ zijn. Ze hebben allen een blijvende indruk
achtergelaten in onze geschiedenis. In het Tijd-Schrift worden deze en andere straatnaam-vrouwen in het
zonnetje gezet.
Nina Meulendijk, aspirant bestuurslid
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Raadplaat
Weet u waar en wanneer deze foto is genomen? In onze volgende nieuwsbrief vindt u het antwoord.

Oproep
Wij zijn op zoek naar digitale helden en tekstwonders. Kunt u een bijdrage leveren aan de volgende
nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@hvv-vlaardingen.nl.

Copyright © 2020 Historische Vereniging Vlaardingen, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze digitale nieuwsbrief omdat lid bent van de HVV.
Is dit niet juist of wilt u uw voorkeuren wijzigen?
voorkeuren wijzigen of uitschrijven van maillijst
Ons mailadres is info@hvv-vlaardingen.nl
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