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HISTORISCH 

JAARBOEK 

VLAARDINGEN 
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Foto voorkant boek: 

Vlaardings boetstertje 

Foto achterkant boek: 

Vlaardingse visverkoopsters bij de Westhavenplaats 

Deze uitgave kwam tot stand 
dank zij financiële medewerking 
van de Gemeente Vlaardingen 
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GEMEENTELUKE ARCfflEFDIENST 
VLAARDBNGEN 

In 1982 werd de studiezaal van de Archiefdienst be-
zocht door 1.561 mensen, waarvan 1.018 Vlaardingers 
en 543 anderen. Het aantal bezoeken op donderdag-
avond bedroeg 443. Het aantal telefonisch verstrekte 
inlichtingen beliep ca 500. Er werden 88 inlichtingen-
brieven behandeld. Aan archiefgebruikers werden 
7.118 fotocopieën en 481 foto's geleverd. Aan andere 
instellingen en particulieren werden uitgeleend: 
87 archiefstukken; 224 boeken, tijdschriften en der-
gelijke; 342 tekeningen, prenten, kaarten, foto's en 
soortgelijke documenten; 389 dia's. 

1982 gaf geen uitzicht op een verbetering van het 
archiefgebouw. In de huidige, veel te volle archief-
bewaarplaats worden onvervangbare archiefbeschei-
den noodgedwongen bewaard op een wijze die in strijd 
is met wat de Archiefwet 1962 voorschrijft, namelijk 
dat de overheid verplicht is zijn archieven in goede 
materiële omstandigheden te bewaren. Bovendien 
heeft, alweer volgens de Archiefwet, iedere burger het 
recht de overheidsarchieven die 50 a 60 jaar oud zijn, 
vrij en kosteloos in te zien: in een veel te klein archief-
gebouw valt één en ander slecht te verwezenlijken. 

In 1982 werden archieven of gedeelten daarvan ver-
worven van de volgende instellingen: Commissie van 
advies inzake het openbaar onderwijs, 1951-1972; 

De veel te volle archiefbewaarplaats. 



Stichting voor Club- en Buurthuiswerk, 1962-1981; 
(Arbeiders)muziekvereniging Voorwaarts, 1905-1979; 
Nederlandse Hervormde Gemeente, 1929-1980; Ge-
reformeerde Kerk, 1960-1975; Vereniging voor Zie-
kenverpleging, 1896-1972. De bibliotheek groeide 
met 232 nummers. Voor de topografische en histo-
rische atlas werden 694 foto's verworven. 

Geïnventariseerd werden de archieven van de volgende 
instellingen en personen: (Arbeiders)muziekvereni-
ging Voorwaarts, 1905-1979; Koninklijke Nederlandse 
Biljartbond, district Schiedam later Nieuwe Water-
weg Noord, 1944-1981; JeugdbiljartverenigingOIym-
pia, 1970-1980; Cor Don, stadsbeiaardier, componist, 
dichter, schrijver, 1936-1981; Plaatselijke School-
commissie Vlaardingen, 1815-1936; Vereniging voor 
Ziekenverpleging, 1896-1972; Commissie van advies 
inzake het openbaar onderwijs, 1951-1972; Neder-
lands Katholiek Vakverbond, afdeling Vlaardingen, 
1917-1979. In 1982 kwam gereed de ingang op het 
portretfotobestand van de topografische en historische 
atlas, ruim 3.000 nummers. Aan de omvangrijke 
inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur 
van Vlaardingen van 1813-1962 werd verder gewerkt. 
Gereed kwamen inhoudssamenvattingen van notariële 
akten van 1755-1782. 

Gemeentearchivaris Theo Poelstra redigeerde het 
Historisch Jaarboek Vlaardingen 1982. Bovendien 
trad de Archiefdienst op als producent van het jaar-
boek. In 1982 werd het boek een co-productie van 
de Archiefdienst en de Historische Vereniging Vlaar-
dingen. Voordien was het een publikatie van genoem-
de vereniging die werd uitgegeven door Uitgeverij 
De Draak BV. 

In 1982 schreven archiefmedewerkers de volgende 
artikelen. Leon J. M. Bovée: 100 jaar openbaaronder-
wijs in Vlaardingen; een eeuw van veranderingen, in: 
Groot Vlaardingen van 26 oktober 1982. Matthijs A. 
Struijs: De Ambachtsschool in Vlaardingen. in: De 
Omroeper van juni 1982; De geheelonthouders en het 
Zeemanshuis, in: Het Vrije Volk van 31 juli 1982; Een 
beroemde luchtrace en Vlaardingen (De Uiver). in: 
De Omroeper van maart 1982; Onze ziekenhuizen, in: 
Tijdschrift nr 27 (1982); samen met J. P. van de Voort 
(geen archiefmedewerker). Bibliografie van Vlaar-
dingen. Eerste supplement, afgesloten 1 april 1982. 
Vlaardingen, 1982. Wil van der Velden-Van Hees: 
Kroniek van Vlaardingen 1931. in: Historisch Jaar-
boek Vlaardingen 1982. blz. 16-41; Kroniek van 
Vlaardingen 1981. in: Historisch Jaarboek Vlaar-
dingen 1982. blz, 42-66. 

In 1982 werden lezingen gehouden over: Criminaliteit 
in Vlaardingen in de zeventiende en achttiende eeuw, 
voor de Historische Vereniging Vlaardingen; Vlaar-
dingen rond 1880, voor de ouderavond van de open-
bare lagere Juliana van Stolbergschool. Diaverto-
ningen werden gehouden voor de vrouwenvereniging 
van de gereformeerde Oosterkerk en de Emauskerk 
en voor bewoners van het Zonnehuis. 

Ten behoeve van verschillende tentoonstellingen 
werden bruiklenen verstrekt. Ter gelegenheid van het 
80-jarig bestaan van de Christelijke Harmonievereni-
ging Sursum Corda werd een kleine expositie samen-
gesteld. In diverse publikaties van derden werden 
foto's en andere documenten uit het bezit van de 
Archiefdienst afgedrukt. 
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HISTORISCHE VERENIGING VLAARDESGEN 

Eind december 1982 had de vereniging 523 leden, een 
jaar eerder 477. 

Het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1982 verscheen 
op 20 december. Dit zesde jaarboek telt 151 blad-
zijden en is geïllustreerd met 58 afbeeldingen. Met 
ingang van 1982 is het jaarboek een gezamenlijke 
productie van de vereniging en de Gemeentelijke 
Archiefdienst. In 1983 krijgt het een geheel nieuwe 
lay-out. De activiteiten rond het jaarboek zullen 
worden gecoördineerd door een redactiecommissie 
van twee leden van de vereniging en twee medewer-
kers van de Archiefdienst, waaronder de gemeente-
archivaris en redacteur. Namens de vereniging 
hebben in de commissie zitting Elske van der Vlis-
Dijkema en Jan de Bloeme. Naast de gebruikelijke 
verslagen van instellingen die zich met de geschiede-
nis van Vlaardingen bezighouden en de jaarkronie-
ken van Vlaardingen over 1931 en 1981 van de hand 
van de archiefmedewerkster Wil van der Velden-
Van Hees bestaat de inhoud van het jaarboek 1982 uit 
één groot artikel, geschreven ter gelegenheid van het 
vijftienjarig bestaan van de vereniging door de des-
kundige op klederdrachtterrein Herman H. Roza: 
'Klederdracht in Vlaardingen'. 

Oktober 1982 verscheen het eerste supplement van 
de Bibliografie van Vlaardingen, samengesteld door 
M. A. Struijs en dr J. P. van de Voort. 

In de serie Tijd-Schrift verschenen in 1982 de num-
mers 27 en 28, met de volgende artikelen: H. A. H. 
Boelmans Kranenburg. Was 1928 voor de visserij een 
bijzonder jaar?; Leon Bovée. Een verdwenen lief-
dadigheidsinstelling, het Van Leydenshofje te Vlaar-
dingen; M. van der Schee. Werkstudent; Matthijs A. 
Struijs. Onze ziekenhuizen; A. Wijnhorst. Tweede 
zwerftocht door een deel van Vlaardingen in het 
begin van deze eeuw. 

De vereniging organiseerde in 1982 verschillende 
bijeenkomsten en excursies. 
Op 19 januari hield Matthijs A. Struijs een lezing 
over criminaliteit in Vlaardingen in de zeventiende en 
achttiende eeuw. 

Historisch Jaarboek Vlaardingen 1982 verschenen. 

Het vijftienjarig jubileum van de vereniging werd op 
25 februari in Triangel door meer dan 300 leden en 
vele gasten gevoerd. Joop Reinboud, bekend van de 
tv-rubriek Kronieken, hield een causerie over 'de 
waarde van de plaatselijke geschiedschrijving', dit 
aan de hand van een eigen familieonderzoek. Daarna 
volgde een show van scheveningse klederdrachten. 
Aan het eind van de bijeenkomst trad Jan Anderson 
af als voorzitter: van de oprichting van de vereniging 
af zat hij in het bestuur en heeft hij het gezicht van de 
vereniging in belangrijke mate mee bepaald. 
Ruim 250 mensen genoten op 22 maart in Drieën-
huysen van de diaserie 'Vlaardingen in oude ansich-
ten', samengesteld door vader en zoon A. en A. 
Ouwendijk en becommentarieerd door Koos van 
IJperen. 

Op 29 april hield drs G. A. Vroom van de Universi-
teit van Amsterdam in het Visserijmuseum een lezing 
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over de economische aspecten van het touwslagers-
bedrijf De Oude Lijnbaan in de achttiende eeuw. 
Een gedegen verhaal, voor veel leden zware kost. 
Aan de excursie naar Scheveningen op 22 mei deden 
ruim 30 leden mee. Het was Vlaggetjesdag en dus was 
er veel te doen in Scheveningen. Onder meer werd 
het scheveningse visserijmuseum bezichtigd en er 
werd gegeten in de nieuwe visafslag. 
Vijftien mensen namen deel aan de excursie naar 
Schipluiden op 11 september, waarbij de boerderij 
De Korpershoek en de hervormde kerk werden 
bezocht. 
Op 13 en 14 september genoten bij elkaar 100 leden 
op de zolder van het wijnpakhuis Oporto aan de 

Oosthavenkade van het verhaal dat de heer P. Hoogen-
dijk vertelde over de geschiedenis van de oude wijn-
kopersfirma Hoogendijk die per 1 oktober zou 
worden opgeheven. Uiteraard ontbrak een glas wijn 
niet. 
De 82-jarige mevrouw Boerdam-Schouten vertelde 
op 21 oktober voor een volle muziekkamer in het 
Visserijmuseum over het leven van nettenboetsters. 
De heer H. A. B. Neleman, oud-directeur van De 
Hollandsche Pelmolen aan de Westhavenkade, sprak 
op 15 november in de Billitonflat voor 250 mensen 
over de geschiedenis van de Pelmolen. Hierbij 
werden enkele films gedraaid. 
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STREEKMUSEUM JAN ANDERSON gebracht. Bij het schilderwerk hebben vooral Jan 
Kloet en Anton Sondorp zich geweerd. 

In 1982 kwam het benedengedeelte van het museum 
gereed en werden de bakkerswinkel, de smederij en 
de drogisterij geopend. Sponsors waren respectie-
veHjk de Damcofabriek voor bakkerijgrondstoffen in 
Vlaardingen, de serviceclub Nederlandse Tafelronde 
Vlaardingen en Tendo Haco Pharmacie te Wapen-
veld. Brood en koek voor de bakkerswinkel kwamen 
van vlaardingse bakkers; Alwien Rietschoten maakte 
een krakeling die nu verguld aan de bakkerswinkel 
hangt. Koos Bergeman en Jan Schellekens verzorg-
den de inrichting van de smederij. Tientallen vrij-
willigers hebben in de zomer van 1982 getimmerd, 
gemetseld, geverfd, zeil gelegd en verlichting aan-

De collectie voorwerpen breidde zich uit met 1.392 
stuks. Voor de banketbakkerij werden verworven 
een ladenkast, taartdozen, een amandelschaaf en een 
koperen weegschaal, voor de drogisterij een pillen-
machine, voor de smederij een haardplaat met Sint 
Eloy, voor het winkeltje een antieke haak voor punt-
zakken. De meubelcollectie werd uitgebreid met een 
eiken kabinet met kuif uit ca 1780, een mahonie-
houten harmonium, een voorloper van de stofzuiger 
en een donkergroene emaille keukeninventaris uit 
1936. De kledingverzameling werd verrijkt met onder 
meer een zogeheten 'openrijtuigbroek', nachtmutsen 

De smederij van Schellekens te Kethel getekend door Jaap de Raat. 
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en een zilveren oorijzer. Van de aanwinsten voor de 
afdeling tweede wereldoorlog noemen we blikken 
met in 1945 gedropt voedsel. 16 vrijwilligers restau-
reerden 165 voorwerpen, het naaimachinebedrijf 
C. Vermeulen een antiek naaimachientje. 

De tekeningen- en prentenverzameling groeide met 
819 nummers. Bijzondere aanwinsten zijn: een pot-
loodtekening van Jan Ensing van het Buizengat; een 
affiche van de leidse schutterij uit 1839; een affiche 
met het opschrift 'Koopt Volk en Vaderland'; tien-
tallen tekeningen van Paul Westerdijk van Maasland 
en Vlaardingen; een litho met scheveningse en vlaar-
dingse klederdrachten. De krantenverzameling werd 
vergroot met onder meer: de Haegsche Mercuur van 
7 mei 1698; de HoUandsche Spectator uit 1732; de 
Gazetta a La Haye van 20 juni 1764; de Bataafsche 
Courant van 2 juli 1799; papieren van de Geuzen-
verzetsgroep. De bibliotheek vermeerderde met 
379 titels, het foto- en prentbriefkaartenbestand met 
490 stuks en de posterijencollectie met de nieuwe 
emissies en 20 poststukken. 

Het bezoekersaantal groeide van 4.815 in 1981 tot 
5.044 in 1982. Duidelijk zijn de in 1982 gehouden 
exposities publiekstrekkers geweest. 23 bruidsparen 
lieten hun trouwreportage in het museum maken en 
27 groepen hebben het museum bezocht. 

De eind 1981 geopende tentoonstelling 'Vlaardingen 
te kijk', van foto's, gedenkaardewerk, tekeningen en 
prenten, liep door tot in begin november 1982 de 
tentoonstelling 'De bakker van de hoek' werd 
geopend. Ook buiten het eigen gebouw was het 
museum in 1982 actief op expositiegebied: op 
28 februari werd in De Oude Lijnbaan oud spel-

materiaal tentoongesteld, van 13-17 april in Triangel 
materiaal over het koningshuis in het kader van 
de expositie 'Drie Oranjevorstinnen', en van 3-9 mei 
in het HoUandiagebouw foto's en voorwerpen als 
onderdeel van de tentoonstelling 'Vlaardingen ge-
durende de tweede wereldoorlog'. Op het Haring- en 
Bierfeest werd geëxposeerd in de hal van het stadhuis 
en op 20 oktober werden twee vitrines met materiaal 
geleverd voor een seminar over 'verandering in het 
voedingspatroon tijdens economische recessie' in het 
Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht. 

44 voorwerpen en foto's werden afgebeeld in publi-
katies van derden. Voor verschillende tentoonstel-
lingen werden bruiklenen verstrekt: 'Vissersvrouw, 
zelfstandig... tegen wil en dank' in het Visserij-
museum; een tentoonstelling over voeding door de 
Dienst Verspreide Kunstvoorwerpen; voor twee 
exposities in Schipluiden 39 uurwerken en 27 pis-
potten. 

De Sint Jozefschool voor MAVO maakte uit museum-
bezit een diaserie over de geschiedenis van het onder-
wijs. Bassie en Adriaan hebben in het museum video-
opnamen gemaakt voor het jubileum van de openbare 
lagere Erasmusschool. Jan Anderson hield lezingen 
buiten de stad waarbij hij de diaserie over het museum 
vertoonde. In het Drogistenblad verscheen een repor-
tage over antieke drogisterijen. In het korpsblad van 
de vlaardingse politie stonden vanaf september 1982 
maandelijks artikeltjes waarbij museummateriaal 
werd gebruikt. 

Eind 1982 was het aantal vrienden van het museum 
248. Negen vrienden deden 116 maal museumdienst, 
als steeds Piet Oosthoek het meest. 
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VISSERUMUSEUM 

Op 14 juli 1982 bestond het museum twintig jaar. Een 
lustrum dat in stilte voorbijging. De zorgen van het 
museum zijn groot. De financiële positie verslech-
terde verder. Op steun van het Rijk in de exploitatie-
kosten valt niet te rekenen. Het museum blijft op dat 
punt uitsluitend ten laste vallen van de gemeente 
Vlaardingen. Van die kant werd medegedeeld dat 
aan drastische bezuinigingen niet te ontkomen valt. 
Het beleid van het museum wordt daarmee zuiver op 
overleven gericht. Vermindering van activiteiten en 
dienstverlening zijn onontkoombaar. 

De werkgroep lange-termijnbeleid bracht zijn eind-
rapport uit aan het bestuur. De contacten met de 
visserijmusea in Scheveningen en Katwijk werden 
versterkt. Het overleg met het ministerie van WVC, 
sinds 1980 op gang gekomen na vragen over het 
museum in de tweede kamer, werd voortgezet, zij het 
moeizaam en zonder resultaat. 

Voor het chronisch ruimtegebrek op de studiezaal 
kwam ook in 1982 geen oplossing, terwijl wel van jaar 
tot jaar het bezoek toeneemt. Wat betreft het onder-
houd van het gebouw werd het noodzakelijkste werk 
uitgevoerd door eigen personeel. De kosten konden 
daardoor beperkt blijven tot die voor materiaal. Dit 
alles kan natuurlijk niet verhinderen dat de achter-
stand bij het onderhoud van het interieur groeit. De 
koffiekamer kreeg een nieuwe wandbetimmering en 
vitrines met verlichting. De intercominstallatie werd 
verbeterd en uitgebreid. Echter, voor de zo dringend 
gewenste herinrichting van de schepenzaal was op-
nieuw geen geld. Over een herhaalde subsidieaan-
vraag werd nog geen besluit genomen. 

In 1982 overleden de heer H. K. van Minnen, oud-
bestuurslid en medeoprichter van het museum, en de 
heer ir B. Wilton, oud-voorzitter. 

Dr J. P. van de Voort, sinds 1970 wetenschappelijk 
medewerker van het museum, vertrok met de ver-
plaatsing van het MARDOC-bureau naar Rotter-
dam. Ais hoofd van de afdeling informatiebeheer 
werd hij opgevolgd door drs M. J. van Doorne. 
De vroegere administratrice, mevrouw D. M. C. 

De tentoonstelling Vissersvrouw. 

Horbach-Brekelmans, kon voor vier uur per week 
opnieuw in dienst worden genomen. De staf van het 
museum blijft echter onderbezet: nog steeds wordt 
een conservator ernstig gemist, maar de aanstelling 
van deze functionaris is voor onbepaalde tijd ver-
schoven naar de toekomst. 

De verzamelingen werden uitgebreid met 862 num-
mers: 285 voorwerpen en 577 bibliotheekstukken en 
andere documenten; 531 schenkingen, 322 aankopen 
en 9 bruiklenen. Specificatie voorwerpen: 7 model-
len; 6 schilderijen; 47 stuks kleding, sieraden en 
dergelijke; 160 stuks scheepsuitrusting en vistuig; 
16 stuks huisraad en speelgoed; 43 stuks gereed-
schap; 6 overige voorwerpen. Specificatie biblio-
theek: 121 nummers literatuur; 409 foto's; 15 pren-
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ten, 5 technische tekeningen, 26 archivalia, 1 geluids-
document Een aanwinst van grote waarde vormen 
de microfiches van het centraal vissenjschepenregis-
ter over 1948-1980 Andere belangrijke aanwinsten 
zijn 4 scheepsmodellen, 1 model stoomtreiler 1 50, 
nieuwbouwopdracht, 1 schildenj scheepswerf Scheve-
ningen, 4 glas-in-loodramen, 7 plakkaten, 5 gravures 
van vissershavens 

Opnieuw overschreed het aantal bezoekers van de 
studiezaal ruimschoots de 500, het bezoek op de 
maandelijkse avondopenstelling nam toe Het aantal 
schriftelijke vragen om informatie verdubbelde' In 
de huidige situatie zet dit de kwaliteit van de dienst-
verlening onder zware druk Gelukkig werd de ach-
terstand bij het VISDOC-systeem ingelopen en werd 
goede voortgang gemaakt met het toegankelijk 
maken van de foto's, voor een groot deel dank zij de 
inzet van vrijv lUigers 

In 1982 werd het museum bezocht door 25 978 
mensen, tegen 28 722 m 1981 Mogelijk is de ver-
hoging van de entreegelden van invloed op deze 
achteruitgang Ook andere musea constateren die 
achteruitgang Opvallend, landelijk zowel als in 
Vlaardingen, is de terugloop van het groepsbezoek 
Met name het schoolbezoek neemt sterk af, ongetwij-
feld door de bezuinigingen bij het onderwijs, die 
groepsvervoer onbetaalbaar maken 

Van februan-september 1982 werd de tentoonstelling 
'Vissersvrouw, zelfstandig tegen wil en dank' 
gehouden Een expositie die stoelde op diepgaand 
onderzoek in Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen, 
onder meer via interviews van nog levende vissers-
vrouwen, door de werkgroep vrouwengeschiedenis 
van de Rijksuniversiteit van Leiden, onder leiding 
van prof dr J R Bruijn en mevrouw drs M Schweg-

man Vier studentes hadden een belangrijk aandeel 
in de productie van de tentoonstelling waarvan ook 
nu weer de vormgeving aan Joop Stigter was-opgedra-
gen 'Vissersvrouw', na 'Een Sociale Zaak' in 1976 en 
'Visserskind' in 1979 de derde expositie in een reeks 
over de sociale kant van de visserijgeschiedenis is 
een tentoonstelling geworden die zowel naar inhoud 
als presentatie in brede kring als goed en als belang-
rijk werd gewaardeerd Gelijktijdig met en goed aan-
sluitend op Vissersvrouw werd een kleine fototen-
toonstelling gehouden over klederdrachten in neder-
landse vissersplaatsen Eind november 1982 werd 
de tentoonstelling geopend van schilderijen en teke-
ningen over de visserij van mevrouw Addi Kubbinga-
Kwakkelstein, die tot eind maart 1983 doorliep 

Tijdens het Haring- en Bierfeest in september en het 
Nationaal Museumweekeinde in december 1982 was 
het museum gratis toegankelijk De maandelijkse 
kamermuziekuitvoeringen op zondagmiddag vonden 
regelmatig voortgang 

In 1982 waren er de gebruikelijke rondleidingen en 
film- en diavoorstellingen In januari verscheen er 
een drukwerkje aan de hand waarvan kinderen een 
puzzeltocht door het museum kunnen maken In de 
loop van het jaar kwamen er vier lesbrieven uit over 
de zeevisserij De verzameling diaklankbeelden werd 
uitgebreid met een productie over de hedendaagse 
visverwerking in Nederland, met als titel 'Vis op het 
droge' 

BIJ herhaling kwam het museum landelijk in de publi-
citeit Blijkens een steekproef kwamen zeven van de 
tien bezoekers van buiten Vlaardingen Waarmee de 
landelijke functie van het Visserijmuseum wordt 
bevestigd 
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KRONIEK VAN VLAARDCVGEN1932 

Wil van der Velden-Van Hees 

Januari 

1 Aantal inwoners 28.194, een vermeerdering in 
1931 met 339. 
Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 2.661, een 
vermeerdering in 1931 met 233. 

In 1931 hebben 1.154 zeelieden waaronder 655 Vlaar-
dingers gemonsterd op vlaardingse vissersschepen. 

2 Van de collecten voor het Crisis Comité Vlaar-
dingen is 90 procent bestemd voor inwoners die geen 
werklozenuitkering krijgen en voor de ontwikkeling 
en ontspanning van jeugdige werklozen, dit om morele 
achteruitgang te voorkomen. 10 procent gaat naar het 
Nationaal Crisis Comité. 

3 Kapelaan W. J. J. M. van den Berg deelt aan 
40 gezinnen 248 kledingstukken uit en 13 dekens, 
30 lakens, 30 slopen, 2 beddetijken en 4 complete 

bedstellen, allemaal gemaakt door de RK Naaiver-
eeniging Sint Elisabeth. De armen worden hartehjk 
toegesproken. 

5 De Boschlaners, vereniging van oud-leerlingen 
van de RK Muloschool aan de Boschlaan, verzorgt 
een avond in de Harmonie. Opgevoerd wordt het 
mirakelspel De goede reis of de doode te paard en 
een spreekkoor met De boom van Groot Verdriet 
van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk. Verder 
een optreden van de Louisiana Negro Band. 

6 Feest van de vereniging Volksonderwijs in Vlaar-
dingerambacht met films van de Van Nellefabriek, een 
lachfilm en muziek. Voorzitter J. Brouwer jr spreekt. 
35 nieuwe leden. 

8 De Steenkolen Handel-Maatschappij A. D. Hart-
man en Zn, Koningin Wilhelminahaven, stelt 50 zak-
ken anthraciet en 50 zakken eierkolen ter beschikking 
van het Crisis Comité. 

In een protestvergadering van de SDAP en de Vlaar-
dingsche Bestuurdersbond in een stampvolle zaal 

De remonstrantse kerkeraad. 31 januari 1932. 
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Hollandiaandoelman P. H. Odijk. 21 februari 1932. 

Excelsior wijst J. Buis op de plicht van de arbeiders te 
strijden voor het behoud van veroverde rechten, nu de 
regering met verlaging van lonen en uitkeringen komt. 

12 De hervormde diaconie deelt 170 pond gehakt, 
170 pond rijst, 150 pond boter en 170 tegoedbonnen 
voor eierkolen uit, alle door particulieren geschonken. 

15 Bij de bank R. Mees en Zonen een alarminstal-
latie in gebruik genomen. 

16 Optreden in de Harmonie van Willy Derby en zijn 
gezelschap. Bal na. 

18 Huurders van de bouwvereniging Samenwerking 
dringen aan op huurverlaging van 20-25 procent, 
gelijktrekking van huren en terugbetaling van waar-
borgsommen en aandelen. 

De Vereeniging De Ambachtsschool organiseert op 
verzoek van het gemeentebestuur gratis cursussen 
voor de ontwikkeling van werklozen: werktuigbouw-
kundig, bouwkundig, scheepsbouwkundig en decora-
tief tekenen, nederlands, rekenen, engels, bank- en 
plaatwerken, timmeren, schilderen en lassen. 

19 Door de grote toeloop van nieuwe leden bij de 

Christelijke Jongeliedenvereeniging Liefde en Vrede 
wordt een vierde jongensafdeling opgericht, Obad-
ja31. 

21 Kapelaan W. J. J. M. van den Berg spreekt voor 
de RK Volksbond over katholieke gezinsvorming. 

22 Open huis bij het gereedkomen van de nieuwe 
bakkerij van de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiks-
vereeniging De Voorlooper aan de Tweede van 
Leijden Gaelstraat. 

26 Te Vlaardingerambacht opgericht de winkeliers-
vereeniging Ons Belang. 

27 Nieuwjaarsrede van de voorzitter van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas. 
Alom ongunstige bedrijfresultaten in 1931.2.000 werk-
lozen in metaalnijverheid en scheepsbouw. Stagneren-
de export bij de distillateurs door verminderde koop-
kracht. De glasfabrieken gedeeltelijk stil door deva-
luatie van het engelse pond. Afzetmoehjkheden voor 
melkproducten bij de Hollandiafabriek door buiten-
landse invoorrechten en contingentering. Door de 
malaise in de landbouw minder vraag naar superfos-
faat van de ENCK. 

31 Ds N. Blokker neemt afscheid van de remon-
strantse gemeente wegens vertrek naar Utrecht. 

Februari 

2 Metalen afvalbakken aan lantaarnpalen aange-
bracht. 

4 Nieuwjaarsrede van de burgemeester van Vlaar-
dingerambacht. Moeilijke tijden voor de veehouders: 
daling van de melkprijs in 1931; melkvee duur ge-
kocht, slachtvee bracht weinig op. 22.000 vierkante 
meter grond in erfpacht uitgegeven. 75 bouwvergun-
ningen voor nieuwe woningen afgegeven. 

5 De gemeenteraad wijst het verzoek van de voet-
balvereniging Fortuna af om een voetbalveld in te 
mogen richten op de Sahara (braakliggende terrein 
van het latere Oranjepark). De straten- en wegen-
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belasting voor grote bedrijven verlaagd, met de stem-
men van de SDAP tegen. 

De Ventersvereeniging Door Eendracht Sterk uit 
Amsterdam protesteert tegen het verzoek van de 
Reedersvereeniging te Vlaardingen aan verschillende 
gemeenten om werklozen op grote schaal haring te 
laten venten. Zij vrezen de concurrentie. 

Nieuwjaarsrede burgemeester. Door de inkomsten 
van de gemeentelijke bedrijven sluit de gemeente-
rekening 1931 met een klein batig saldo. De werkloos-
heid in 1931 verontrustend toegenomen: van 828 tot 
1.751 werknemers. Voor gemeenteambtenaren salaris-
korting verwacht. Hoopgevend is de werkhervatting 
bij het duitse staalbedrijf Krupp, er komt kennelijk 
weer vraag naar staalproducten. 

8 De ontwikkelingscursussen voor werklozen be-
gonnen. Openingsavond in de Harmonie voor leraren 
en cursisten met een lachfilm en de bedrijfsfilm van 
Havenbedrijf Vlaardingen Oost. 

11 Het Crisis Comité in twee commissies verdeeld: 
commisie A voor financiële steun, commissie B voor 
hulp in natura aan langdurig werklozen. Misbruik kan 
worden aangegeven bij de secretaris, onder geheim-
houding. 

15 In Vlaardingerambacht opgericht de Eierveiling 
Vereeniging Vlaardinger-Ambacht en Omstreken. 
31 leden. 

Lezing met lantaamplaatjes voor de EHBO over het 
gevaar van electriciteit en de behandeling van slacht-
offers. Aanwezigen: de burgemeester, de wethouder 
bedrijven en artsen. 

16 De voetbalvereniging Fortuna stelt bij wijze van 
proef een beroepstrainer aan. 

19 Door de Vlaardingsche Spijskokerij van 8-13 ja-
nuari 1.700 porties soep uitgereikt. 

20 Geopend een filiaal van de firma Van der Hulst en 
Wessels, in behang. Smalle Havenstraat 22. Ter ge-
legenheid van het 35-jarig bestaan van de zaak bij 

aankoop van tien rol behang voor één kamer behang 
gratis. 

21 Doelman P. H. Odijk vóór de wedstrijd De Hol-
landiaan-Concordia gehuldigd in verband met zijn 
eerste wedstrijd in het nederlands elftal tegen België. 

22 Het gemeentebestuur verzoekt hoog-frequente 
electrische apparatuur in verband met radiostoring 
alleen op bepaalde tijden te gebruiken. 

23 Een propagandamiddag van de KRO in zaal Tivoli 
op de Markt door 250 kinderen bezocht, 's Avonds 
wordt de KRO-film voor volwassenen gedraaid. Pas-
toor H. J. Maas roept op tot steun aan de KRO. 

Vergadering van de Vredeskring Nederland en de 
Jongeren Vredes Actie. Wijnand van der Leeden uit 
Den Haag laat aan de hand van documenten, kranten 
en knipsels zien dat het zo vredelievend geachte 
Nederland een flinke bewapingsindustrie heeft. 

24 De kamer van koophandel dringt bij de gemeente 
Rotterdam aan op verbetering van de smaak en geur 

Gebouw Openbare Leeszaal. 22 maart 1932. 
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Interieur Openbare Leeszaal. 22 maart 1932. 

van het drinkwater, omdat dit voor distilleerderijen 
onbruikbaar is. 

26 De stalen motorlogger met 100 PK Kromhout-
motor VL146 Cornelia Wilhelmina van de Zeevis-
scherijmaatschappij Noordzee, directeur wijlen 
D. van der Heul, verkocht naar Scheveningen. 

27 Bij de arbeidsbeurs 1.968 werkzoekenden in-
geschreven. 

29 H. Amelink, eerste secretaris van het Christelijk 
Nationaal Vakverbond, spreekt voor de Christelijke 
Besturenbond over: christelijk-sociaal in crisistijd. 

Maart 

1 Op de eerste letterkundige avond van de chris-
telijke reciteervereninging op gereformeerde grond-
slag 'Als de ziele luistert. . ." spreekt C. Rijnsdorp 
over: Wat is nu eigenlijk literatuur. 

Voorzitter H. L. van Bruggen van de Gereformeerde 
Vereniging voor Daadwerkelijke Vredesactie spreekt 
op de eerste propaganda-avond van de vlaardingse 
afdeling over: waarom gereformeerd anti-militarisme? 

4 In Vlaardingerambacht opgericht een tamboer-
en pijperkorps, met 20 leden. 
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De stalen moterlogger VL 145 Julie van de Zee-
visscherij-maatschappij Noordzee, directeur wijlen 
D. van der Heul, verkocht naar Woubrugge. 

5 Straatmuziek door het muziekkorps van Jeruel 
met collecte voor kindervoeding. 

8 De Algemene Nederlandsche Metaalbewerkers-
bond had in 1931 in Vlaardingen 353 leden. 208 leden 
werden het afgelopen jaar werkloos. 

Cursus verbinden van tonnen voor werkloze jonge 
vissers. 

10 Vergadering van de Centrale Bond van Trans-
portarbeiders, de Bond van Nederlandsche Chris-
telijke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers 
en Aanverwante Vakgenoten en de RK Transport-
arbeidersbond Sint Bonifatius in het Zeemanshuis 
over de loonsverlaging. 

De Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging 
De Voorlooper en Volksbakkerij Gebroeders Van 
Tienen verlagen de broodprijs van 16 naar 14 cent. 

60 sollicitanten voor de betrekking van bewaker 
van het speelterrein Boschlaan van Patrimoniums 
Woningen voor de zomer van 1932 a 10 gulden per 
week. 

15 Oprichting van een vlaardingse afdeling van de 
Algemene Nederlandsche Huurdersbond. De bond is 
ontstaan na opheffing van de huurcommissiewet, waar-
door huurders vrijwel rechteloos zouden zijn. 

In 1931 werden door de commissie tot wering van 
schoolverzuim 212 gevallen behandeld. Redenen van 
schoolverzuim: armoede, hulp thuis, ziekte, vertrek 
naar en terugkeer uit zee van familieleden, werk in 
dienst van ouders of anderen, onwil en onverschillig-
heid. 

16 In gebouw Liefde en Vrede vertoont de NCRV de 
propagandafilm 'De klokken luiden'. 

20 De 16-jarige F. Vethaak wint een wielerwedstrijd 
in Rotterdam over 55 km. 

22 De postduivenvereniging De Adelaar vraagt 
1 radiohouders in de omgeving van duivenhokken de 

antennedraden voor duiven meer zichtbaar te maken 
met kurken. 

1 
In de openbare leeszaal en bibliotheek Goethe's 100-ste 
sterfdag herdacht met een kleine tentoonstelling. 

1 25 In het Luxortheater de film The Singing Fool 
waarin Al Jolson het onroerende lied Sonny Boy zingt. 

26 Geopend café-restaurant Vaartterrasse, Broek-
weg 82, eigenaar J. P. Barendregt. 

April 

> 1 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht steunt 
het verzoek van de gemeente Ooststellingwerf aan de 

'> regering om hulp aan de land- en tuinbouw. 

De prijs voor volle melk is met één cent verlaagd tot 
z acht cent per hter. 

Trekhondenwagen. 14 april 1932. 
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Muziekschulp Broekweg ca 1950. 25 mei 1932. 

7 Propagandavergadering van Pro Rege, vereniging 
tot behartiging der christelijke belangen der militairen, 
met een lezing over: communistische celvorming in 
ons land. 

In garage Griffijn aan de Stationsstraat een tentoon-
stelling van nieuwe Opelmodellen. 

8 Het jaarverslag 1931 van de Centrale Bond van 
Transportarbeiders zegt dat de kuipersfirma C. van 
der Burg en Zonen de overeengekomen lonen niet 
uitbetaalde en dat het vaste personeel van Haven-
bedrijf Vlaardingen Oost een loonsverlaging van 2 tot 
6 gulden per week moest aanvaarden, terwijl ook 
personeel werd ontslagen. 

12 De machinale kuiperijen de Firma C. van der 
Burg en Zonen en Electra hebben na afloop van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten zonder nader 
overleg het uurloon en de tarieven met 20 tot 30 pro-
cent verlaagd. 

14 60 van de 120 vlaardingse trekhonden afgekeurd. 
Gedupeerde kleine zelfstandigen zoeken contact met 
trekhondenhouders elders om tot actie te komen. In 
beginsel besloten een vereniging op te richten tot 
behoud en veredeling van de trekhond. Hiervoor 
geven zich 40 leden op. 

15 Het gemeentebestuur wil de ambtenarensalaris-

sen met 5 procent verlagen. De ambtenarenbonden 
adviseren hooguit 3 procent. 

In het Luxortheater: De klokkenluider van de Notre 
Dame. 

Voor het Onderling Beheerd Ziekenfonds OBZ zal 
eens per veertien dagen een specialist voor long-, hart-
en maagziekten zitting houden. Toen het OBZ in april 
1931 zijn werk begon had het fonds 568 leden, eind 
december 1931 waren dit er 3.818. 

Commissarissen van de Hollandiafabriek van melk-
producten verzoeken de jongste directeur als bezuini-
gingsmaatregel ontslag aan te vragen. 

Protestvergadering van de Vlaardingsche Bestuur-
dersbond en de SDAP tegen de verlaging van de 
werklozenuitkeringen. J. Buis spreekt over het werk-
lozenvraagstuk en de plaatselijke verhoudingen. Bij 
het gemeentebestuur zal worden aangedrongen op: 
handhaving van uitkeringen; verandering in de con-
trole op de werkloosheid, het zogeheten stempelen; 
afzien van salariskortingen. Voorts zou de gemeente 
bouwverenigingen en huiseigenaren in overweging 
moeten geven de huren met 10-20 procent te verlagen. 

20 Op een ouderavond van de Ds J. Th. de Visser-
school in Vlaardingerambacht houdt het hoofd een 
lezing over: zenuwachtigheid bij kinderen. 

21 Na opmerkingen van Gedeputeerde Staten op de 
gemeentebegroting 1932 besluit de gemeenteraad van 
Vlaardingerambacht de opcenten op de personele 
belasting te verhogen van 70 op 150 en die op de 
gemeentefondsbelasting van 60 op 80. 

De VARA demonstreert in het Volksgebouw luid-
sprekers. Entree 10 cent, werklozen op vertoon van 
stempelkaart vrije toegang. 

25 Drukbezochte vergadering van de Koninklijke 
Nederlandsche Middenstandsbond in De Romein. In 
verband met de inwerkingtreding van de winkelslui-
tingswet wordt besloten dispensatie te vragen voor 
viswinkels. Uit protest zullen de etalages van 2-22 mei 
's avonds na acht uur niet meer verlicht zijn. 
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De Reedersvereeniging Vlaardingen is het niet eens 
met het verzoek aan de regering van de Vereeniging 
ter Bevordering van Visscherij, Handel en Nijverheid 
te Vlaardingen om de afzet van haring naar Duitsland 
alleen door handelsovereenkomsten te verbeteren. 
De Reedersvereeniging wil ook financiële steun. 

De gemeenteraad besluit de salarissen van gemeente-
personeel met 5 procent te verlagen. 

Het Flardingaveld aan de Hofsingel wordt als speel-
plaats voor de jeugd gesloten. 

28 De Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeni-

ging De Voorlooper keert de leden over 1931 elf 
procent dividend uit over bakkerijartikelen en zes 
procent over kruidenierswaren. 

29 Uit bezuiniging zullen de loketten van het post-
kantoor op zaterdagmiddag om vier uur in plaats van 
zes uur gesloten zijn. 

Mei 

2 1-meiviering: filmvoorstelling voor werklozen in 
het Luxortheater, kinderfeest op het Fortunaveld, 
openluchtmeeting in de tuin van het Volksgebouw, 

Oranjepark alias Sahara. 27 mei 1932. 
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meirededoorhoofdbestuurderH. J. van der Bom van 
de Algemene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, 
fakkeloptocht door de stad. 

3 2.097 werklozen. 

4 In de Burgeravondschool aan de Zomerstraat 
tentoonstelling van werkstukken en tekeningen van 
deelnemers aan de gemeentelijke ontwikkelingscur-
sussen voor werklozen. 

7 Boekenweek. Kopers van een boek van 2 gulden 
50 cent ontvangen een geschenk. Nieuw verschenen 
boeken : De appel en Eva van Jo van Ammers-Kuller, 
De Kleine Wereld van Herman de Man, De Harp van 
Sint Franciscus van Felix Timmermans. 

10 De Arbeidersmuziekvereeniging Voorwaarts en 
de Zangvereeniging De Stem des Volks brengen 
J. Buis een serenade ter gelegenheid van zijn benoe-
ming tot lid van de provinciale staten. 

13 In het Luxortheater: City Lights met Charlie 
Chaplin. 

Gemeenteraadslid J. Bagchus. 1 en 14 juni 1932. 
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15 Het telefoonkantoor is dag en nacht geopend. 

Voetbalwedstrijd Fortuna-Sportclub Westfalia uit 
Heme (Duitsland). Uitslag 2-A. 

16 Landdag voor de vrede op het Flardingaveld 
van Kerk en Vrede en de Zuid-Hollandsche Vredes-
kringen. Fedde Schurer spreekt over het militarisme 
en de bewapening, mevrouw A. C. Luijten-Blok uit 
Rotterdam over: eerbied voor het leven. 

18 De regering steunt de haringvisserij in Katwijk 
aan Zee, Scheveningen en Vlaardingen niet. De 
Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haring-
visscherij richt zich daarom tot de koningin. 

20 Propaganda-avond van de Onafhankelijk Socia-
listische Partij in Excelsior. 

24 Viswinkels mogen op werkdagen tot 11 uur 
's avonds geopend zijn. 

25 De burgemeester opent het feestterrein met de 
muziekschulp aan de Broekweg. De Christelijke Har-
monievereeniging Sursum Corda en Vlaarding's Man-
nenkoor Orpheus geven een concert waarvan de 
opbrengst bestemd is voor het Crisis Comité. 

26 Openluchtmeeting in de tuin van het Volks-
gebouw door de Vlaardingsche Bestuurdersbond en 
de SDAP. Gemeenteraadslid W. H. van den Berg 
spreekt over het raadsvoorstel om de meterhuur voor 
gas, water en electriciteit te verhogen. De aanwezigen 
worden opgeroepen om de komende raadsvergade-
ring bij te wonen om zelf te horen hoe over de werk-
loosheid en de werklozen wordt geoordeeld. 

27 De Vlaardingsche Centrale Melkinrichting gaat 
roomijs produceren. 

Vóór de gemeenteraadsvergadering joelen burgers 
naar passerende raadsleden. De raad besluit, met de 
SDAP tegen, de meterhuren voor gas, water en elec-
triciteit met 25 cent te verhogen als crisistoeslag. Na de 
vergadering worden raadsleden door demonstranten 
op weg naar huis gevolgd en uitgejouwd. 



In de algemene politieverordering wordt het terrein 
van het latere Oranjepark aangewezen als 'plaats voor 
het werpen of voortschoppen van één of meer ballen'. 

De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit op 
verzoek van de winkeliersvereniging Ons Belang dat 
de winkels in de zomer van 1932 op zaterdag een uur 
langer open mogen zijn. Ook wordt besloten de salaris-
sen van het gemeentepersoneel met drie procent te 
verlagen. 

31 Inwoners van Vlaardingerambacht protesteren 
bij Gedeputeerde Staten tegen het gemeenteraads-
besluit van Vlaardingen om 25 cent per maand crisis-
toeslag op de meterhuur voor gas, water en electrici-
teit te heffen: (1) wordt hierdoor de overeenkomst 
tussen Vlaardingen en Vlaardinderambacht geschon-
den; (2) hebben veel mensen geen meter en worden 
daardoor onrechtmatig bevoordeeld; (3) zijn pas ge-
leden de gemeentefonds- en de personele belasting 
aanzienlijk verhoogd. 

Lang voor de gemeenteraadsdebatten de trap van het 
stadhuis bezet. Op de Markt wordt het publiek op-
gehitst door ca 40 schiedamse communisten, waarna 
de politie de Markt en omgeving schoonveegt. Op de 
Westhavenkade deelt militaire politie uit Rotterdam 
rake klappen uit. De burgemeester acht voor de rellen 
van 27 juni de SD AP aansprakelijk. Raadsleden onder 
politiebegeleiding naar huis gebracht. 

Juni 

1 De burgemeester verbiedt samenscholingen van 
drie of meer personen op de openbare weg. 

Woelig op straat, vooral bij het stempelen. Werklozen 
demonstreren in de Eendrachtstraat voor de woning 
van gemeenteraadslid J. Bagchus. Politie drijft de 
menigte uiteen. 

2 Een meeting van schiedamse communisten op het 
Veerplein door de politie uiteengejaagd. 

3 Schiedammers die met communistische bladen 
venten door de politie aangehouden en uitgeleid. 

De militaire politie uit Rotterdam vervangen door 
rijksveldwachters. 

Paardenmarkt. Aangevoerd 59 paarden, 31 hitten en 
I veulen. Prijzen: paarden 100-275 gulden, hitten 
60-150 gulden. Trage handel. 

7 De hervormde diaconie deelde van 17 november 
1931-6 juni 1932 uit: 66 paar schoenen, 46 jassen, 
60 mantels, 32 paar kousen, 12 onderbroeken, 
18 hemden, 15 borstrokken, 10 flanellen hemden, 
244 stuks ander ondergoed, 46 jurken, 24 broeken, 
16 overhemden, 12 lakens, 9 dekens, 6 nachtponnen, 
6 schorten, 7 slopen, 3 rokken, 25 hoeden, 7 vesten, 
II kostuums, 2 schoudermantels en 10 mud kolen. 

8 Opgericht een afdeling Vlaardingen en Vlaar-
dingerambacht van de Christelijke Landarbeiders-
bond. 

9 Demonstratie van jam en vruchtenbowl van de 
Firma Zwaardemaker en ansjovis van de Firma Jan 
Pen voor de Liberale Vrouwengroep. 

10 Douwe Egberts te Joure heeft 1.000 pakjes tabak 
ter beschikking gesteld van het Crisis Comité. 

11 Het aantal werklozen gestegen tot 2.170. 

De aluminium gaspenningen van 13 cent vervangen 
door koperen van 14 cent. 

13 De gemeentelijke ontwikkelingscursussen voor 
werklozen vanwege het succes herhaald. Het accent 
ligt op het geven van een goede theoretische vorming 
als grondslag voor verschillende beroepen. 

14 Vergadering van de Onafhankelijk Socialistische 
Partij. Een protestmotie wordt aangenomen tegen het 
recente politieoptreden. De aanwezigen worden op-
geroepen lijsten tegen het raadsbesluit tot verhoging 
van de meterhuur te tekenen. 

Het samenscholingsverbod opgeheven. 

J. Bagchus neemt ontslag als lid van de gemeenteraad. 
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Koninginneharing. 15 juni 1932. 

15 Koninginneharing aangeboden op paleis Het Loo. 
De haring was afkomstig van de stoombeuger Gesina 
VL 80, schipper C. van Oosten, van de NV Vlaarding-
sche Stoomvisscherij, directie IJzermans en Co. 

22 De gemeenteraad spreekt over het politieoptreden 
tijdens de recente rellen en behandelt het voorstel van 
bewoners van de Kortesteeg om die naam te verande-
ren in Kortestraat of liever nog Hollandiastraat. 
Die laatste naam wordt afgewezen omdat het voort-
bestaan van de Hollandiafabriek twijfelachtig is. 

23 De ledenvergadering van voetbalvereniging For-
tuna spreekt over de hoge belasting die Vlaardinger-
ambacht heft op de entreegelden, de terugloop van de 
entreegelden door de werkloosheid en de vorming van 
een fonds voor een trainer. 

29 Met een wedstrijd tegen Fortuna opent VFC zijn 
nieuwe terrein aan de Groeneweg. 

Juli 

4 Dagelijkse autodienst op Dordrecht door de We-
duwe Joh. van der Linden en Zn, Oosthavenkade 76. 

5 Het hervormde Diaconiehuis heeft een lift ge-
kregen door een schenking. 

7 Vergadering van het Nationaal Arbeidssecreta-
riaat in Excelsior. Meer Rotterdammers en Schiedam-
mers dan Vlaardingers aanwezig. 

9 Fietsvlaggetjes te koop voor 25 cent. De opbrengst 
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gaat naar het Crisis Comié te Vlaardingerambacht. 

10 Bevestiging en intrede van ds M. Groenenberg, 
hervormd predikant, in de Grote Kerk door ds M. 
Grootjans. 

14 De vlaardingse afdeling van de RK Metaalbewer-
kersbond dringt er bij het hoofdbestuur op aan alles te 
doen om verlaging van de werklozenuitkeringen tegen 
te gaan. 

14-15 Stucadoorsstaking. Relletjes bij in aanbouw 
zijnde woningen aan de Schiedamsedijk waar stakers 
proberen werkwilligen het werken onmogelijk te 
maken. Een paar honderd mensen uit Schiedam en 
Rotterdam door de politie na waarschuwingsschoten 
uiteengedreven. Werkwilligen onder politiebegelei-
ding naar huis gebracht. 

15 De gemeenteraad besluit het gebouw van de 
nijverheidsavondschool aan de Zomerstraat beschik-
baar te stellen voor de huisvesting van de in september 
beginnende tweejarige dagambachtsschool. 

Het Crisis Comité heeft kleding en schoenen gekregen 
die het wil bestemmen voor werkloze thuiswonende 
jongens van 16-25 jaar en meisjes van 14-21 jaar. 

16 De Burgerwacht wint in Delft bij schietwedstrij-
den prijzen. 

Propagandadag van de Nederlandsche Arbeiders 
Sportbond op het feestterrein aan de Broekweg met 
medewerking van de Arbeidersmuziekvereeniging 
Voorwaarts en de Arbeiderszangvereeniging De Stem 
des Volks. 

18 Bij de ontvanger van de directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen kunnen kosteloze fiets-
plaatjes worden aangevraagd door mensen die een 
fiets nodig hebben voor hun beroep of bedrijf. Werk-
lozen krijgen geen vrijstelling van de fietsenbelasting. 

20 Openluchtsamenkomst in de tuin van de Har-
monie van de Onafhankelijk Socialistische Partij. 
Spreker onder meer Jacques de Kadt. 

22 De Algemeene Patroonsvereeniging heeft de va-
kantiedagen vastgesteld op 1-4 augustus. 

De burgemeester verleent met het oog op mogelijke 
ongeregeldheden de SDAP en de Vlaardingsche Be-
stuurdersbond geen toestemming voor het houden 
van een tocht door de stad met muziek, waarbij op 
verschillende punten over het rapport van de bezuini-
gingscommissie-Welter zou worden gesproken. 

24 Tweehonderd SDAP-ers naar de anti-Welter-
meeting in Rotterdam. 

25 Middenstandsorganisaties uit Rotterdam, Schie-
dam en Vlaardingen vormen een comité van actie 
tegen de hoge elektriciteitsprijzen die winkeliers in 
vergelijking met particulieren moeten betalen. 

29 De eerste banketwinkel van de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiksvereeniging De Voorlooper 
aan de Tweede van Leijden Gaelstraat geopend. 

30 Een jeugdlanddag op een terrein aan de Broek-
weg, van de commissie voor de jeugddiensten van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente, wordt bezocht 
door 1.100 jongeren. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin-
moeder Emma een feest georganiseerd door de Oran je-
vereeniging Vlaardingerambacht op een terrein aan de 
Kethelweg. Optreden van een goochelaar/buikspreker 
en concert door de harmonievereniging Kunst en 
Vriendschap. 

Augustus 

1 Boter mag alleen met het rijksbotermerk of het 
crisisbotermerk de fabriek, boerderij of melkinrich-
ting verlaten. 

2 Sunlightzeep in prijs verlaagd van 35 naar 30 cent. 

De buurtvereniging Schoolstraat-Westnieuwland be-
sluit met Koninginnedag een autotocht door het West-
land te maken in plaats van de straat te versieren. 
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Overwegwachter J. Bijl. 5 augustus 1932. 

5 J. Bijl, overwegwachter bij Vlaardingen-Oost, 
krijgt bij zijn pensionering van reizigers een stoel 
aangeboden. 

7 SD AP-ers nemen deel aan de internationale ont-
wapeningsmeeting in Breda. 

10 Jaarlijkse bedevaart van vlaardingse rooms-
katholieken naar Brielle ter herdenking van de Gor-
cumse Martelaren. 

13-15 De gymnastiekvereniging Hollandia wint op 
internationale wedstrijden in Diest (België) een zilve-
ren beker, beschikbaar gesteld door de Dietsche Turn-
kring. 

19 Woningen van de bouwvereniging Samenwer-
king voor verlaagde prijs te huur aan de Tweede van 
Leijden Gaelstraat, de Spoorsingel, de Aert van Nes-
straat en de Van Kinsbergenplaats. 

24 De openbare bijeenkomst van de Algemeene 

Nederlandsche Fascistenbond gaat wegens gebrek 
aan een vergaderruimte niet door. 

26 In Vlaardingerambacht opgericht de Voetbalver-
eeniging Knottenbelt. De heer A. Qualm stelt een 
terrein beschikbaar. 

26-27 De verjaardag van de koningin in Vlaardinger-
ambacht gevierd met poppenkast, paardspelen, ac-
cordeonconcert, kinderspelen en een hardloopwed-
strijd door de gemeente. 

30 Feest van de SDAP in de tuin van het Volks-
gebouw. J. Buis deelt mee dat zich honderd nieuwe 
leden hebben aangemeld. De Onafhankelijk Socialis-
tische Partij kreeg er 12 leden bij. Koos Vorrink 
spreekt en dichter/zanger Dumont treedt op. 

Licht- en reclamestoet van verenigingen en bedrijven 
door de stad. Organisatie: de vier Oranjeverenigingen. 

31 Koninginnedag: aubade door 800 kinderen op de 
Markt, dienst in de Grote Kerk, marsen door de stad 
van het tamboer- en pijperkorps De Pijpers en de 
mondharmonicavereniging Ons Genoegen, keuring 
van versierde tilbury's en ringrijderij, kano- en zwem-
wedstrijden in de haven, kinderspelen. Achthonderd 
werklozen maken met vrouw en kinderen een boot-
tocht, bekostigd uit vrijwillige bijdragen en georgani-
seerd door de Vlaardingsche Bestuurdersbond. 

September 

5 Opening van de tweejarige ambachtsdagschool. 
Begonnen wordt met 55 leerlingen in twee beroepen: 
timmeren en smeden. 

6 In de openbare leeszaal en bibliotheek tentoon-
stelling van de Maatschappij tot verspreiding van 
goede en goedkope lectuur de Wereldbibliotheek. 

13 Dansles van W. Berveling, Vaarweg 98, boven 
café Vaartterrasse. 

14 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht 
neemt het voorstel van raadslid C.J.G. Winkes tot 
opheffing van de gemeente voor kennisgeving aan. 
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Sportkeuring van junioren van de voetbalverenigingen 
Fortuna, VFC en De Hollandiaan in café Mes aan de 
Schiedamseweg. 

15 Opening van een filiaal van de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiksvereeniging De Voorlooper 
aan de Van der Driftstraat. 

16 Geopend het Vlaardingsch Lingeriehuis op Hoog-
straat 137. 

Het ophogen, afrasteren en bestralen van het woon-
wagenkamp aan de Maassluissedijk en het daar bou-
wen van een houten paardestal en privaatgebouwtje, 
gegund aan J. van der Zwan voor 1.531 gulden. 

19 Wegens de stijging van de inkoopprijs door ver-
minderde aanvoer is de Vlaardingsche Melkverkoo-
persvereeniging Ons Belang genoodzaakt melk voor 
9 cent per liter te verkopen. 

20 Voor de Nederlandsche Christen-Vrouwenbond 
spreekt mevrouw M. A. Luteijn-Willems over de 
moderne vrouw vanuit de Bijbel gezien. 

Geopend de manufacturenwinkel Het wonder van 
Vlaardingen, Blokmakersteeg, waar voordien P. Buis-
man's tapijtenwinkel zat. 

21 Voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
spreken in de Harmonie pater Borromeus de Greeve 
over: 's Lands beste goederen, en mr dr N. G. Veld-
hoen, hervormd predikant, over: Het kloeke ant-
woord van den Landstorm. 

22 De gemeenteraad verlaagt op verzoek van de kof-
fiehuishouders de belasting op muziekvergunningen. 

29 Ds C W. KeuruitScheveningenspreektvoorhet 
Gereformeerd Jeugdverbond m de kerk aan de Kui-
perstraat over: Geen ontwapening Zang van meisjes. 

Opening ambachtschool. 5 september 1932. 
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Woonwagenkamp Maassluissedijk. 16 september 1932. 

30 De stoomtrawler Janne VL10 die verkocht is naar 
Scheveningen en verbouwd tot motortrawler, heet nu 
Vredenburg SCH 70. 

De melkprijs met 1 cent gestegen, volle melk kost nu 
10 cent. 

Op scheepswerf De Maas te water gelaten het motor-
tankschip Nima 3, gebouwd voor de NV Maatschappij 
Stoomschip Vrede. 

De Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat vertoont 
Films op het Veerplein van: de Klokzeepfabriek, de 
Hevea Rubberfabrieken, de HoUandsche Draad- en 

Kabelfabriek, Niemeijer'sTabakfabriek, Van Nelle, 
Boele's sigarenfabriek. Verder wordt er een propa-
gandafilm gedraaid om de vakantie in eigen land door 
te brengen. 

Oktober 

1 H. Priem opent op Markt 4, voorheen bakkerij 
Van der Knaap, een rijwielzaak, met een show van het 
nieuwste op fietsgebied, zoals een electrische fiets. 

5 Als reactie op de bijeenkomst van de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm op 21 september spreekt ds 
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A. R. Rutgers uit Rotterdam voor de Vredeskring: 
Hoe bestrijden wij het boljewisme? De Landstorm 
uitgenodigd een debater te sturen. 

7 Manufacturenmagazijn De Eendracht in de Kui-
perstraat en de Hoogstraat geeft een jo-jo cadeau bij 
besteding van 75 cent. 

10 Door de gezondheidscommissie behandeld: ach-
terstallige betalingen van water door werkloosheid; 
melk kiem vrij maken; rattenplaag rond de Afrol. 

11 Door het Protestants Christelijk Comité voor 
Bijstand van november 1931-24 september 1932 ver-
strekt: 2.455 kg bruine bonen, 1.183 kg erwten, 179 kg 
capucijners, 8.108 kg aardappelen, 683 pond gort, 
1.211 pond boter, 1.666 pond rijst, 1.753 pond spek, 
1.406 pond havermout, 2.247 pond bak- en braadvet, 
1.652 pond griesmeel, 1.134 pond bloem, 5.000 pond 
suiker, 126 pond vlees, 64 pond vet, 105 maal 50 gram 
thee, 75 paar schoenen, 39 schoenreparaties, 13 paar 
klompen, 17 werkbroeken. Door de damesnaaikrans 
Trifosa 325 kledingstukken uitgereikt. 

14 Door de commissie voor kindervoeding werden 
van 4 november 1931-23 maart 1932 15.577 porties 
verstrekt: op maandag bruine bonen met spek, op 
woensdag rijst met boter en krenten en op vrijdag rijst 
met melk. 

15 Geopend café-restaurant De Violiers, Hoogstraat 
19. Exploitant J. J. van der Schilt, voorheen chef-kok 
van de Batavierlijn. 

19 Kennismakingsavond van de hervormde wijk-
gemeente IV in Excelsior met ds M. Groenenberg. 
G. Figee houdt een lezing over de ontwikkeling van de 
armenzorg. Vanwege de grote belangstelling moet 
een tweede avond worden gehouden. 

20 Grote luidsprekerdemonstratie in de muziekzaal 
van het Volksgebouw door de VARA. Werklozen op 
vertoon van stempelkaart gratis toegang. 

21 De vlaardingse middenstandsverenigingen vra-
gen de landelijke bonden te bewerkstelligen dat de 
distributie van goedkope margarine door de klein-

Rijwielzaak Priem, Markt 4. 1 oktober 1932. 

handel wordt gedaan in plaats van door de gemeente. 

Contingentering van de invoer van textiel. Invoer-
vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de 
kamer van koophandel. 

25 Voor de Jongeren Vredesactie spreekt in het 
gebouw van de Volksbond tegen Drankmisbruik Piet 
Kuin uit Haarlem: Voor vrede vrijheid juist nu. 

Te Vlaardingerambacht opgericht een burgerwacht. 
40 leden. 

De RK Middenstandsvereeniging De Hanze vestigt de 
aandacht op de radiocursus voor de middenstand van 
de KRO. Leden willen een cursus boekhouden. 

27 C. Boogaart uit Rotterdam spreekt voor het Ver-
bond Patrimonium in het gebouw Soli Deo Gloria over 
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fascisme en nationaal-socialisme De nieuwe bedwel-
ming van staat en maatschappij 

28 De NV Maatschappij Stoomschip Vrede geeft 
scheepswerf De Maas opdracht voor de bouw van een 
motortanklichter van ca 300 ton, de Nima IV De 
Nieuwe Matex NV geeft de werf opdracht voor de 
levering van een grote olietank 

November 

2 Christelijke openbare psychometrische seance in 
de bovenzaal van Verhulst, Dijksteeg 6 Toegang 
25 cent 

De gemeenteraad verwerpt de motie-Buis om op 
8 november, rode dinsdag, de werklozen op zodanige 
tijden te laten stempelen dat zij kunnen deelnemen 
aan de landelijke demonstratie in Den Haag tegen het 
rapport van de bezuinigingscommissie-Welter De 
gemeenteraad wijst de suggestie af om onderwijzend 
personeel een cursus logopedie te geven 

4 Het gemeentebestuur weigert de SDAP en het 
NVV toestemming om toespraken op straat te houden 
die opwekken om in Den Haag te demonstreren tegen 
de bezuinigingsplannen van de regering 

De in 1904 opgerichte Vereeniging tot Veredeling van 
het Volksvermaak opgeheven 

Ingesteld een commissie ter herdenking van de 400-ste 
geboortedag van Willem van Oranje In verband met 
de crisistijd zal de herdenking een sober karakter 
dragen 

Bijeenkomst van de Vlaardingsche Christelijke Be-
sturenbond in gebouw Liefde en Vrede Sprekers 
H H Spoelstra uit Den Haag (In de storm), J Wmd 
(Arbeid die wacht) en ds M Groenenberg (Wij en 
de wereld) Grote belangstelling 

9 Onderlinge wedstrijden van de Christelijke 
Jongelingsvereeniging Liefde en Vrede Winnaars 
voordrachtenwedstrijd J den Hamer en C van Dijk, 
opstellenwedstrijd N K van Minnen en G Kolkman, 

tekenen en schilderen L Dijkshoorn, huisvlijtwed-
strijd P van Dijk 

11 A J van Waardenburg opent op Emaus 72 café-
biljart De Gouden Leeuw 

13 Ter herdenking van de wapenstilstand 1918draait 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling de film 
Kameradschaft 

15 De gereformeerde predikant ds H J Heidavoor 
een paar weken naar Dieppe om onder de haring-
vissers te werken 

Demonstratie voor amateurfotografen met het blik-
semlichtpoeder Horam in het Handelsgebouw door 
fotohandel C Boonen 

17 Ter gelegenheid van de restauratie en de uit-
breiding met een nieuw register van het orgel in de 
gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat een concert 
door organist L C van Leeuwen met medewerking 
van Truus van den Berg-Van Zuuren, sopraan, en 
K de Leng, viool 

20 Suze Groeneweg spreekt voor het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling over wat het onderwijs be-
dreigt (de wetsontwerpen van minister Terpstra) 
Mien Raadsen declameert uit het boek van Ernest 
Claes, De Witte Vijftig AJC-ers uit Delft musiceren 

22 Naar de betrekking van timmerman bij de Ver-
eeniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Patri-
monium's Woningen solliciteren 146 mensen 

24 Voorzitter dr J H O Reijs van het Koninklijk 
Nederlands Gymnastiekverbond houdt in de Har-
monie voor het Groene Kruis een lezing met hcht 
beelden over lichamelijke opvoeding 

27 De Vereniging Volksonderwijs vertoont in ge-
bouw Excelsior de propagandafilm Volksonderwijs 
marcheert 

De nieuwe tribune van de voetbalvereniging Fortuna 
in gebruik genomen 
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December 

1 Grote vangst. De stoomlogger Prins Hendrik der 
Nederlanden VL195 van de Doggermaatschappij, 
schipper A. Poot, brengt na een reis van drie weken 
37 last haring aan. 

2 De kerkelijke kiesverenigingen Evangelie en 
Belijdenis en Calvijn stellen kandidaten voor het 
college van notabelen. 

Maggi's Rijdende Keuken deelt op straat warme soep 
en bouillon uit. 

Voor de Nationale Bond van Handels- en Kantoor-
bedienden Mercurius spreekt in logement De Romein 
J. E. Hartog uit Rotterdam over de strijd voor een 
betere salariëring en rechtspositie en de vrije zater-
dagmiddag. 

De Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging 
De Voorlooper geeft met kerstmis aan werkloze leden 
een Hakapakket waarin: een half pond cacao, een half 
pond koffie, 1 ons thee, een half pond margarine, 
1 pondbak-enbraadvet, Ibliksperciebonen, 1 flacon 
jam, 1 doos schoencrème, 2 chocoladerepen, 1 pak 
bakmeel, 1 stuk huishoudzeep, een half pond tabak, 
1 pak havermout, 1 flacon transparantzeep, samen ter 
waarde van 3 gulden 23 cent. 

6 Bij de algemene beschouwingen over het finan-
cieel beleid 1933 in de gemeenteraad komen aan de 
orde: gedeeltelijk niet aflossen van schulden; het niet 
uitvoeren van nieuwe openbare werken; het rijks-
aandeel in de ondersteuning van werklozen. 

9 De Onafhankelijk Socialistische Partij vraagt 
de gemeenteraad om gezinnen met een inkomen 
beneden 25 gulden per week, gas en elektriciteit tegen 
kostprijs te leveren, en om progessie te brengen in de 
tarieven voor inkomers boven 25 gulden. 

Vlaardingerambacht geeft werklozen in de Kerstweek 
25 procent extra steun. 

12 De Visscherijschool geeft een cursus morse-
seinen: per 1 januari 1933 moeten alle zeeschepen een 
morselamp hebben. 

Ds. H. J. Heida, gereformeerd predikant. 15 november 1932. 

P. J. Serrarens van het Internationaal Vakverbond 
spreekt voor de RK Volksbond over de typische 
karaktertrekken van de Engelsen, de Fransen en de 
Duitsers: 'Iets over de andere bewoners van ons euro-
pese straatje'. 

13 De gemeente huurt in 1933 23 fietsen van rijwiel-
fabriek Excelsior van A. Küchler. 

15 Ds L. Vroegindeweij uit Wilnis spreekt in de 
Grote Kerk over de bevindelijke stroming in de kerk. 

16 Volle zaal van de Christelijke Besturenbond op 
de eerste vergadering van christelijk georganiseerde 
werklozen. De landelijke secretaris van het CNV 
spreekt over de 'vragen van deze tijd' en over nieuwe 
maatschappijvormen. 
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16-18 Jaarlijkse tentoonstellingen van de post-
duivenvereeniging De Adelaar en de Pluimvee- en 
Konijnenvereeniging in de Harmonie. 

21 Ouderavond van de openbare lagere school van 
Vlaardingerambacht. Schoolhoofd Brouwer houdt 
een lezing over het stilzitten en de inspanning die 
daarvoor nodig is. Ouders willen de vakanties gelijk-
trekken met die van het voortgezet onderwijs en ze 
vragen om gymnastiekonderwijs. 

23 De vlaardingse vestiging van de NV Machinale 
Kuiperij A. de Neeff gaat naar Maassluis. 

28 De hervormde diaconie reikt aan ongeveer 
200 mensen kleding, een kolenbon, een kilo erwten, 
een pond spek, een kilo boter en een brood uit. 

31 In 1932 in de Vulcaanhaven binnengekomen 
288 stoomschepen, tegen 465 in 1931. Aan de ENCK-
haven kwamen binnen 125 schepen (1931:138), aan de 
Matexinstallatie 74 (1931: 95). 

Aan de Visbank in 1932 241 partijen vis afgeslagen 
met een opbrengst van 5.300 gulden 52 cent tegen 

/. Brouwer, hoofd openbare lagere school Vlaardinger-
ambacht. 21 december 1932. 

224 partijen in 1931 met een opbrengst van 6.207 gul-
den 32 cent. 

In 1932 hebben aan de haringvisserij 40 vlaardingse 
stoom- en 14 motorschepen deelgenomen tegen 49 en 
24 in 1931. 

2.423 werklozen. 
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KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1982 

Wil van der Velden-Van Hees 

Januari 

1 Aantal inwoners 78.124, 976 minder dan een 
jaar geleden. 

2 Nieuwjaarsfestival in de Stadsgehoorzaal met 
Seth Gaaikema: Het laatste zaaltje met gezond ver-
stand. Bal na. 

4 De werkgroep Vlaardingen Tegen Apartheid 
voert een ansichtkaartenactie. Er zullen 5.000 kaar-
ten naar blanke zuidafrikaanse gezinnen worden 
gestuurd met de tekst: ik ben tegen apartheid. 

Laatste nieuwjaarsrede van commissaris van politie 
B. van Toledo, die verontrust is over de grote stijging 
van het aantal diefstallen, inbraken en mishande-
lingen in 1981. 

5 Inzameling van goederen voor Polen. 

De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas spreekt 
in zijn nieuwjaarsrede over de achteruitgaande be-
drijfsresultaten en de teruglopende werkgelegenheid 
in Rijnmond. 

8 De Stichting Volksgebouw opent haar nieuwe 
huisvesting in de Valeriusstraat. De FNV-bonden en 
de Partij van de Arbeid gaan er vergaderen en spreek-
uur houden. 

11 De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nieu-
we Waterweg Noord overlegt met andere geneeskun-
dige diensten over de bestrijding van de nieuwe golf 
geslachtsziekten waartegen de beschikbare medicij-
nen onvoldoende helpen. 

12 De SGP en het GPV vragen het gemeentebestuur 
de voorstelling 'Tot hiertoe heeft de Heere ons 
geholpen' van Robert Long en Leen Jongewaard te 
annuleren. De titel, een bijbeltekst, wordt als kwet-

Commissaris van politie B. van Toledo. 
4 januari en 20 april 1982. 

send ervaren en in het cabaret zou de naam van God 
misbruikt en het christendom op godslasterlijke wijze 
belachelijk gemaakt worden. 

18 Het Jongeren Advies Centrum aan de Pieter 
Karel Drossaartstraat één dag bezet door ex-mede-
werkers en jongeren die vinden dat het JAC niet goed 
functioneert. 

19 Inbraak bij een juwelier op de Hoogstraat en bij 
een meubelzaak aan de James Wattweg. Voor 700.000 
gulden gestolen. 

21 Om tot snelle realisering van tweekamerwo-
ningen te komen zal als experiment een vierkamer-
woning aan de Wenenweg worden gesplitst. 
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Bijeenkomst in het Volksgebouw, Valeriusstraat, van 
de vrouwenbond FNV. Gespreksonderwerp: Ploe-
genarbeid en de invloed daarvan op het gezin. 

26 De werkgroep Stop Rijksweg 19 biedt CDA-
kamerleden 6.500 handtekeningen aan tegen de aan-
leg van de weg. 

In de Oude Haven en de Buitenhaven komt de steur-
krab weer voor. 

van het Interkerkelijk Vredesberaad en PvdA-kamer-
lid Jules de Waart over: Wat doen politiek en vredes-
beweging mèt en na 21 november 1981. Daarna dis-
cussie, geleid door Bert van Duin, hoofdredacteur 
Hervormd Nederland. 

30 Cabaratier/zanger/imitator Robert Paul met 
'Een eerste voorzichtige siap' in de Stadsgehoorzaal 

Februari 

27 De ambtswoning van de burgemeester aan de 
Maasboulevard te koop. 

28 De Hoevenbuurt heeft overlast van crossbrom-
mers op het zandlichaam van Rijksweg 19. 

In de Stadsgehoorzaal debat tussen Mient Jan Faber 

Pieter Karel Drossaartstraat ca 1918. 3 maart 1982. 

2 Het gemeentelijk bureau voor huisvesting gaat 
met een computer werken. Woningzoekenden krijgen 
hierdoor sneller informatie en de wachttijden aan het 
loket worden korter. 

3 De gemeente evalueert de inspraakprocedure 
rond het sociaal-cultureel progamma 1982. De uit-
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komsten kunnen worden gebruikt voor bijstelling van 
de inspraakdeelverordening sociaal-culturele activi-
teiten en de algemene inspraakverordening. 

De gemeenteraad trekt 34 miljoen gulden uit voor het 
renoveren van 694 MUWI-I-woningen in de Babbers-
polder. 

4 De gemeenteraad stelt het deelverkeerscirculatie-
plan Vlaardingerambacht/Babberspolder vast; W D 
en SGP/GPV stemmen tegen. Voor het voorbereiden 
van de aanleg van een woonwagencentrum in Holy 
Noord wordt 25.000 gulden uitgetrokken. 

6 Opgericht het comité 'Vrouwen in de bijstand'. 

6-28 In Galerie Kunst + tekeningen van Dick Gou-
driaan en sieraden van Birgit Laken. 

8 Werknemers van Vlaardingen Oost Bedrijven 
BV geven massaal gehoor aan de oproep van collega 
en FNV-lid Piet Boogaard om een wandeling over de 
werf te maken uit protest tegen de regeringsmaatregel 

om bij ziekte slechts 80 procent van het loon uit te 
keren. 

10 De gemeentelijke meerjarenbegroting 1982-1986 
gepresenteerd. Alleen al in 1983 zal vier miljoen gul-
den moeten worden bezuinigd. 

11 Vijf ambtenaren winnen een proces tegen de 
gemeente voor de ambtenarenrechter. Inkomsten uit 
lesgeven aan bestuursscholen mogen op grond van 
verkregen rechten niet op het salaris worden gekort. 

Wethouder Ary Maarleveld voelt niets voor opheffing 
in het kader van de bezuinigingen van de commissie 
stadsherstel, stadsverfraaiing en stadsverzorging. Hij 
stelt voor de commissie als werkgroep in de culturele 
raad onder te brengen. 

Onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van een 
tweede tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Die nieu-
we oeververbinding is nodig om de Beneluxtunnel te 
ontlasten. 

De gerenoveerde Pieter Karel Drossaartstraat. 3 maart 1982. 
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12 Directeur N. A. Nieuwstraten van de woning-
bouwvereniging Samenwerking '77 slaat de eerste 
paal voor 52 woningen voor een- en tweepersoons-
huishoudens aan de Binnensingel op de plaats van de 
vroegere Nieuwe Kerk. 

15 Expositie van ijzersculpturen en olieverfschilde-
rijen van Frits Vogel in galerie De Duig. 

17 Omwonenden en kinderen beslissen mee over de 
vernieuwing van het speelterrein aan de Willem Lode-
wijklaan. Dit is het eerste experiment in het kader van 
delegatie van bevoegdheden aan burgers. 

18 De ouderenbonden willen dat de politieke par-
tijen in hun progamma's rekening houden met wensen 
van ouderen: medezeggenschap in ziekenfonds- en 
huisvestingsaangelegenheden; voldoende openbaar 
vervoer in alle stadswijken; betere toegankelijkheid 
van openbare gebouwen; rekening houden met het 
inkomen van ouderen bij gemeentelijke tarieven; 

Protest tegen het verkeercirculatieplan binnenstad. 
16 maart 1982. 
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bescherming voetgangers; subsidie sociaal-cultureel 
werk voor ouderen. 

20 In het Visserijmuseum geopend de tentoonstel-
ling: Vissersvrouw, zelfstandig... tegen wil en dank. 

In de Stadsgehoorzaal: i s die kruk vrij', van Frans 
Halsema en The Angels of Hope. 

24 Chaos van kinderen en moeders voor fotostudio 
Jan Dulfer vanwege de oproep om fotomodellen 
tussen de 5 en 15 jaar voor een postorderfotoarchief. 

25 Het vijftienjarig bestaan van de Historische Ver-
eniging Vlaardingen gevierd met een lezing door J. M. 
Reinboud over 'de oprechte amateur en de weten-
schap der geschiedenis', gevolgd door een schevening-
se klederdrachtshow. 

27 Vlaardingen zal geen opvangcentrum voor vluch-
telingen stichten. De slechte financiële positie van de 
gemeente laat het niet toe en bovendien wordt de 
aanzuigende werking van zo'n centrum gevreesd. 

Begonnen met de aanleg van een fietsers- en voet-
gangersbrug over de Vlaardingse Vaart tussen de 
Broekpolder en Holy. 

Maart 

1 Vlaardingen krijgt als eerste gemeente toestem-
ming een maximumsnelheid van 30 km per uur in te 
stellen buiten de bebouwde kom en wel op de Zuid-
buurtseweg, waarlangs veel scholieren uit Maassluis 
en Maasland naar school in Vlaardingen fietsen. 

De gemeentelijke ontwerpnota kunst en cultuur ge-
publiceerd. Enkele aspecten: ontwikkelen van een 
regionaal instituut voor kunstzinnige vorming; in-
spelen op de mogelijkheden van plaatselijke radio en 
televisie; omvorming van de culturele raad tot advies-
orgaan en instellen van een raadscommissie kunst en 
cultuur. 

3 De gemeenteraad stelt de beleidsnota onderwijs 
in samenhang, deel 3, voortgezet onderwijs vast: 
hierin wordt gekozen voor de middenschool. 



Er wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de 
verdere renovatie van de Vettenoordsepolder: Prins 
Hendrikstraat en Pieter Karel Drossaartstraat. 

De gemeenteraad steunt de motie van de gemeente-
raad van Schiedam waarin wordt aangedrongen op 
sluiting van de luchthaven Zestienhoven. VVD en 
SGP/GPV stemmen tegen. 

Het Filmhuis van de Stichting Rood Vlaardingen ver-
toont Herfstsonate van Ingmar Bergman. 

In galerie Kunst+ schilderijen, tekeningen en grafiek 
van Jörg Remé. 

8 Twaalf telefooncellen geplunderd. De buit is 
3.520 gulden. 

10 Weinig belangstelling voor de extra ledenver-
gadering van de AB V A/K ABO in Triangel over acties 
tegen de plannen van de regering om de uitkering bij 
ziekte te verlagen. 

13 Marjolein van Unen in Oslo europees kampioene 
judo. 

15 Een solidariteitscomité opgericht voor de wilde 
stakers bij de werven Vlaardingen Oost Bedrijven BV 
en Wilton Fijenoord. Een bankrekening geopend als 
stakingskas. 

Ex-medewerkers van het JAC richten een Bureau 
Alternatieve Hulpverlening op in het pand Hoog-
straat 54. 

16 Jan de Winter exposeert metaalplastieken en 
aquarellen in de foyer van het Unilever Research 
Laboratorium. 

Lange en roerige gecombineerde vergadering van de 
raadscommissies verkeer en vervoer en inspraakbege-
leiding over het verkeerscirculatieplan voor de bin-
nenstad. Insprekers brengen borden met leuzen mee 
tegen het plan. 

18 Inspraakavond in het stadhuis over de ontwerp-
beleidsnota vrouwenemancipatie. 

Schipper Arie van Roon, overleden 30 maart 1982. 

24 Verkiezingen voor de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Opkomstpercentage 64,9; uitgebracht 
36.608 stemmen: PvdA 29,2-10.698;CDA22,5-8.242; 
VVD 20,4-7.469; D'66 10,2-3.741; SGP 3,8-1.366; 
PSP-CPN-PPR 7,3-2.682; SP 3,5-1.278; RPF/GPV 
3,1-1.132. Mevrouw mr M. L. Hoogendijk-van Holst 
Pellekaan voor de W D en L. de Snayer voor het CDA 
gekozen. 

26 Woonwijken bedekt onder een sluier van zwart 
stof. 

30 Schipper Arie van Roon, schrijver van het boekje 
Halen Maar, op negentigjarige leeftijd overleden. 

31 Drs J. Borgman, voorzitter Reconstructiecom-
missie Midden-Delfland, plant in het oeverbos De 
Lickebaert op de nationale boomplantdag een boom 
als startsein voor de uitvoering van het recontructie-
werk. Boze agrarische jongeren protesteren. 

Tijdens de renovatie van het verzorgingstehuis voor 
bejaarden Vaartland verhuizen de bewoners voor 
veertien maanden naar een tijdelijke behuizing in de 
tuin en op de parkeerplaats van het gebouw. 

Vlaardingen Oost Bedrijven BV krijgt een order van 
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7.000.000 gulden voor twee verzorgingsschepen van 
Heerema Engineering voor de off-shore industrie in 
de arctische wateren. 

April 

2 De havenwinkel Lands End van A. Brons aan de 
Westhavenkade opgeheven. De winkel heeft 43 jaar 
bestaan en was dag en nacht geopend. 

3 Uitvoering van de Johannes Passion van J. S. 
Bach in de Grote Kerk door de christelijke oratorium-
vereniging Gloria/Toonkunst, met medewerking van 
het Gewestelijk Orkest van Zuid-Holland. 

7 Windmill Holland BV vraagt voor 400 van de 
700 werknemers werktijdsverkorting aan. Door de 
teruglopende vraag naar voederfosfaten en kunstmest 
in West- en Oosteuropa zijn afzetmoeilijkheden ont-
staan. 

Ter gelegenheid van de boekenweek en tevens in 
het kader van de culturele manifestatie Berlijn-
Amsterdam vertelt op uitnodiging van Boekhuis Den 
Draak en boekverkoper Aart Pontier journalist Hans 
Wielek over zijn ervaringen met duitse schrijvers en de 
exil-literatuur 1933-1940. 

Een bende van achttien jongens tussen veertien en 
achttien jaar uit Vlaardingen en Schiedam opgerold. 
Ze stalen voor 150.000 gulden. 

8 De gemeenteraad stelt de beleidsnota econo-
mische aangelegenheden vast: de contacten met be-
drijven zullen worden geïntensiveerd en er komt een 
overlegorgaan voor het vlaardingse bedrijfsleven. 

9 Open avondmaalsviering in de remonstrantse 
kerk onder leiding van ds C.M. Vos-Wiegand, waar-
aan iedereen ongeacht leeftijd of geloof kan deel-
nemen. 

Wout Boender, laatste voorzitter van de SDAP en 
voormalig adjunct-directeur van het Toeleverings-
bedrijf Vlaardingen, op achtenzestigjarige leeftijd 
overleden. 

13 Als reactie op een nota van de Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord schrijft 
de Huisartsen Vereniging Rijnmond niets te voelen 
voor aan wijken gebonden praktijken. 

14 Vijfde en zesde klassers lager onderwijs krijgen 
een lesbrief over het Geuzenverzet van 1940-1945. 

19 De heer A. A. J. M. van Lier geïnstalleerd als 
burgemeester. 

20 Woningen aan de Schiedamseweg/Oosthaven-
kade voor de helft van de prijs te koop aangeboden. 
Tevens krijgen kopers stoffering voor lO.tXX) gulden. 

B. van Toledo, commissaris van politie, gaat met 
pensioen en wordt benoemd tot officier in de orde van 
Oranje-Nassau. 

21 Bewoners van de Hofsingel protesteren tegen het 
luidsprekerslawaai en het onbereikbaar worden van 
de woningen bij de Bevrijdingswielerronde. Andere 
bewoners zijn het hier niet mee eens en geven geld 
voor een extra premieronde. 

26 De PvdA presenteert het verkiezingsprogamma 
1982-1986 Links Houden. D'66 komt met een verkie-
zingsprogramma onder het motto: Bestuur de stad 
met ons mee. 

27 Onder de naam Petit Montmartre een braderie in 
franse stijl op de Hoogstraat georganiseerd door de 
winkeliersvereniging d'Oude Hooghstraet. 

29 De Organisatie van Vlaardingse Ondernemers 
OVO klaagt in een open brief aan de eerste en tweede 
kamer over de overtrokken uitlatingen van politici 
over de economie in ons land, met als gevolg minder 
kooplust. 

30 Koninginnedag: beiaardbespeling, parachute-
springen, optocht van verklede kinderen met toeters, 
optreden van Conny Vink, een voorstelling van de 
clown Woudi, havenloop, damsimultaanwedstrijd 
met Harm Wiersma, Oranjebal en vuurwerk. 
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De organisatie Vlaardingen tegen de Kernbewape-
ning geeft haar eerste nieuwsbrief uit. 

Mei 

1 1-meiviering van de PvdA op de NIVON-
boerderij De Hoogkamer: politieke praatjes door 
tweede-kamerlid Schelto Patijn en wethouder IJs-
brand van der Velden, zingen van socialistische strijd-
liederen, declamatie door Jans May en optreden van 
het duo Lanteerne met volksmuziek en zang. 

Tafeltennisvereniging Radio Molenaar promoveert 
van de regionale naar de landelijke NTTB-competitie. 

1-meiviering van de PSP in het teken van de buiten-
landse arbeiders, met name de Turken. Weinig be-
langstelling van turkse zijde; geconstateerd wordt dat 
eerst een vertrouwsrelatie moet worden opgebouwd. 

Het ziekenvervoer en de ambulancehulp in Rijnmond 
per computer geregeld door de Centrale Post Ambu-
lancevervoer CPA. 

3 Commissaris van politie A. Spel geïnstalleerd. 

4 Herdenking gevallenen. 

5 Naast de Hema bewoningsresten aangetroffen uit 
de negende eeuw. 

6 De alternatieve inspraakgroep verkeerscirculatie-
plan binnenstad sluit de toegang tot het stadscentrum 
's middags van vier tot zes uur af uit protest tegen het 
plan. 

De gemeenteraad neemt de nota grondprijspolitiek 
aan: de erfpachtsvoorwaarden worden gekoppeld aan 
de bestemming, kleinere middenstand en woningwet-
woningen betalen lagere prijzen. 

De gemeenteraad neemt het verkeerscirculatieplan 
voor de binnenstad aan. Grote plublieke belangstel-
ling. Felle kritiek van de W D die met de SGP/GPV 
tegenstemt. 

Burgemeester A. A. J. M. van Lier geïnstalleerd. 
19 april 1982. 

7 Het echtpaar Veldheer-Bom opent café-restau-
rant De Logger, Westhavenkade 70. 

De gemeenteraad neemt de beleidsnota vrouwen-
emancipatie aan. Tevens wordt aanvaard een voorstel 
tot herziening van het gemeentelijk salarissysteem 
waarbij de rangenbenamingen worden afgeschaft. 
Een krediet wordt beschikbaar gesteld voor de stich-
ting van 199 bejaardenwoningen aan de Westhaven-
kade. 

8 De Vrije Academie gaat Centrum voor Kunst-
zinnige Vorming Nieuwe Waterweg Noord heten en 
krijgt een regionale functie: ook Schiedammers en 
Maassluizers mogen aan cursussen meedoen. 

11 In vrouwencafé Westwijk marionettenspel door 
Saartje Joppe: 'Alle mannen zijn altijd moe'. 
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Wethouder B. Goudriaan slaat de eerste paal voor 
75 woningen in de P. K. Drossaartstraat, de Stations-
straat en de Zomerstraat. Bewoners uiten met een 
geluidswagen hun ongenoegen over de hoge huren. 

15 H. S. Mulder 25 jaar huisarts. Patiënten bieden 
felicitaties aan.Het muziekkorps De Jonge Pijpers 
brengt een serenade. 

16 De belgische pianist André de Groote concer-
teert in het kader van het belgisch-nederlands cultu-
reel verdrag in de muziekkamer van het Visserij-
museum. 

19 In de Broekpolder drie wandelroutes uitgezet. 

22 Walter van Ginneken, directeur Stadsgehoor-
zaal, met pensioen. Met een receptie en een drie uur 
durend progamma waarin optreden Lex Goudsmit, 
John Lanting, Seth Gaaikema, Pleuni Touw en het 
Rijnmondkoor wordt afscheid van hem genomen. 

26 59 teams van lagere-schoolleerlingen nemen deel 
aan het traditionele schoolhandbaltoernooi van de 
Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. 

27 Thema-avond van het Interkerkelijk Vredes-
beraad en de werkgroep Vlaardingen tegen Kern-
bewapening onder het motto 'Wat kun je in je eigen 
omgeving doen tegen kernbewapening?', ingeleid 
door Maggie Sale van de vredesbeweging in Schot-
land. 

28 Wethouder B. Goudriaan presenteert de plannen 
voor parkeergarages aan de Afrol en bij het stadhuis. 

Groepstentoonstelling van plaatselijke beeldende 
kunstenaars in de galerie/artoteek: Annet Braad, Peter 
Dumas, EUy Dijkshoorn, Rob Kila, Kees Lesuis, 
Marcel Moolenaar, Koos van Oudheusden, Hans 
Rikken, Ike Schols, Ina van Toor. 

Met de onthulling van de naam De Veerman opent 
wethouder Goudriaan 30 éénpersoonswoningen in 
het voormalige pand van de Gemeentelijke Sociale 
Dienst aan het Veerplein. 

Wethouderfinanciën IJ. van der Velden en wethouder 
sportzaken C. Bot openen samen de nieuwe sporthal 
aan de Floris de Vijfdelaan. 

Juni 

1 Het aantal werklozen in Schiedam, Vlaardingen, 
Maassluis en Maasland in één jaar met ruim 70 procent 
gestegen. In mei 1982 een stijging van 5.527 naar 
5.598. 

2 Gemeenteraadsverkiezingen. Uitgebrachte stem-
men 36.410, opkomstpercentage 64,1 (1978: 71): 
PvdA 10.416, 28,6 procent (1978: 40,2); CDA 6.731, 
18,5 (27,5); VVD 9.809, 26,9 (13,3); D'66 2.071, 
5,7 (6,4); SGP/RPF/GPV 2.772, 7,6 (5,8); CPN/PSP 
1.713, 4,7 (4,3); SP 2.036, 5,6; PPR/EVP 842, 
2,4 (2,5). 
Zetelverdeling: PvdA 11 (1978: 15); CDA 7 (10); 
VVD 10 (5); D'66 2 (2); SGP/RPF/GPV 2 (2); CPN/ 
PSP 1(1); SP 2(0). 

5 Voetbalvereniging Vlaardingen kampioen van 
Vlaardingen. 

9 De gemeenteraad besluit na een langdurig debat 
het JAC 50.000 gulden te geven. Het JAC wordt in zi jn 
voortbestaan bedreigd doordat betaald moet worden 
voor de afvloeiing van een personeelslid. Moties van 
de PSP en de PvdA worden verworpen. 

10 De Organisatie van Vlaardingse Ondernemers 
OVO en de Raad voor het Filiaal- en het Groot-
winkelbedrijf vragen de minister van binnenlandse 
zaken vernietiging van het verkeerscirculatieplan 
voor de binnenstad. 

12 Het hoogste punt bereikt bij de bouw van het 
golfclubgebouw Broekpolder. 

14 Zeven politieke partijen vergaderen over een 
nieuw gemeenteprogramma. 

15 Voor de vierde keer een vier dagen durend brug-
klasproject op de Openbare Scholengemeenschap 
Professor Casimir, waarbij 200 brugklassers een 
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Aktie tegen het verkeerscirculatieplan binnenstad. 6 mei 1982. 

landeneconomiespel spelen, waarbij de handelsgeest 
voorop staat. 

In het Streekmuseum Jan Anderson een smederij, een 
drogisterij en een banketbakkerswinkel gerealiseerd. 

16 Het gemeentebestuur is tegen herziening van 
het streekplan Rijnmond op de punten: bebouwing 
Broekpolder; aanwijzing van een terrein ten westen 
van De Vergulde Hand voor bedrijven; lokatie van 
een psychiatrische inrichting; aanwijzing van de 

Holierhoekse Polder als gebied voor openlucht-
recreatie. 

23 In de algemene poHtieverordering zal opnieuw 
worden opgenomen het enige tijd geleden geschrapte 
artikel dat bewoners voetpaden ijs- en sneeuwvrij 
moeten houden. 

25 De omwonenden van de moskee in de Emma-
straat ondervinden hinder van de mensen die tijdens 
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de vastenmaand ramadan iedere avond de moskee 
bezoeken. 

Rellen voor en na een punkfestival in het Open Jonge-
ren Centrum Summerstreet. Bezoekers bekogelen 
voorbijgangers, auto's, winkelruiten en de ramen van 
de Grote Kerk. Omwonenden hebben kritiek op het 
optreden van de politie. 

27 Een jeugdbende opgerold. Acht jongens en één 
meisje hebben inbraken en diefstallen gepleegd in 
Holy. Vier jongeren worden opgepakt in verband met 
het bekladden van gebouwen. 

29 Remi Poppe van de Socialistiese Partij onthult 

Walter van Ginneken, directeur Stadsgehoorzaal, neemt 
afscheid. 22 mei 1982. 
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details uit een geheim efficiencyrapport over de 
Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Bedrijven. 

Het Bureau Alternatieve Hulpverlening, tegenhanger 
van het Jongeren Advies Centrum, gesloten. 

30 De familie Dirkzwager heeft het Visserijmuseum 
een schilderij geschonken dat het vertrek van de 
haringvloot van Vlaardingen en Maassluis voorstelt. 

Juii 

1 VVD en SGP/GPV doen niet meer mee aan de 
onderhandelingen over het beleidsprogammma voor 
de komende gemeenteraadsperiode. Breekpunt is het 
verkeerscirculatieplan. 

Invoering van een miniproces-verbaal: wetsover-
treders kunnen een bekeuring per post of bankgiro 
betalen. Afdoening op straat is niet meer mogelijk. 

5 Ingrid Ringelberg en Pieter van Veelen, leer-
lingen MEAO, bieden wethouder Goudriaan hun 
verslag aan van een onderzoek naar de waardering 
voor het diagonaal oversteken op de kruising Korte 
Hoogstraat/Gedempte Biersloot. De positieve waar-
dering van de voetgangers zal worden aangevoerd om 
bij het Rijk geld proberen te krijgen voor een dia-
gonale oversteekgelegenheid Blokmakersplaats-
Havenbrug. 

7 De gemeenteraad stelt de verorderingen voor de 
culturele raad en de raad voor sport en recreatie vast, 
waardoor deze raden advieslichamen worden. 

9 De gemeente zal van Nestle BV de voormalige 
vriesdrogerij aan de Oosthavenkade aankopen. Op de 
plaats ervan zullen woningwetwoningen worden ge-
bouwd. 

Uit het jaarverslag 1981 van de Dienst Centraal Milieu-
beheer Rijnmond blijkt dat de luchtverontreiniging in 
Rijnmond het afgelopen jaar is afgenomen. 

De Rooie Vrouwen in de PvdA hebben kritiek op het 
functioneren van de plaatselijke afdeling van de partij. 
Zij voelen zich niet meer aangetrokken ledenvergade-



Hollandiafabriek ca 1938. 9 juli 1982 

ringen te bezoeken omdat daar te zakelijk wordt 
gepraat, te veel gekeken wordt naar wat haalbaar is en 
te weinig vanuit doelstellingen en idealen gesproken. 
Weinig is daar terug te vinden van het feministisch 
socialisme. Er worden suggesties ter verbetering 
gedaan. 

12 De bouwspeelplaats tijdens de vakantieweken 
geopend Gelegenheid tot huttenbouw, maken van 
vliegers, houden van speurtochten en poppenkast. In 
een treinwagon zijn hamers, zagen en schoppen te 
leen. Voor een kwartje zijn zakjes spijkers te koop. 

Door het warme zomerweer botulisme bij water-
vogels. 

14 Honderden stuks vee tussen Vlaardingen en 
Maassluis lijden aan fluorose, teveel fluor in het 
lichaam met als gevolg een verminderde melkgift en 
bij kalveren gebitsgroeistoornissen. De fluor is een 
uitworpproduct van industrieën. 

15 Hoofden van openbare lagere scholen dringen bij 
het gemeentebestuur aan op verhoging van het leer-
middelenbudget- door prijsstijgingen kunnen nood-
zakelijke leermiddelen niet tijdig worden vervangen. 

Eritrese vluchtelingen vieren in de gymnastiekzaal 
van de Scholengemeenschap Groen van Prinsterer het 
twaalfjarig bestaan van het eritrese bevrijdingsfront. 

43 



17 Wandelconcert in de Grote Kerk door de bel-
gische organist Luk Bastiaens. 

22 38 procent van de werklozen in Nieuwe Water-
weg Noord bestaat uit jongeren tot 23 jaar. 

29 Bacterievuur en iepziekte geconstateerd. 

Augustus 

3 De voetbalvereniging VFC heft na tien jaar het 
dameselftal op. 

4 De Vlaardingse Kunst Stichting VKS krijgt het 
pand Hoflaan 12 (het oude B'bwana) als vergaderzaal 
en repetitieruimte voor popgroepen. 

9 Wegens de slechte staat van onderhoud bieden 
bewoners van 200 duplexwoningen in de Babbers-
polder het Gemeentelijk Woningbedrijf bezwaar-
schriften aan tegen de jaarlijkse huurverhoging. 

10 Zomeravondconcert op het Oranjecarillon door 
stadsbeiaardier Addie de Jong. Na afloop gelegenheid 
de toren te beklimmen en de beiaard te bezichtigen. 

20 Tv-optreden van het driemanscabaret van Peter 
de Hoog uit Vlaardingen, Henk de Brand uit Schie-
dam en Peter Remmerswaal uit Maassluis. Het trio 
won de hoofdprijs cabaret op het Loosdrechtfestival 
en de Conamusprijs, die wordt uitgereikt om neder-
landse producties te bevorderen. 

In de galerie/artoteek litho's van Georg Hadeler. 

23 De Algemene Verladers en Eigen Vervoer Orga-
nisatie verwacht dat haar leden bij uitvoering van het 
verkeerscirculatieplan hun taak niet meer doelmatig 
kunnen uitvoeren. 

Nationale spitdag. Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de Vereniging Milieudefensie worden in 
samenwerking met de Vereniging tegen Milieubederf 
in de gemeente bodemmonsters genomen en aan-
geboden aan wethouder Van der Velden. 

24 De organisatie Vlaardingen tegen Kernbewape-
ning roept op om bij de tweede-kamerverkiezingen te 
stemmen op een partij die tegen plaatsing van kern-
wapens in Nederland is. 

25 De politie arresteert drie jongelui die relletjes 
uitlokten bij de busbaan tussen Vlaardingen en Schie-
dam. 

Informatiedag in wijkcentrum 't Nieuwelant voor de 
bewoners van de 410 semi-permanente woningen in de 
Babberspolder over de instandhoudingsbeurt van de 
woningen. 

29 Interculturele feestdag op de voetbalvelden aan 
de Marathonweg om verschillende bevolkingsgroe-
pen kennis met elkaar te laten maken via voetbal, spel, 
poppenkast en dansgroepen. 

30 Op de Hoogstraat hoek Vrouwensteeg café 
De Steeg geopend. 

31 Verschenen: Documentatie Karakteristieke 
Objecten, een inventarisatie van voor Vlaardingen 
karakteristieke panden. 

De commissie stadsherstel, stadsverfraaiing en stads-
verzorging opgeheven. Leden weigeren een diner dat 
door het gemeentebestuur is aangeboden. 

September 

1 In Vlaardingen 1.510 mannen en 939 vrouwen 
werkloos. 

De kerkeraden van de hervormde wijkgemeente Holy 
Midden en de gereformeerde wijkgemeente Holy 
Noord besluiten om onder het motto 'Samen op Weg' 
een samenwerkingsverband aan te gaan, voorlopig 
voor vijf jaar: activiteiten zullen onder verantwoor-
delijkheid van de samengevoegde kerkeraden vallen. 

Het eerste nummer van het regionaal cultuurtijd-
schrift Podium verschenen. 
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Wethouder Van der Velden, voorzitter van de stuur-
groep energiebesparing, start met het volspuiten van 
een spouwmuur van een huis aan de Zwanensingel de 
uitvoering van het isolatieplan van woningen van de 
bouwverenigingen Samenwerking'77 en Patrimo-
niums Woningen en de gemeente. 

Tino Hoogendijk breidt zijn sportschool uit met een 
accommodatie voor fitness-training. 

De prijs van een douche of bad in het minibadhuis aan 
de Rotterdamseweg gaat met een kwartje omhoog 
naar 1 gulden 50 cent. 

2 Het aantal arbeidsplaatsen bij Windmill Holland 
BV zal met 130 verminderen. Een nog onbekand 
aantal werknemers kan intern worden overgeplaatst. 

4 85.000 tot 100.000 mensen bezoeken het tiende 
haring- en bierfeest. 

Irene van der Laan zwemt het Kanaal over. De 
oversteek is gesponsord door Bouwbedrijf Van der 
Waal BV. 

7 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. De tien 
in het zwart geklede VVD-raadsleden verlaten de zaal 
bij de wethoudersverkiezing. Benoemd tot wethou-
ders: C. Bot, CDA; B. Goudriaan, PvdA; A. Maarle-
veld, PvdA; drs IJ. van der Velden. PvdA; J. Wijn-
stok, CDA. De burgemeester krijgt voorlichting in 
zijn portefeuille. 

8 Tweede-Kamerverkiezingen, opkomstpercen-
tage 79,4 (1981: 86,3): CDA 8.144 stemmen (1981: 
9.461); PvdA 17.687 (18.295); VVD 9.805 (7.592); 
D'66 1.908 (7.010); PSP842 (866); SGP 1.287(1.380); 
PPR 723 (832); RPF 939 (826); GPV 280 (289); RVP 
122 (92); Centrumpartij 732; EVP 423 (525); SP 1.078 
(509); DS70 191 (359); RKPN 44 (121). 

Na de Tweede-Kamerverkiezingen vieren lijsttrekker 
van de Centrumpartij drs J. G. H. Janmaat en aan-
hangers in een onder valse naam en voorwendsels 
gehuurde lokaliteit in Vlaardingen de verkiezings-
uitslag. Het gemeentebestuur verklaarde deze gang 
van zaken te betreuren. 

Aktie tegen bodemvergiftiging. 23 augustus 1982. 

9 Lunchconcert in de Grote Kerk door Aad Zou-
tendijk: werken van Jan Pieterszoon Sweelinck en 
Francjois Couperin. 

10 De Harmonie geopend als cultureel centrum. De 
progamma's worden verzorgd door de directeur van 
de Stadsgehoorzaal en de Vlaardingse Kunst Stich-
ting. 

16 De Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Be-
drijven onderzoeken het waterleidingnet op lekkages. 
Het lekverlies bedraagt 600.000 kubieke meter per 
jaar. 

17 Begin van de Vredesweek met avondgebed in de 
Johannes de Doperkerk. Na afloop fakkeloptocht 
door de stad. 

21 Slechts 22 procent van de bewoners van 695 
MU Wl-I-woningen stemt in met de huurverhoging die 
het gevolg is van renovatie. Voor uitvoering van de 
plannen was een meerderheid van 70 procent nodig. 

26 Maatschappelijk avondgebed in de Johannes de 
Doperkerk. Thema: Vredesopvoeding. 
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De Harmonie in 1875. 10 september 1982. 

27 Het gemeentebestuur presenteert de gemeente-
begroting 1983: arbeidsplaatsen zullen niet, later 
of door goedkopere krachten worden opgevuld; sub-
sidies worden verminderd of afgewezen; minder 
onderhoud aan straten, wegen en parken; gemeen-
telijke tarieven moeten worden verhoogd. 

De VVD-fractie gaat niet mee met het afscheidsreisje 
van de oude gemeenteraad, omdat ondanks grote 
winst bij de verkiezingen de VVD geen wethouders-
zetel heeft gekregen. 

28 De Vlaardingse Vrouwenraad organiseert een 
cursus gespreks- en vergadertechniek, conflictbehan-
deling en beleidsvoering voor kaderleden van de aan-
gesloten organisaties. 

30 De installaties van de ook in Vlaardingen te ont-
vangen illegale radiozender Radio Lokaal in Schie-
dam in beslag genomen. 

Oktober 

1 Mevrouw mr W.G. van Lier-Te Flierhaar opent 
de modelwoning van woningbouwvereniging Patri-
moniums Woningen aan de Robert Schumanring. 
Door warmte aan grondwater te onttrekken zal naar 
verwachting 40 procent op de verwarmingskosten 
kunnen worden bespaard. 

4 Oud-commissaris van politie B. van Toledo volgt 
J. Houdijk op als voorzitter van de plaatselijke 
afdeling van het Rode Kruis. 

Rederij H. Steinmann uit Spijkenisse begint een veer-
dienst voor fietsers en voetgangers van het Hoofd naar 
Pernis. 

6 De afdeling Elektronische Informatieverwerking 
van het GEWB wordt een zelfstandige tak van dienst: 
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het Gemeentelijk Automatiseringscentrum. A. Vink 
benoemd tot directeur. 

7 De gemeenteraad besluit tot verhoging van : 
begrafenisrechten, hondenbelasting, leges, retri-
butie- en precariorechten, marktgelden, rioolrechten, 
abonnementsgeld centrale antenneinrichting, aan-
sluittarieven voor elektriciteit, gas en water. Tegen 
VVD en SP. 

Het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf is van 
mening dat uitvoering van het verkeerscirculatieplan 
binnenstad omzetverlaging en winkelsluitingen op de 
Hoogstraat tot gevolg zal hebben. 

9 In galerie De Duig exposeert Peter Dumas zeef-
drukken en gouaches van gevels in allerlei verschij-
ningsvormen. 

In Filmhuis Rood Vlaardingen: Landschap na de slag, 
van Andrzej Wajda. 

11 Oriënterende vergadering voor een vlaardings 
comité tegen fascisme. 

Wethouder Goudriaan verdedigt voor de afdeling 
geschillen van bestuur van de Raad van State het 
door het Openbaar Lichaam Rijnmond afgekeurde 
bestemmingsplan Broekpolder. 

13 Voor de Nederlandse Christen Vrouwenbond 
afdeling Vlaardingen Zuid, spreekt ds S. Nijdam, 
pastor van het Holyziekenhuis, over euthanasie. 

15 De burgemeenster maakt in discotheek 't Pack-
huys de acht tehuizen bekend die een tv-toestel krijgen 
van door Ferry Hoefnagel ingezameld geld. 

15-23 Kermis op het Erasmusplein. Veel belangstel-
ling, weinig omzet. 

16 Wijkvereniging Hoevenbuurt houdt een bingo-
dansant in De Deel. 

18 Naar verluidt heeft de minster van volksgezond-
heid een subsidie toegezegd voor voortzetting van het 
CAR A-onderzoek in Vlaardingen en Vlagtwedde. 

TV-toestellenfllantroop Ferry Hoefnagel. 15 oktober 1982. 

Dit dreigde te worden stopgezet doordat TNO geen 
geld meer beschikbaar stelde. 

20 Personeel van Windmill BV Vlaardingen legt uit 
protest tegen het ontslag van 21 personeelsleden 
beneden 57,5 jaar en het inleveren van de dertiende 
maand salaris voor twee uur het werk neer. 

21 Najaarsconcert van het Rijnmondkoor in de 
Stadsgehoorzaal. 

23 Voetbalvereniging Zwaluwen speelt voor het 
eerst met shirtreclame. Sponsor is Installatiebe-
drijf Boogaard Electrotechtniek BV. Eén elftal krijgt 
trainingspakken van Schoonmaakbedrijf Heto. 

28 Door een vlaardingse rederij zijn voor de vangst 
van haring zes kotters uit Texel, Stellendam en Oud-
dorp gecharterd. Sinds de vangstbeperkende maat-
regelen is de eigen trawlervloot te klein geworden. 
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30 Herdenking van de Kerkhervorming in 1517 in de 
Grote Kerk 

31 In de Broekpolder een cursus skigymnastiek ter 
voorbereiding op de wintersportvakantie 

November 

1 Verontreiniging van het drinkwater met coli-
bacterien 

3 De burgemeester opent het visrestaurant-
kantoorschip Omnia aan de Koningin Wilhelmina-
haven 

Het Koningin Wilhelmina Fonds heeft een subsidie-
aanvraag afgewezen van de Stichting Kankeronder-
zoek Nederland die de kankertherapie van dokter 
C Moerman wil onderzoeken 

4 De Gemeentebibliotheek breidt de documen-
tatie over Vlaardingen uit en begint een knipseldienst 
van foto's uit afgeschreven boeken voor illustratie van 
scripties van scholieren 

In de vroege ochtend neemt de gemeenteraad het 
geamendeerde verkeerscirculatieplan 1982-1986 aan 
met 19 stemmen voor en 16 tegen Felle kritiek van de 
VVD Tegen stemmen de VVD, de CD A'er M Ver-
meer, de SP, CPN/PSP en SGP/RPF/GPV 

Pasar Malam, Indonesische markt, in de Lijnbaan-
hallen, met eetkraampjes en show, zang en muziek 

Politieagenten volgen een cursus hartreanimatie in het 
Holyziekenhuis 

11 De PvdA IS boos op de coalitiepartner, het CDA, 
vanwege het afwijkend stemgedrag van de CDA'ers 
H H van der Linden en M Vermeer bij de behande-
ling van het verkeerscirculatieplan 1982-1986 De 
PvdA wil van het CDA de garantie dat het beleids-
progamma wordt nagekomen Het PvdA/CDA-
college van burgemeester en wethouders steunt op een 
raadsmeerderheid van slechts éen zetel 

12 Na afloop van een Punkfestival in het OJC 
Summerstreet gooien punkers en skinheads in de 
Zomerstraat ruiten in De politie begeleidt festival-
gangers naar de trein 

13 In het pand Piet Karel Drossaartstraat 67, voor-
heen textielzaak Het Zwaantje, het Vrouwenhuis ge-
opend als ontmoetingsplaats en gemeenschappelijke 
ruimte voor activiteiten van vrouwen In galerie De 
Duig opent Hedy d'Ancona een tentoonstelling van 
feministische cartoons van de heer Len Munnik 

Op de landschapsverzorgende dag in Rijnmond, op-
gezet door de stichting Natuur- en Landschapsbeheer 
Zuid-Holland en Openbaar Lichaam Rijnmond, 
worden langs de Holyweg wilgen geknot 

14 Op 89-jarige leeftijd overleden G Don De heer 
Don gaf onderdak aan joden m 1940/4S en was actief m 
reclassering drankbestrijding en NCRV-werk 

17 Het derde woningrenovatiecomplex in de Vetten-
oordsepolder, in de Prins Hendrikstraat, opgeleverd 

20 Oud-burgemeester mr J Heusdens opent in 
het Visserijmuseum een expositie van schilderijen, 
aquarellen, tekeningen van havens, schepen en zee-
gezichten van Addi Kubbinga-Kwakkelstein 

De Toneel- en letterlievende vereniging Varia speelt 
in de Stadsgehoorzaal het blijspel Het is weer knudde, 
van Peter van den Bijllaardt Bal na 

22 Burgemeester A A J M van Lier ontvangt het 
eerste exemplaar van het fotoboek Handel en Wandel 
in Oud-Vlaardingen, van Jan Anderson en Man den 
Draak, waarin een beeld wordt gegeven van hoe vroe-
ger het geld werd verdiend 

25 De centrale hervormde kerkeraad verzoekt de 
regering het bezoek van de koningin aan de paus nader 
te overwegen omdat het Vaticaan Israel niet erkent 

Een emotionele ledenvergadering van het CDA 
spreekt zich uit voor individueel stemgedrag van 
raadsleden, mits voldoende gemotiveerd Dit naar 
aanleiding van het stemgedrag van de raadsleden 
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Het Vlaardings Vrouwenhuis geopend. 13 november 1982. 

H. H. van der Linden en M. Vermeer tijdens de be-
handeling van het verkeerscirculatieplan 1982-1986. 

29 H. K. van Minnen op 82-jarige leeftijd overleden. 
In 1931 werd hij gemeenteraadslid voor de CHU. Na 
1945 was hij 20 jaar wethouder. Tot aan zijn dood was 
hij actief bij inspraak, op wijkbijeenkomsten en in de 
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plant-
kunde. 

30 Verschenen: Gerard Lutke Meijer, Het levend 
verleden van Vlaardingen, uitgegeven bij de Euro-
pese Bibliotheek te Zaltbommel. 

Inspraakavond in de burgerzaal van het stadhuis 
over de instelling van een Overlegorgaan Migranten. 
Turkse en marokkaanse tolken aanwezig. Insprekers 
geven de wens te kennen zélf een voorzitter te kiezen. 
Het gemeentebestuur wil de verantwoordelijke wet-
houder als voorzitter. 

December 

1 In de Grote Kerk houdt het comité Vlaardingen 
tegen Kernbewapening een fototentoonstelling over 
de gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki. 
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Gemeentebestuur 1951, met links wethouder H. K. van Minnen, overleden 29 november 1982. 

Gedeputeerde Staten op werkbezoek in Vlaardingen. 
Bezichtigmg van nieuwbouw- en renovatieprojecten: 
Vettenoordsepolder, Oostwijk, VisbankflatenSchie-
damseweg. 

1-3 Dario-Fofestival in Harmonie en Stadsgehoor-
zaal met politieke kluchten van Fo. De groep Het 
Vervolg speelt: Bruiloft van een straathond. De 
Nieuwe Komedie: Gezichtsverlies, Het Coöperatief: 
Volwassen orgasme ontsnapt. 

2-4 Italiaanse Films in De Harmonie: Uccellacci e 
Uccellini van PasoHni en I Vitteloni van Fellini. 

3 Aan de Westhavenkade op de vroegere plaats van 
de Christelijke Scholengemeenschap Beneden Maas 
slaat de burgemeester de eerste paal van een complex 
hoogbouwbe jaardenwoningen. 

In het Zonnehuis zijn een paar gevallen van schurft 
geconstateerd. 

5 Marjolein van Unen wint in Parijs op de wereld-
kampioenschappen judo een bronzen medaille. 

8 Het club- en buurthuiswerk wil niet meewerken 
aan activiteiten van de commissie democratische 
plannmg van het Vlaardings Centrum voor Welzijns-
planning, uit ongenoegen over de korting op de sub-
sidies. De club- en buurthuizen vinden dat de planning 
teveel geld kost en willen het Centrum voor Welzijns-
planning opheffen om het geld aan club- en buurthuis-
werk te besteden. 

Het Algemeen Ziekenfonds Schiedam-Vlaardingen-
Maassluis SVM en het Regionaal Ziekenfonds Delft 
RZD bereiden een fusie voor. 
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10 Voor 117 werknemers, bijna de helft van het 
personeel, van Cincinnati Milacron BV ontslag aan-
gevraagd. Door de concurrentie van Japan en de 
slechte economische toestand zit het bedrijf met een 
bijna lege orderportefeuille. 

14 Opening van het ontmoetingscentrum van het 
Palestijnse Arbeiders Centrum en de Palestijnse 
Vrouwen Unie, Kesperweg 13, door burgemeester 
A. A. J. M. van Lier en consul M. Rabani van Koe-
weit. 

Personeel van acht openbare lagere scholen, dat aan-
gesloten is bij de ABOP, naar de landelijke demon-
stratie tegen de bezuinigingen in het onderwijs in Den 
Haag. 

15 Uit protest tegen het regeringsplan de ambte-
narensalarissen te bevriezen doen ambtenaren van de 
Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Bedrijven 
van 's middags vier uur tot 's avonds half elf de straat-
verlichting uit. De actie wordt gesteund door de 
ABVA/KABO. 

16 Mevrouw A. Spa-Parie, directrice van de Zuid-
buurthoeve, sluisinternaat voor ex-psychiatrische 
patiënten, veertig jaar verpleegkundige, onderschei-
den met de eremedaille in goud van de orde van 
Oranje-Nassau. 

17 Verschenen boeken van Vlaardingers: Daniël 
Kandou, Naieve Notities; P. de Goede, Sporen in de 
Tijd. 

Het Jongeren Advies Centrum verspreidt informatie-
boekjes: Uit huis gaan en weglopen; Zelfstandig 
wonen; Geld voor schoolverlaters. 

20 Herman H. Roza, auteur van een artikel over 
klederdracht in Vlaardingen, in het Historisch Jaar-
boek Vlaardingen 1982, biedt op het Gemeentearchief 
burgemeester Van Lier het eerste exemplaar van het 
jaarboek aan. 

Een palestijns ontmoetingscentrum geopend. 

14 december 1982. 

Wegens tekort aan abonnementen wordt na vier num-
mers de uitgave van het culturele maandblad Podium 
voorlopig gestaakt. 

22 Omwonenden van het IJsselhoeveterrein in Holy 
Noord zijn niet gelukkig met het plan daar 43 een-
gezinswoningen te bouwen: er wordt naar hun mening 
meer terrein bebouwd dan aanvaardbaar is, ook met 
het oog op parkeerruimte. 

De burgemeester opent in de Cornells Houtmanstraat 
Interlokaal, centrum van de Stichting Vlaardingen 
voor Ontwikkelingssamenwerking VLOS. 

30 Naar wordt meegedeeld zullen door het terug-
lopend leerhngenaanbod in 1983 enkele lagere en 
kleuterscholen worden gesloten of samengevoegd. 
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DE ONDERGANG VAN DE VOORBODE 

Ton van Eijk 

Inleiding 

Tijdens genealogische naspeuringen naar het geslacht 
Bot trof ik in de gedrukte genealogie van J. Bot jr' 
als oorzaak van het overlijden van Christiaan Bot op 
20 april 1944 aan: 'verdronken op zee ( . . . ) tijdens 
de reis van Oslo naar Bergen in Noorwegen'. Een 
gesprek met Willem Bot, broer van Christiaan en 
aanwezig bij de ramp in Bergen, als gevolg waarvan 
zijn broer overleed, was voor mij reden om in dit 
stukje oorlogsgeschiedenis te duiken. 

De vaderlandse scheepvaartliteratuur vermeldt over 
de gebeurtenissen in Bergen in de aprildagen van 
1944 niets. Slechts in het boek van Boelmans 
Kranenburg en Van de Voort over scheepsrampen 
wordt het vergaan van de Voorbode, het schip van 
Christiaan Bot, gesignaleerd^. 
In Noorwegen verscheen in 1970 een boek van de 
jounalist Odd Strand over deze ramp onder de titel: 
'20. April, en dag i 1944'^. De gegevens voor mijn 
artikel zijn voor het overgrote deel ontleend aan deze 
publikatie en aan gesprekken met ooggetuigen, waar-
onder Willem Bot. 

Knorhanen 

In 1891 richtte Ary Hoogendijk Jz. de NV Dogger-
maatschappij op om het benodigde kapitaal te krij-
gen voor de bouw van stalen bunsloepen. Volgens 
Hoogendijk zouden deze schepen, die door hem ont-
worpen waren, voor het eerst zowel de beugvisserij te 
verse als de haringdrijfnetvisserij ter zoute kunnen 
uitoefenen*. Het werd een groot succes. In 1894 had 
Hoogendijk al vier van deze schepen in de vaart. Per 
reis brachten ze gemiddeld 389 kantjes haring aan, 
het hoogste gemiddelde bij de nederlandse haring-
vloot'. 

Deze bunschepen kregen hun naam vanwege de 
bunnen. Dit zijn scheepsruimen, die door middel van 
openingen in de scheepswand in verbinding staan met 

de zee, waardoor de gevangen vis levend gehouden 
kon worden. Door de openingen af te sluiten met 
houten proppen werden deze schepen geschikt ge-
maakt voor de haringvangst. 

In de periode 1901-1903 werden op de werf van 
P. Smit jr te Rotterdam zeven stoombunschepen 
gebouwd in opdracht van Hoogendijk. In de volks-
mond werden zij knorhanen genoemd. Als laatste uit 
deze serie liep in november 1903 de 176 ton metende 
VL 103 Adio van stapel^ Aanvankelijk voer het 
schip voor rederij De Industrie, waarvan Hoogendijk 
eveneens directeur was. In 1910 werd het verkocht 
aan de Doggermaatschappij ^ In verband met het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog werd in 1915 de 
scheepsnaam gewijzigd in VL 103 Voorbode*. 

In 1940 telde de vloot van de Doggermaatschappij 
veertien stoomschepen'. Na de capitulatie in de mei-
dagen van 1940 werden al spoedig vier schepen ge-
vorderd door de duitse marine, in 1942 zelfs negen'". 
Voor het gebruik betaalde de Kriegsmarine ƒ 12,50 
per schip per dag". Alleen de VL 103 Voorbode 
kreeg nog toestemming de trawlvisseri j uit te oefenen. 
Echter, op 19 maart 1943 was het de beurt aan de 
Voorbode om de uitgedunde gelederen van de duitse 
vloot te gaan versterken. De Voorbode werd door de 
Kriegsmarinedienststelle ter beschikking gesteld van 
Vogemann Transport Compagnie NV, een duitse 
rederij, in Rotterdam gevestigd. 

De laatste reis van de Voorbode. 
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De laatste reis 

Op 5 mei 1943, notabene op de trouwdag van hun 
jongere broer Johan varen de schippers Christiaan en 
Willem Bot met hun schepen, de VL 103 Voorbode 
en de KW 6 Vertrouwen de rotterdamse Parkhaven 
uit, richting Amsterdam met een voorlopig on-
bekende eindbestemming. 

In Amsterdam worden de nodige voorbereidingen 
getroffen voor een lange reis. In juni vertrekken 
beide schepen in een konvooi, dat verder bestaat uit 
de KW 122 Nico Hoos, de KW 129 Bah en de IJM 18 
Jan Mayenland, onder escorte van de duitse Kriegs-

marine richting Noorwegen, 's Nachts gaat het kon-
vooi nabij Den Helder voor anker. Bij vertrek de 
volgende morgen blijkt de Vertrouwen niet tijdig 
stoom gemaakt te hebben tot grote woede van de 
duitse escortecommandant. Op zijn bevel vertrekt 
het konvooi toch stipt op tijd: Willem Bot c.s. moeten 
het konvooi onderweg maar trachten in te halen. 

Na aankomst in de noorse wateren worden de vijf 
vissersschepen omgebouwd tot koopvaardijschepen. 
De Voorbode wordt in Langesund verbouwd bij de 
noorse scheepswerf Mekanisk Verksted: de bunnen 
worden uitgebroken tot één ladingruim en de beman-
ningsverblijven verhuizen naar het achterschip. In 

De VL Voorbode op zee, schilderij. Ca 1930. 
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Binnenkomst van de VL 103 Voorbode op 24 oktober 1923. 

Amsterdam waren de visserijregistratienummers al 
verwijderd. Omstreeks half maart is de Voorbode 
gereed. Laten we de noodlottige reis van de Voor-
bode nu van dag tot dag volgen. 

27 maart. In Oslo neemt het ss Voorbode bij de 
Grubernes Spraengstoffabrik haar eerste lading in 
voor de Wehrmacht: 50 ton dynamiet, 50.000 slag-
hoedjes en 30 kisten lont. In Hammerfest zou de 
lading afgeleverd worden aan Hauans' Material-
handel, die voor de distributie zou zorgdragen. 
Oorspronkelijk was deze explosieve lading toe-
gewezen aan de Vertrouwen, maar enkele hoogst 
noodzakelijke reparaties zorgden ervoor dat het 
schip niet tijdig gereed was. Na oplevering van de 
Vertrouwen wordt zij geladen met hout en verlaat de 
Oslofjord nog voor de Voorbode. Willem en Chris-
tiaan Bot spreken af in Bergen op elkaar te wachten. 

wordtingenomen, nu bij Engene Fabrikerin'Hurum: 
50 ton kneeddynamiet, 30.000 slaghoedjes en 20 kis-
ten lont. Deze partij zou in Kirkenes door A/S 
Braendsel og Materialhandel aan de Deutsche Dienst-
stellen worden verkocht'^. 

5 april. De Voorbode vertrekt uit Hurum. In Horten 
worden kolen gebunkerd en proviand ingenomen. 
Op bevel van de opdrachtgever, de Höhere Feldwirt-
schaftsoffizier beim Wehrmachtsbefehlshaber Nor-
wegen, wordt de lading uiterst geheim gehouden om 
sabotage te voorkomen. Christiaan Bot was te ver-
staan gegeven om zelfs de havenautoriteiten er niet 
van op de hoogte te stellen. Alleen bij licht zou ge-
varen mogen worden; 's nachts diende de beschutting 
van de havens opgezocht te worden. Ook mocht de 
voor een transport van deze aard voorgeschreven 
rode vlag niet worden gevoerd. 

Eind maart. De tweede lading voor de Wehrmacht 9 april. Via Langesund en Kristiansand arriveert de 
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Voorbode in Egersund De havenautoriteiten zijn 
hier op de hoogte van de werkelijke lading, want 
Christiaan Bot krijgt geen toestemming om de haven 
binnen te varen Noodgedwongen gaat de Voorbode 
's nachts op het onbeschermde buitenwater voor 
anker 

11 april Ook in Stavanger wordt de Voorbode geen 
toestemming verleend in de haven af te meren Lang-
zamerhand wordt de werkelijke lading van de Voor-
bode een publiek geheim, en daarmee stijgt de kans 
op sabotage door het aktieve noorse verzet' 

16 april Vanuit Haugesund arriveert de Voorbode 
's middags in de Puddefjord Omdat in de monding 
geen goede ankerplaats kan worden gevonden vaart 
de Voorbode de fjord verder binnen, richting Bergen 
Hier meert het schip af aan de Vestingkade, naast de 
Krosdol, een zandvrachtschip, en recht tegenover 
het Bergenhus, een middeleeuws kasteel, waarin het 
kantoor van de duitse autoriteiten gevestigd was Die 
autonteiten zullen zeker niet op de hoogte zijn 
geweest van de lading' De Vestingkade was overdag 
afgesloten door duitse wachtposten, omdat russische 
krijgsgevangenen het zand uit de Krosdol losten Dit 
werd gebruikt om de bunker achter het Bergenhus te 
verzwaren 

17 april De noorse havenbediende Olaf Olsen komt 
op de vroege maandagmorgen aan boord om de 
gebruikelijke formaliteiten af te handelen Kapitein 
Christiaan Bot is afwezig Van de machinist verneemt 
hij dat de Voorbode met een lading stukgoed onder-
weg IS van Oslo naar Kirkenes voor de Knegsmanne 
Maar voor de reis voorgezet kan worden zal de Voor-
bode eerste in Bergen enige noodzakelijke machine-
reparaties ondergaan De firma Sletten & Jensen uit 
Bergen heeft hiertoe opdracht gekregen 

19 april De mannen van de Vertrouwen, die inmid-
dels ook binnengelopen was, komen op bezoek Dit 
moet een prettige afwisseling geweest zijn, want van 
de bemanning had alleen de kok regelmatig contact 
met de mannen van de Krosdol en met de noorse 
havenarbeiders 

20 april Op deze vroege donderdagmorgen klaute-

ren Lars Hamre en Lauritz Sletten, twee onderhouds-
monteurs van de firma Sletten & Jensen, om tien voor 
half negen vanuit hun roeiboot aan boord van de 
Voorbode Machinist Vellinga begroet hen vergelijkt 
het werkbriefje met zijn opdracht en gaat hen voor 
naar de machinekamer Op het moment dat het drie-
tal de ladder afdaalt, ruikt de machinist een vreemde, 
scherpe lucht Als hij omhoog klimt ziet hij uit een 
mangat op het voordek een rookwalm komen On-
middellijk slaat hij alarm, waarschuwt zo goed en zo 
kwaad als maar gaat de noorse technici en springt 
over de reling via de Krosdol op de kade Zonder 
verder ook maar iemand te waarschuwen, rent hij 
weg van de plaats van het naderend onheil Gealar 
meerd door de machinist springt Lars Hamre aan 
bakboordzijde overboord, en zwemt achter de 
Krosdol om naar de kade Sletten, die op de kade 
gesprongen was, sleurt beneden aan de kadetrap zijn 
collega uit het water en samen zetten ze het op een 
lopen, niet wetend waarvoor' 

De machinist van de Krosdol Einar Sivertsen ziet de 
twee technici wegrennen en roept naar de kok van de 
Voorbode wat er aan de hand is, wijzend naar de 
steeds zwarter wordende rookwalm Deze haalt zijn 
schouders op, maar als hij de rookpluim ziet, springt 
hij op en rent ook via de Krosdol de kade over 
Zwaaiend met zijn armen slaat hij tijdens zijn vlucht 
groot alarm en roept dat de Voorbode volgestouwd 
zit met explosieven Op de kade ontstaat enorme 
paniek Duitse wachtposten, russische knjgsgevange-
nen, nederlandse en noorse zeelui, en verder ieder-
een die nog aanwezig is, hebben maar een gedachte 
zo snel mogelijk wegkomen voor de explosie De 
zwarte rookwalmen veranderen in vuurtongen die al 
snel het dek van de Voorbode omhullen Seconden 
tellen 

08 39 uur Een oorverdovende klap verscheurt de 
vredige stilte van Bergen 100 000 kilo springstof 
komt tot ontploffing Een vuurzuil van wel 30 meter 
verlicht de hemel De Voorbode wordt uiteengereten, 
brokstukken worden honderden, ja zelfs duizenden 
meters weggeslingerd De luchtdruk doet ruiten ver-
splinteren, ramen en deuren worden ingedrukt, 
daken worden van de huizen gelicht en muren 
worden omver geblazen Zelfs het Bergenhus met 
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Bergen (Noorwegen) in brand na de explosie op de Voorbode op 20 april 1944. 

zijn dikke muren wordt zwaar beschadigd. Door de 
luchtdruk ontstaat een vloedgolf die een 800 ton 
metend schip op de kade werpt! Overal ontstaan 
branden in de merendeels houten woonwijken door 
rondvliegende brandende brokstukken en omgeval-
len kachels, de bevolking slaat op de vlucht. . . 

Aan boord van de Vertrouwen, welke aan de andere 
zijde van het Bergenhus ligt afgemeerd, wordt Willem 
Bot opgeschrikt door de enorme explosie en door de 

vuurgloed. Realiserend wat er moet zijn gebeurd, 
springt hij aan land en baant zich een weg door de 
menigte vluchtende mensen, richting Voorbode, of 
wat er nog van over is. Op de vestingskade treft hij de 
dode lichamen aan van stoker Zwaneveld en van 
matroos Klaas de Heyer van de Voorbode .Zijn broer 
Christiaan Bot is en blijft onvindbaar. Van de over-
levende bemanningsleden verneemt hij later dat ten 
tijde van de explosie zijn broer aan boord was. Ook 
hij moest zijn omgekomen. 
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De verliezen 

Aan noorse zijde vielen 95 doden, 500 zwaargewon- matroos De Heyer en kapitein Bot, wiens lichaam 
denen4.500lichtgewonden,aanduitsezijde21doden ruim een maand later zwaar verminkt uit het water 
en 102 gewonden. Aan materiele schade werd onder werd gehaald, het leven. De eerstgenoemden werden 
meer geleden: 30 schepen gezonken; 131 huizen ver- in Bergen begraven, de laatste werd na crematie 
woest, 183 zwaar beschadigd en 3.422 licht bescha- overgebracht naar Vlaardingen en daar ter aarde 
digd. Van de Voorbode lieten stoker Zwaneveld, besteld op de algemene begraafplaats. 

De haven van Bergen na de ontploffing van 20 april 1944. 
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Het onderzoek 

Zowel door de noorse als door de duitse autoriteiten 
werden onderzoeken ingesteld: de bemanningsleden 
van de Voorbode en van de Vertrouwen werden 
grondig aan de tand gevoeld. Ook werd de Vertrou-
wen doorzocht door de Wehrmacht, die op zoek was 
naar de spoorloze kapitein van de Voorbode. Het 
noorse Naeringsdepartementet concludeerde dat 
spontane ontbranding in het kolenruim de oorzaak 
was ' \ Dit lijkt niet waarschijnlijk, want tijdens 
de verbouwing waren de kolenbunkers leeggehaald. 
Ook heeft kapitein Bot op de fatale ochtend om circa 
7 uur nog een rondje over het schip gemaakt, waarbij 
hij geen alarmerende verschijnselen waarnam. Na 
7 uur is bovendien de kok nog in het ruim geweest om 
brandhout te halen voor zijn fornuis! De kok moest 
vlak voor de explosie nog gewaarschuwd worden 
door de machinist van de Krosd0l. 

Volgens de Wehrmacht was er duidelijk sprake van 
sabotage door het noorse verzet. In de stad werden 
opsporingsberichten verspreid voor twee van sabo-
tage verdachte noren. In Bergen bestond een com-
munistische verzetsgroep, die na de duitse inval 
in Rusland in 1941, maar vooral na de russische 
operaties in het noorden van Noorwegen in 1943, 
voortdurend sabotage pleegde'". Gelet op de eind-
bestemming van de Voorbode (Kirkenes en Ham-
merfest in noord-Noorwegen) is het waarschijnlijk 
dat de explosieven gebruikt zouden worden om de 
russische opmars te vertragen door het opblazen van 
bruggen en andere strategische punten. 

Langzamerhand was de werkelijke lading van de 

Voorbode een publiek geheim geworden. Mogelijk 
heeft het verzet de verjaardag van Hitler (20 april) 
afgewacht om een indrukwekkende daad te stellen. 
De verzetsgroep lijkt echter de kracht van de explosie 
onderschat te hebben. Dit kan ook de reden geweest 
zijn dat nooit enige groepering de verantwoording op 
zich genomen heeft voor deze grootste ramp, die 
Noorwegen tijdens de tweede wereldoorlog te ver-
werken heeft gekregen. Het zou hen immers niet in 
dank zijn afgenomen. 

Noten 

1 J Bot jr Het Vlaardingse Geslacht Bot Rotterdam. 1949 
biz 80 

2 H A. H Boelmans Kranenburg en J P van de Voort Een 
zee te hoog, scheepsrampen bij de Nederlandse zeevisserij 
1860-1976 Bussum. 1979 bIz 128 

3 Odd Strand 20 April, en dag I 1944, eksplosjonsulykken i 
Bergen Bergen, 1970 Voor zover niet nader aangegeven zijn 
alle gegevens aan dit boek ontleend 

4 J P van de Voort De reden |en en handelmaatschappijen 
Hoogendijk en de Doggermaatschappij in de jaren 1745-1975 
Vlaardingen, 1975 blz 18 

5 Hetzelfde werk blz. 19 
6 De zeven stoombunschepen waren VL 195 Prins Hendrik der 

Nederlanden. VL 196 Johanna. VL 156 Koningin Emma, 
VL 199 Martha Maria. VL 185 Noordster, VL 86 Au Revoir 
en VL 103 Adio 

7 Jaarverslag Doggermaatschappii 1910 
8 Jaarverslag Doggermaatschappij 1915 
9 Jaarverslag Doggermaatschappij 1943 

10 Jaarverslag Doggermaatschappij 1945 
11 Jaarverslag Doggermaatschappij 1943 
12 Brief van 21 september 1944 van het Naeringsdepartementet 

aan de Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen 
13 Dezelfde brief 
14 Interview met B Aalerud. inwoner van Bergen 
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HET ARCHIEF, EEN KENNISMAKING Vlaardingen. De meesten zie je nooit op het archief. 
Een wat bredere introductie is daarom op zijn plaats. 

Theo J. Poelstra 

Wat doet de Archiefdienst? 

De Gemeentelijke Archiefdienst van Vlaardingen, 
gevestigd in het raadhuis van de voormalige gemeente 
Vlaardingerambacht, Plein-Emaus 5, bewaart en ver-
zorgt de oude historische archieven van de stad en de 
latere gemeente Vlaardingen. Met die wetenschap 
houdt de kennis van de meeste mensen op, ook van 
hen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van 

Vanaf de verlening van het eerste grafelijke privilege 
aan Vlaardingen, in 1273, kunnen we spreken van een 
stad met een eigen bestuur. Dat stadsbestuur kreeg 
nog meer privileges, het maakte verordeningen, het 
ontving en verstuurde brieven, het hield een boek-
houding bij van ontvangsten en uitgaven, het nam 
besluiten en legde die vast, kortom het voerde een 
administratie, anders gezegd het vormde een archief. 
Om te bewaren als geheugen en tot bewijs van rechten 
en plichten. 

Archiefgebouw. Plein-Emaus 5 Vlaardingen. 
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Krachtens de Archiefwet 1962 gaan de archiefbeschei-
den die de gemeente Vlaardingen produceert, voor-
zover ze blijvende historische waarde hebben, naar 
de Archiefdienst als ze ongeveer vijftig jaar oud zijn 
Ze zijn dan openbaar, dat wil zeggen dat ze op de 
studiezaal vrij en kosteloos mogen worden ingezien 
door iedereen die dat wil burgers die de geschiedenis 
van hun familie, hun huisof hun stad willen natrekken, 
en wetenschappers, om een paar voorbeelden te 
noemen De Archiefdienst heeft op die grond alle nog 
bestaande archiefbescheiden in huis die de stad en 
later de gemeente hebben gevormd tussen 1273 en 
1945 Het vlaardingse stadsarchief is redelijk volledig 
bewaard gebleven vanaf de standsbrand in 1574 De 
stukken van daarvoor zijn grotendeels verloren 
gegaan 

Omdat archiefbezoekers als historisch georiënteerde 
gebruikers andere vragen aan de archieven stellen dan 
de vroegere bestuurders deden, wordt het archief-
bestand met nieuwe ingangen toegankelijk gemaakt 
In de eerste plaats via inventarissen, dat zijn om-
schrijvingen van de onderdelen van een archief naar 
administratieve kenmerken, bij voorbeeld notulen, 
brieven, kasboeken (zie afbeelding 1) Een nadere 
ingang vormen de indices en klappers, dat zijn toe-
gangen op archiefbestanddelen via trefwoorden op 
persoonsnamen 

Omdat archieven hebben te lijden van gebruik en 
slechte klimatologische omstandigheden zoals vocht, 
warmte, koude en luchtverontreiniging, moet er 
voortdurend aan worden gerestaureerd, net als aan 
gebouwen Veel geraadpleegde archiefbescheiden 
worden archiefgebruikers met langer in originali ter 
hand gesteld, maar in de vorm van microfilms De 
originele archivalia moeten in een zo goed mogelijke 
conditie bewaard blijven Het zijn met zo maar infor-
matiedragers, maar tevens roerende monumenten 
van voorbije cultuurperioden 

Wie hebben archieven nagelaten? 

Tot 1795 zien we onder meer als stedelijke bestuurs-
colleges een dagelijks stadsbestuur van twee burge-
meesteren, een vroedschap van twintig leden, te ver-
gelijken met een gemeenteraad, die werd gehoord in 

alle belangrijke zaken, een college van zeven schepen 
dat vooral als rechterlijke macht optrad De baljuw, 
de schout en de secretaris hadden een combinatie van 
rechtelijke en bestuurlijke competenties Schout, 
burgemeesteren en schepenen stelden als college van 
de wet de stedelijke verordeningen of keuren vast en 
ze troffen beschikkingen in allerlei civiele zaken die 
tegenwoordig door een rechtbank worden behandeld, 
zoals scheiding van tafel en bed, faillissement en 
curatele De twee thesauriers waren verantwoordelijk 
voor de stedelijke boekhouding De vermogensrech-
telijke kant van het bestuur van de hervormde kerk, 
van het gast-, later weeshuis en van een algemeen 
visserijarmenfonds werd uitgeoefend via een gemeen-
schappelijke regeling tussen de stad Vlaardingen, de 
ambachtsheerlijkheid Vlaardingerambacht en tot 
1674 ook de ambachtsheerlijkheid Zouteveen Dit 
gemeenschappelijke bestuur over de kerk en de chari-
tatieve instellingen heette het college van de drie-
vanaf 1674 van de tweegerechten De krijgsraad 
oefende bestuurlijke bevoegdheden uit over de schut-
terij De ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaar-
dingerambacht was officieel m de stad Vlaardingen het 
hoogste gezag, maar hij had er m feite nauwelijks 
bevoegdheden Tussen 1795 en 1813 de franse tijd, 
veranderden de vlaardingse bestuursinstellingen her-
haaldelijk van naam en onderlinge competentie 

Na 1813 groeide het bestuur van de gemeente Vlaar-
dingen toe naar de vorm die het nog steeds heeft Van 
1813-1824 bestond het gemeentebestuur uit een presi-
dent en zes raden In 1851 bracht de Gemeentewet het 
huidige bestuursbestel van gemeenteraad en college 
van burgemeester en wethouders In de negentiende 
en twintigste eeuw ontstaan gemeentelijke diensten 
die eigen archieven vormen We noemen Gemeente-
werken, Stadsarmbestuur, later Burgelijke Arm-
bestuur, beide voorgangers van de Gemeentelijke 
Sociale Dienst, Gemeentepolitie En natuurlijk de 
Archiefdienst zelf 

BIJ de opheffing van de gemeente Vlaardinger-
ambacht in 1941 werd het archief van die gemeente 
bij dat van Vlaardingen gevoegd omdat Vlaardinger-
ambacht feitelijk in Vlaardingen was opgegaan Op 
dezelfde manier kwam Vlaardingerambacht in 1855 
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De bezoekersruimte van de Archiefdienst. 

aan het archief van de gemeente Zouteveen toen die 
gemeente werd opgeheven. 

Vanaf 1620 traden in Vlaardingen incidenteel notaris-
sen op, vanaf 1703 is er sprake van een geregeld 
notariaat. Tot de franse tijd werden notarissen tot hun 
ambt en standplaats toegelaten door het landsbestuur 
van Holland, vanaf de negentiende eeuw zijn het 
rijksfunctionarissen. 

Naast de overheidsarchieven beheert de vlaarding-
se archiefdienst particuliere archieven die op grond 
van ondermeer schenking en in-bewaring-geving zijn 

verworven. Een greep: de Nederlandse Hervormde 
Gemeente; de familie Van Linden van den Heuvell; de 
rederij IJzermans; de NV De Oude Lijnbaan; het 
departement Vlaardingen van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen. 

Alle vlaardingse archieven, met de dateringen, zullen 
worden beschreven in de zuidhollandse archiefgids die 
eind 1983 of begin 1984 zal verschijnen. 

Omdat de archiefdienst in feite het plaatselijk histo-
risch documentatiecentrum is, ligt het voor de hand 
dat ook andere bronbestanden dan oude administra-
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ties worden bewaard en aangeworven. Zoals een 
bibliotheek waarin zoveel mogelijk alle publikaties 
die er over Vlaardingen verschijnen en zijn ver-
schenen worden opgenomen, bij voorbeeld de kran-
ten. Daarnaast bestaat een topografisch-historische 
atlas, dat is de verzameling tekeningen, kaarten, 
prenten en foto's van het stadsbeeld, historische 
gebeurtenissen en personen. De collectie films, 
video- en geluidsbanden is nog bescheiden van 
omvang. 

Belangrijke archivalia en andere documenten 

Van een collegiaal bestuursapparaat als een stedelijke 
overheid voor 1813 zijn de resoluties, zoals de officiële 
verslagen van vergaderingen toen werden genoemd, 
de belangrijkste stukken. Mee omdat brieven en 
nota's van voor 1800 vrijwel volledig ontbreken. 
Van na 1813 is de correspondentie van het gemeente-
bestuur vrij volledig bewaard gebleven, hetzij in de 
vorm van bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad 
en burgemeesters en wethouders, hetzij als brieven-
series of dossiers. De resoluties van de vlaardingse 
bestuurscolleges van voor 1813 zijn bewaard gebleven 
vanaf 1555 (zie afbeeldingen 5-7). 

Een uitvoerige bespreking van resoluties van een 
stadsbestuur is te vinden in 'Th. J. Poelstra. Een Hol-
lands Stadsarchief; wegwijzer tot onderzoek. Rotter-
dam, 1969'. Ook vele andere archiefbescheiden die in 
dit artikel ter sprake komen worden uitgebreider 
behandeld in Een Hollands Stadsarchief. 

Verordeningen legde het stadsbestuur van voor 1813 
vast in keurboeken, die bewaard zijn gebleven vanaf 
omstreeks 1580. De stedelijke wetgevende bevoegd-
heid strekte voor 1800 vrij ver. In de keurboeken 
komen we naast strafrechtelijke en civielrechtelijke 
bepalingen ook gilderecht tegen (zie afbeeldingen 8 
en 9). 

Vanaf 1852 verschijnen in het archief de jaarlijkse 
gemeenteverslagen; met 1935 houden ze helaas op, 
van dan af blijven echter wel de jaarverslagen van 
diensten en bedrijven bestaan (zie de afbeeldingen 
10 en 11). 

Het stadsbestuur van voor 1813 verantwoordde de 
stedelijke ontvangsten en uitgaven breedvoerig in 
de jaarlijkse thesauriersrekeningen. De stedelijke 
bemoeienissen betroffen toen voornamelijk openbare 
werken, de haven, gebouwen, straten en wegen (zie 
afbeelding 12). Na 1813zien wede gemeentebegroting 
in de administratie verschijnen, evenzeer een politiek 
als een boekhoudkundig stuk. De periode rond 1813 is 
een tijdvak waarin veel in de overheidsadministratie 
verandert; in het algemeen wordt de administratie 
uitvoeriger, terwijl ook de archieven vanaf die tijd 
vollediger voor ons bewaard zijn gebleven. Naast 
de stads- later de gemeenteboekhouding zijn de 
rekeningen van andere organisaties van belang als 
geschiedbron, bij voorbeeld van de kerk en het wees-
huis (afbeelding 13). Dat geldt ook voor verschillende 
belastingregisters. Voor 1800 bij voorbeeld voor de 
verpondingskohieren en -leggers, die vanaf 1650 per 
huis bijhouden wie eigenaar is en hoe groot de aanslag 
is in de verponding, dat is zeg maar een soort onroe-
rend-goedbelasting. De verpondingsadministratie 
vormt een onmisbaar hulpmiddel bij onderzoek naar 
huizen of de geschiedenis van een straat of een stads-
wijk. Uit het archief van het gemeentebestuur uit de 
negentiende eeuw noemen we de patentregisters van 
1814-1894. Het patent is een belasting op de uitoefe-
ning van een bedrijf of beroep. De patentregisters 
geven op wie er welk bedrijf uitoefent, hoe groot dat 
bedrijf is en soms hoeveel personeel het heeft. Kort-
om, ze vormen een onmisbare bron voor de econo-
mische geschiedenis van Vlaardingen. 

Een bevolkingsregister kende het oude stadsbestuur 
niet, al lijkt het poorterboek dat vanaf 1555 dateert, 
iets op een vestigingsregistratie. In het poorterboek 
legde het stadsbestuur voor 1800 vast wie het stedelijk 
burgerrecht had verworven (afbeelding 15). Het 
eigenlijke bevolkingsregister, bij de Archiefdienst 
aanwezig tot ca 1880, begint pas in 1850. Er aan 
vooraf gaan volkstellingregisters van 1830 en 1840, 
een incidenteel bevolkingsregister van 1812 en een 
wijkregister van 1814-1821. Al deze registers geven 
vrij uitvoerige informatie over personen: naam, 
beroep, geboortejaar of -datum en geboorteplaats 
onder meer. 

De registers van de burgerlijke stand, geboorte 
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De archiefbewaarruimte. 

(afbeelding 16), huwelijk, echtscheiding en over-
lijden, beginnen in 1811 en zijn bij de Archiefdienst 
aanwezig tot 1882 toe. Toen in 1811 de burgelijke 
stand werd ingesteld werden van de kerken de doop-, 
trouw- en begraafboeken genaast als een soort voor-
materiaal om op terug te grijpen. Zo zijn in Vlaar-
dingen in 1811 onder meer naar het stadhuis gegaan 
de hervormde doopboeken vanaf 1646 (afbeel-
ding 17) en de trouwboeken vanaf 1632. Het stads-
trouwboek, voor huwelijken van niet-hervormde 
burgers, dateert van 1600. Iemands overlijden van 
voor 1811 kan alleen worden gevonden in begraaf-
aantekeningen in de rekeningen van de hervormde 
kerk vanaf 1662. 

We zagen dat schepenen als onderdeel van het stads-
bestuur de plaatseli jke rechtbank vormden; pas vanaf 
1813 werd de rechterlijke macht een rijksaangelegen-
heid. De rollen van de strafzaken die voor baljuw en 
schepenen dienden, met verhoren, eisen en vonnis-
sen, zijn bewaard gebleven vanaf 1594 (zie afbeel-
ding 18). 

De rollen van burgerlijke rechtsgedingen voor schepe-
nen van Vlaardingen zijn nog aanwezig vanaf 1632. 
Evenals de strafrechtelijke rol houden ze op het einde 
van de franse tijd op, toen rechtspraak een rijkszaak 
werd. Sommige privaatrechtelijke zaken werden 
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door het college van de wet behandeld (zie afbeel-
ding 19). 

Voor 1811 werden eigendom van onroerend goed en 
schepen ten overstaan van schepenen door de oude 
op de nieuwe eigenaar overgedaan. Hetzelfde geldt 
voor hypotheekvestiging, ook die gebeurde voor het 
plaatselijk gerecht. De akten van transport en hypo-
thecatie van onroerend goed en schepen zijn bewaard 
gebleven vanaf 1569. Het hoeft geen toelichting dat 
deze stukken van belang zijn voor huizenonderzoek 
en de geschiedenis van visserij en scheepvaart. 

In de zeventiende eeuw, toen Vlaardingen zo goed als 
geen notariaat kende, werden testamenten en akten 
van huwelijkse voorwaarden ten overstaan van schepe-
nen gepasseerd, ze zijn aanwezig van 1605-1677. 

Een typisch vlaardingse serie akten vormen de ver-
klaringen tegenover schepenen van aanvoer van 
haring, over de periode 1699-1811 (afbeelding 20). 
Een ander belangrijk specifiek vlaardings archief-
bestanddeel zijn de monsterrollen die werden op-
gemaakt voor de waterschout en die bij de Archief-
dienst aanwezig zijn van 1877-1977 (afbeelding 21). 

De hierboven besproken soorten archivalia zijn in de 
meeste gevallen ook te vinden in de archieven van de 
ambachtsheerlijkheden, later de gemeenten Vlaar-
dingerambacht en Zoute veen. 

Er is wat vlaardings notarieel archief gevormd van 
1620-1671. Van veel betekenis is het niet. Veel akten, 
met name testamenten en akten van huwelijkse voor-
waarden, werden zoals we zagen, gepasseerd voor 
schepenen. Voor het overige gingen veel Vlaardingers 
liever in Schiedam naar de notaris, om welke reden 
dan ook: misschien achtten zij de schiedamse notaris-
sen discreter of kundiger. Vanaf 1703 worden de 
notariële archieven vollediger, ze zijn bij de Archief-
dienst aanwezig tot en met 1895. Vanaf 1811 verlijden 
de notarissen ook de akten van transport en hypothe-
catie. Veel inzicht in de plaatselijke economie, wijze 
van bedrijfsvoering, inrichting van huizen en mate-
riële cultuur geven de boedelinventarissen en boedel-
rekeningen, opgemaakt in het kader van de afwikke-
lingvan erfenissen. In dit soort stukken wordt iemands 

vermogen uitvoerig gespecificeerd, vaak in de volg-
orde van: onroerend goed; scheepsaandelen en 
schepen; schuldvorderingen, waaronder overheids-
obligaties (een belangrijke beleggingsvorm); roerend 
goed waaronder sieraden, de inboedels en soms 
complete bedrijfsinventarissen (zie de afbeeldingen 
24-26). 

Particuliere archieven bevatten documenten die je in 
overheidsarchieven niet tegenkomt: persoonlijke 
brieven (afbeelding 25), clubnotulen. bedrijfsboek-
houdingen om een paar voorbeelden te noemen. Voor 
gegevens over wat er in de stad allemaal te doen is 
geweest zijn de kranten wel de belangrijkste bron. ze 
beginnen in 1869 en lopen door tot vandaag (afbeel-
ding 26). 

De kaarten, tekeningen, prenten, foto's en dergelijke 
uit de topografisch-historische atlas geven visuele 
informatie op punten waar de schriftelijke bronnen 
zwijgen: over het straatbeeld; over kleding en mode; 
over hoe iemand er uit heeft gezien blijkens portret-
ten; over vroegere bebouwingen (zie de afbeeldingen 
2-4 en 27-28). 

Hoe nu verder? 

Misschien hebt u bij het lezen van dit artikel de smaak 
te pakken gekregen en wilt u meer. Bij voorbeeld zelf 
onderzoek doen naar uw voorouders of de geschiede-
nis van het huis of de straat waar u woont. Dan moet u 
de archiefteksten naar hun inhoud kunnen interpre-
teren en de ambtelijke en de juridische taal decoderen 
tot gewoon begrijpelijk en verstaanbaar nederlands. 
Dit artikel kan u daarbij op weg helpen, evenals het al 
genoemde Een Hollands Stadsarchief. U moet het 
oude nederlands kunnen lezen, dat nogal afwijkt van 
het huidige schrift en onze taal van vandaag. Hierbij 
kunt u in de goeie richting worden gezet door 'J. L. 
van der Gouw. Oud schrift in Nederland; een leer-
boek voor de student. Alphen aan de Rijn, 1978". En 
dan komt het onderzoek zelf: de gegevens uit ver-
schillende archiefstukken verzamelen en optekenen. 
En vervolgens daaruit conclusies durven trekken: niet 
te veel maar toch ook niet te weinig, een kwestie van 
optimaal gebruik maken van het materiaal dat voor-
handen is, zonder uw fantasie daarbij op hol te laten 
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slaan. We kunnen in het kader van dit artikel geen 
onderzoek inbouwen. We kunnen wel wat voorbeel-
den uit de literatuur voor u aandragen, aan de hand 
waarvan u ziet hoe met het vlaardingse archief-
materiaal kan worden gewerkt. 

Een Hollands Stadsarchief geeft een methodisch ver-
slag van een onderzoek naar een persoon die in 
de achttiende eeuw leefde. Weliswaar komen de 
gegevens daarvoor uit rotterdamse archieven, maar 
het geheel is toch ook wel op de vlaardingse situatie 
van toepassing. Een instructief artikel, een soort les-
brief met betrekking tot huizenonderzoek in Vlaar-
dingen, schreven wij in 1980 in het regionaal-historisch 
tijdschrift Holland op blz. 164-177: 'Theo J. Poelstra. 
Het huis De Zeeman, Hoogstraat 205 in Vlaardingen; 
methodisch verslag van een onderzoek'. Van hoe 
gebruik kan worden gemaakt van kranten is een goed 
voorbeeld: 'Rinus Wagenaar. Kleur en koers van de 

vlaardingse vakbeweging (1890-1910). in: Historisch 
Jaarboek Vlaardingen 1980. blz. 95-130'. Als bedrijfs-
geschiedenis die op vlaardingse archiefgegevens is 
gebaseerd noemen we: 'J. P. van de Voort. Het vlaar-
dingse bedrijf De Zeeman, in: Historisch Jaarboek 
Vlaardingen 1979. blz. 111-134'. 

En als u nu nog niet bent afgeschrikt, dan moet u zelf 
op onderzoek uitgaan op het archief. Het personeel 
van de Archiefdienst is bereid beginners op weg te 
helpen. De Archiefdienst is voor bezoek geopend op 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 10-12.30 en 13.30-
17 uur en op donderdag van 10-12.30 en 13.30-22 uur; 
telefoon 010-342972. Wel wensen wij u een beetje 
sterkte toe bij uw eerste archiefbezoeken: er is veel tijd 
en geduld voor nodig om gegevens uit de archieven 
naar boven te spitten. Maar wie iets vindt beleeft 
werkelijk plezier, net zo'n soort plezier als bij het 
vangen van een karper van twee trottoirtegels lang. 
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De bronnen 

/ Archiefinventaris. 

i 5 INYHHTARIS YAK HET ARCHIEF YAH DE YEREi:iCING "DE YLAARDISGSCItE 

BUHaiR'AACHT". 191^1940» 

Opgericht 22 februari 1919 en is waarschijnlijk te beschouwen 

als een voortzetting van het Comité van Orde, dat november 1918 

alhier werd opgericht. 

Op last van de Duitse autoriteiten deelde in juli 1940 de 

secretaris-genraal, waarnemend hoofd van het Departement van bin-

neilandse zaken, aan de gemeentebesturen mede, dat de burgerwach-

ten waren opgeheven. De ontbinding moest 1 september 1940 geschied 

zijn. Op 19 augustus 1940 bood het bestuur het archief der ont-

bonden vereniging aan. 

Sigal. 

1. Convocaties van bestuurs-, leden- en jaarvergaderingen, 1919-
1940. 1 omslag. 

2. Presentielijst van bestuurs-, leden- en jaarvergaderingen, 

28 sept. 1938-3 apr. 1940. 1 deel. 

3. Kotulen en concept-notulen,van bestuursvergaderingen, 1919-
1940. 1 omslag. 

4. Kotulen en concept-notulen van ledenvergaderingen, 1919-

1940. 1 omslag. 

5. Notulen en concept-notulen van jaarvergaderingen, 1926-

1939. 1 omslag. 

6. Statuten, 1920 4 1940. 1 omslag. 

7. Huishoudelijk Reglement, 1919. 1 stuk. 

8. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, 1919-1940. 125 

omslagen. 

N.B. Oorspronkelijk waren deze stukken alfabetisch naar 

de namen der afzenders geborgen in enige brieven-

mappen; later zijn de brieven dossiersgewljs ge-

rangschikt op de onderwerpen. 

1. Oprichting en organisatie in het algemeen, 1919» 
2. Bestuur, 1919-1940. 

3. Donateurs, 1921-1940. 

4* Aanmelding voor het lidmaatscnap, I919-I94O. 

5. Aanbevelingen en informaties betreffende leden, 1925-1939. 
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2 Plattegrond van Vlaardingen, druk 1890 
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-/nX-^/ /lin/r, 

^ 
*> 

^ 

/ ^ - / 
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? Potloodtekening Westhavenplaats, tegen 1800 

Topografische en historische atlas Archiefdienst 
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4 Aquarel met pentekening van Cornells Dorsman en zijn vrouw Adriaantje Schenkelshoek, tegen 1800. 

Topografische en historische atlas Archiefdienst. 
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5. De vroedschap besluit een schutterij van 120 man op te richten, 1622. 

Laatste regel, praeter uts(upra): 'met uitzondering van de vroedschappen die hierboven zijn genoemd'. 

i,̂ »»::;:̂ ^^^^ 1 ^ ^ ^ cju^^f g ^ i ^ i^>^jf^(¥^ 

:'i 

(1622 augustus 20). 
Ter voors(eyden) vergaderinge voorgedragen sijnde dat 
(ver)mits (2) dese conjuncture des tijts, in dewelcke alle 
plaetsen, oock van (3) veel minder gesteltenis als dese, hen 
van wapenen, schutteren (4) ofte wachten hebben voorsien, 
de vergaderinge oock eenmael (5) behoort op te mereken 
ende te versorgen dat de inwoonderen (6) deser stede met 
meerder seeckerheyt ende wachten werden (7) bewaert, 
opdat derselver slappicheyt geen oorsaecke si j van (8) eenich 
overval! ofte andere confusie. Is daerop bij (9) meerderheyt 

van stemmen verstaen ende geresolveert (10) dat men mette 
eerste gelegentheyt alhyer weder sal oprechten (II) ende 
erigeren een vaendel schutteren van honderttwintich 
(12) koppen, met behoorlijcke wapenen ende ordre versien. 
Weicke (13) ordre de heeren burgem(eeste)r(e)n ende 
schepenen gelast (14) werden in te stellen. Omme daernae 
bij dese vergaderinge (15) den capiteyn ende andere officiren 
gestelt te werden (16). Actum bij bailliu, schout ende allen 
den vroetschappen (17), praeter ut s(upra). 

Bron: Archieven Stadsbestuur Vlaardingen 1273-1813 (hierna te noemen ASV), inv. Hoogendijk nr 2, resoluties 

vroedschap 1617-1699, folio 19-19 verso. 
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6. Een kapotte as maakt het malen met de stadskorenmolen levensgevaarlijk. De vroedschap besluiteen nieuweasaan te schaffen, 

van het beste hout, en machtigt daartoe een burgemeester en een vroedschapslid, 1661. 

VSSv. •'..^iGei 

, . ' ^ JK- 'O^ ' ^^^*^ c^AA»^i*<-^ frixLu>Jï^.c U T Ö A S . ^ . 3ct, i i CVvvJ4-f^5L;^ j;}_ 

Den 2en feb(ruarii) 1661. 
(2) Alsoo den as in (den) coorenmoolen deser stede insuffi-
sant (3) bevonden werdt, zulcx dat niet sonder groote pericul 
(4) de molen bemalen werdt, soo is mitsdien bij (5) heeren 

(6) doenl(i jck) sal coopen een nieuwen as van het beste houdt 
(7) dat men sal connen becomen. Tot welcken eynde gecom-
(8)mitteert zijn de heeren Abram Hogenhoeck, burge-
m(eeste)r, (9) en(de) Jan Jans{zoon) Broeck, vroetschap 

vroetschappen geresolv(eer)t, dat men op het spoedighste deser stede. 

ASV, inv.nr34, resolutiescollegevandewet 1652-1677, fo29. 
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7. De vroedschap wil een nieuwe ijsbreker aanschaffen, in de vorm van een platte schuit, en geeft burgemeesteren opdracht 

daartoe, 1680. 

o©^« 

Den 31 december (1680). En(de) sijn de heere borgem(eeste)r(e)n (8) v(er)socht 
(2) Is bij de heere vroetschappen deser stede geresol- en(de) gecommitteert, sulx deselvige (9) werden v(er)socht 
(3) veert dat ten dienste deser stede soude werden (4) ge- en(de) gecommitteert bij desen. om(m)e (10) die te doen 
maeckt een nieuwe groote ijsschouwe (5) (om(m)e in tijde maecken en(de) besteden, soodanig ais (11) deselve ten 
van vorst tot het breecken van (6) de haeve etc(etera) te meesten dienste deser stede sullen (12) oordeeien te be-
cunnen gebruycken), en(de) dat (7) met ijser beslaege. hooren. 

ASV, inv.nrl, resoluties vroedschap 1617-1699, fo 97 va. 
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8. Bepalingen over het afleggen van het examen voor meester-bakker uit de keur op het bakkersgilde, 1624. Laatste regel: ons 

woord misbaksel is kennelijk van zeer oude datum. 

^ 

Q J c - /yvvvLpfmvVx-f^Jk, CSMXJ Vvvtrvf̂ V.̂  . 3 ^ M * I ^ ^ = " ^ ^ 

,VV ^o i l f f C U \ r ^ ' . V V , [ U v ^ U LvCkS t u v l ^ cVl-^^ 

De prouffwercken sullen moeten gedaen ofte (2) gebacken 
werden ten huyse van den outsten hooftman, (3) sonder 
eenich behulp te hebben anders dan (4) een weger. Ende sal 
den voors(eyden) hooftman genieten (5) voor 't besigen van 
sijn gereetschap twee guldens. (6) Ende of't gebeurde dat de 
voors(eyde) prouff niet (7) goet en viel ofte bij de(n) hooft-

mans niet goetgevonden (8) en worde, soo sal deselve prouff-
doender noch (9) een halff jaer bij een meester moeten 
wercken eer hij (10) weder een andere prouff mach doen. 
Ende tot sijnen (11) costen 'tselve quaetbacksel naer hem 
moeten nemen. 

ASV, inv.nrSS, keurboek 1608-1698, fo 220. 
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9. Het college van de wet verbiedt het invoeren van de kwaadaardige ijslandse honden, 1779. 

y 
/^^. 7£^2-^^^^ 

/X£LJX-

? , ^ ^ ^ 

•f^,e^^ i^n aa^n^T^it^^ 
Ji>y9- * - c . ^ . - * - - y ~ - — f ^ — ^ - - — ^ . . '^ / . ^ ^ '— 

^'^?U2/l^ltyi^'^'^0:> 

A ^ t - 7 ^ / 

(Keure). 
(2) Wij, balliuw, schout, burgermeesteren (3) en schepe-
nen der steede Vlaardingen, in aanmerking (4) genomen 
hebbende dat jaarlijks met de scheepen (5) veel ijslandsche 
honden werden medegebragt, (6) waardoor "t getal van jaar 
tot jaar daarvan (7) merkelijk is accresserende, en reeds door 

derzelver (8) kwaadaardigheyd als anders, alhier offwel in 
(9) andere plaatzen veel ongelukken gebeurd zijn, en van 
(10) tijd tot tijd nog hoe langer hoe meerder te dugten 
(11) stonden, 
(12) Soo is 't dat (en dan volgt het verbod van invoer van 
ijslandse honden, met strafbepaling en datum: 3 april 1779), 

ASV, inv.nr54, keurboek 1712-1795, fo 140 vo -141. 
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10. Gemeenteverslag, handel en binnenvaart, 1861. 

•sndel en Scheepvaart. 

a. Binnenlandsche handel. Opgaaf van de " ^ J i^.^^^^r^^^^ c^ r^c^^^J^^,.^..^ 

week- en jaarmarkten. — q,.-e^e.£j>'^*^^)i^A-é^*ty-^. 

Toestand van den groot- en kleinhandel. 

(,yfL-é>^^'^C£-^is^t.^'^/>^a^Q^ 

"^.-O'/^^^^fi-t^.a^^ > Z.' » * » t ^ 

C-^^.-ë^'Pv-a-f-t.-^^ c^iyfo~e^yy 'voi^>^^:£^p<^b^ 

^-ey'fe^^^g.^i^^HfWZ^ ^^V7^«^^^^!^^*I^ 

b. Buitenlandsche handel. Opgaaf der voor 
^ naamste in- en ujtgevoerde handelsartikelen. 

Herkomst en bestemming der moederen. « — ^ / O ^ T ' I ^ eo'O-e'r.^C^ï'c'ii^ Cy^/L<z-?-i/^ 

5* 
Ie en in de entrepots ^ 

geplaatste handelsartikelen. 
Hoeveelheid doorgevoerde en in de entrepots '\/y^ ^ y^ y 

c. Binnenlandsche scheepvaart. Opgaaf van ^XP-^ (:>^^^>;:^.-t^-t..-tyrio^^Z^^p^t'~f^^/s^U^ 
het aantal en van den tonneninhoud der schepen, .^^^^^/if^^ i>_^,^^a^^^^^^^A.^.r>u^ 
die niet tot de dienst der openbare middelen van ^. / j t J</ ^ / 
vervoer behooren. C^-r-'-t'Cty //// y^^^^-i.^.^ ^r a^iL^^^i^y'^r^T^f.é'-^ 

^>^-ccrty^i'e^ff^C^<e-r^a^.Ly'y^<>^^'-e^-e-^i-'ir^^ 

Ct-^n'VL.t-i'i^iyCi 

Archief Gemeentebestuur Vlaardingen 1813-1962, gemeenteverslagen 1852-1864. 
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//. Gemeenteverslag, visserij, koopvaardij en havenbedrijf, 1861 

c. y%s$cherij «n de hinnenwatereti. Staat van e^^^t^é^^ijTd_t^Ó^^l.£yz^^riytt^^i^-t^ 0''U«-;;<%*-^/:^ 
en toezigt op de Tisscherij. £>C/^^^ 3/ aU -^^-t-t-^^z-^^/é^/u-ty '^' 

d. FittcheriJ buitengaat». Aantal sehepen tot ^"^'"^^^i "̂ ^ O<:^e0n'^y^^zy^a^-^'éi^J 3JI. cP _ 
de verschillende soorten van visscherij gebezigd. ^t£<^it*»i—^^ 

Remaoning. ^-^.'C^-X./t^it^e.tt^^ ̂  t«^i^yrx^ 

Hoeveelheid en prijs van den aangebragten visch. 

OLy é. 
d. Buitenlandsehe teheepvaart. Aantal i n - e n ^ ? / /̂ v̂ - f ^ / h . . fy^^y'/^/^/ -'ót^^n^t^a^ri^ 

uitgeklaard^ zeMchepen. Aceyc^^^^^e-t^^c^e^^ 2t...̂ ^<^<^^^^^J .̂5^W ,̂=.><?^é 

TonneninhTnd. J3^0i _ ^Z/,ZQ -^ ^^^^^^A^'^-^^J^^^^'^^'^I^ 

- ^ ^ - — ^ ^ S<r^ ^^€ytQ^ »rxy ..y^ e^^^-^,^^ ^ Z ^ 

Herkomst en bestemming. 

Werven en scheepsbouw. 
'^G-i^.^l^^rty 

Archief Gemeentebestuur Vlaardingen 1813-1962, Gemeenteverslagen 1852-1864. 
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12. De uitgavenkant van de thesauriersrekening, met voornamelijk posten die openbare werken betreffen, 1661. Vijfde post: 

wanneer westeuropese zee-of koopliedenals slaafinturkse ofalgerijnsehandenvielen, konden zeworden vrijgekocht, en daarvoor 

werd dan gecollecteerd. 
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Bet(aalt) voor 't voeren van 12 000 steen en 't voeren van 
eenig hout, t'samen 6 ponden 14 schellingen 
Bet(aalt) aan Floris van Noortdam ov(er) arbeytsloon van 
straatmaken 7 ponden 14 schellingen 
Bet(aalt) aan Dirck Dircx(zoon) ov{er) leverantie van schilp-
sant 10 ponden 10 schellingen 
Bet(dalt) voor 't decken van 't stadhuys en visbanck 

6 ponden 3 schellingen 

ASV, inv nr 110, stadsrekeningen 1658-1676, fo 73 vo 

Bet(aalt) voor 't lossen van een slaaff uyt Turckijen 
6 ponden 6 schellingen 

Bet(aalt) aan Michiel de Cramer ov(er) leverantie van 
12 tonne schilpe, op 't Hooft v(er)besigt 

7 ponden 4 schellingen 
Bet(aalt) aan Corn(elis) Smith en (de) Noorman ov(er) 
v(er)dient arbeytsloon 6 ponden 10 schellingen 
Bet(aalt) aan Burgert van Pernis ov(er) 2 daghen met haar 
6 aan 't Hooft gewrogt te hebben 8 ponden 
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13. Gegevens over voedsel en energie in een weeshuisrekening, 1700. 

^ani é'/^t^ ^Tf,A^^ é\,<f^ c*«. <̂ v* <?*rw/2/^ —^ -2. —'2,—^' 

^ -

Betaelt aen Jacobus Bloemesteyn over koop een vette koe, 't hangen van (de) koe aen Jan van (den) Burgh . . . O (gul-
de somme van 111 (guldens) 12 (stuyvers). dens) 15 (stuyvers), . . . 2 (guldens) 17 (stuyvers). 
Betaelt aen Comelis Crijne van Adrichem voor 't slaen van Betaelt aen Jacob van Leeuwen over leverantie van 172 ton 
de koe en een varke . . . 2 (guldens) 2 (stuyvers), en voor turf tot 6V2 stuyv(er)perton .. .55 (guldens) 16 (stuyvers). 

Archief Gast- en Weeshuis Vlaardingen, inv. nr 174, rekeningen 1683-1706. 
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14. Uitzet van Treynje Aarens, die het weeshuis verlaat als zij meerderjarig is geworden, 1721. 

'^en /i Mvemt^r jniJ C/ ^y /^ /^ /^^ ' /p^ i 'T' Joo 

^eaaari ^r'eaye Aafc/iJ', CA /leevYCct^Aaay aaY^fe(^ 

e /i/e/xn/f /e/ndeA, f/t ee// aa/i r A-a^ 

/ a/oo/e Jaó /feaJoecA,c^ p/ao^ Wi/t v moomccfseM 

J /t(t^at</e Axr Arao/te jtitüe //ia^&/f e/i ce/t 
J /ueaive fét/^ifo^e //i/^/ec^ 

j /tC€C(Hf€ Af^^/'f-f^'^^ /c/oroC^ e/l Aaaf /e^Ct oove r^cA 

j /t^eafi^f {f/aaHfC /a^e yoc/C 

/ meJhfe roo/^e fffcA 

J //èedwe roote /€ii^/(^c ootf^ rocA 

j ^t<(an> roc/f-Af" ^ /^y 
J paar Aaqyyy<(ea(</e Aüafe, C/> /taar /fejre 
J paar moi^/fn/ f/f /aa/' /'0neaa/}e 
J 'paar /tc'éiAice ^(/omae/i 'f ^ ^ Q 

f</a/1 

e/t / 2 ' 

' raeif/iaeyei e/t n/a//pe/ee/t 

'/y/aaverj /e/ee/t /o^ 

Archief Gast- en Weeshuis Vlaardingen, inv.nr38, register met aantekeningen over verpleegden 1705-1765, fo 103. 
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15. Verschillende mensen leggen in handen van het stadsbestuur de eed als poorter af en verkrijgen daarmee het volledige 
burgerrecht van de stad, 1742. 

Wie met een poortersdochter is getrouwd behoeft maar de helft aan leges te betalen. 

uJi veoi^ n 

^ > 

^ '3^a^ 

Den 28 july (1742) (2) hebben Philippus van Heyninge, 
ge-(3) boortig van Monster, Frans Heere, ge-(4)boortig van 
's-(Hertogen)bosch, en Ary Pieterse van (5) der Vaart, 
geboortig in de Zouteveen, den (6). eed als burgers en 
poorters in hande van (7) den schout, de heer Michiel de 

Vooght, ter (8) presentie van d'heere Abraham van der 
(9) Linde en Jan de With, burgemeesteren, (10) afgelegt. 
(Zoo waerl(ijk) etc(etera). (11) En heeft den eerstgem(elte) 
voor 't regt bet(aelt) 6 (guldens) 4 (stuyvers) (12) en de twee 
laeste ieder 3 (gulden) 2 (stuyvers). 

ASV, inv.nról, poorterboek 1725-1785, fo 45. 
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16. Geboorteakte, 1878, 

l i l lict j a a r oen d u i z e n d aclit lioiuhMd ach t cii zc \en t i ; ' , , 
den ^-^ft'-e^^^ n^-H^-ne^„.^^^ der maand -x/^Ay*^t^t^m^ö-enr is voor Ons 
Ambtenaaé^n den Burgei lijken Stand der Gemeente Vtaanlin(jeii, op het Raadhuis verschenen 
— - ^ V y ^ y ^ T ^ f t y i ^ - a ^ i/Kfi-^ecE oud -"•*C^ty-r^"^^^T^ jai'en, 
CC'^^^-C'-r^ ^ar^-C'-r' wonende in d^ze Gemeente, welke Ons heeft veiklaarci, dat op den 

-^a^c^'t^^Zi^^ty der maand - c ^ ^ 6 ^«W-^^W* dezes jaars, des-y^rry*' middags 
ten-^^^^ert/ ure, iu, ^~-—^ .woonhuis staande-^''^-^^ó?^'>'=/^5^«t«-« — 
wijk - O ^ nummer /teJ'^f*! tv^^t-tn/t^^ binnen deze Gemeente 
is geboren een kind van het lijk geslaclit, uit 

_ vari beroep <^^ * ^tc<^ 

in deze Gemeente , ^JC^n^ -e^.^'^^^-^n.-ir-trt^ 

t_-^7^ t!' 

flc woncnile 

gevende daaraan de voorn 

De gemelde veAlaring is geschied in tegenwoordigheid v a n ^ « ^ - ^ ^ ^ y ^ " « ' » * / 
•*ieY "ot-e-^u.,-^ oud ^-eóir et -0*i '^'^T^^J laren ,<-<<^̂ î̂ *V<:>'̂ *̂̂ -*-e<t<*̂ -̂<5r-
en van .^^/-e^i^ 'yf€^n^-e&'^^ ^ 0^*^^^'^ ^ owX-^n^t-e- ^TC'^ttrf'''rvT'r» 

jaren, -^Kf^^r^.-^ won'wide beiden alhiéfC En is hiervan.opgömaakt 
deze Akte, welJie-'iS?*^ J^zi-i/^^ -<5«fc/ de getuigen, na gedane voorlezing, nevens On*;, 
hebben onderteekend 

5 -̂ -^ ̂ i^^:^^ _ / 5 ^ ^ ^ ^ 
-f ^^71-^.. 

^ 

é:^x:^//^ e^.y^^. 

Archief Gemeentebestuur Vlaardingen 1813-1962, geboorteregister 1878. 
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17. Doopinschrijvingen, 1755 

Doop-, trouw- en begraafboeken ... Zuid-Holland, inv. Brouwer afdeling Vlaardingen nr 5, doopboek Nederduitse Gerefor-

meerde Gemeente 1750-1791 (ook: ASV, inv. nr 500 en: Archieven Hervormde Gemeente Vlaardingen tot ca 1951, inv. Peters 

nr 28). 
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18. Schepenen verbannen een Engelsman wegens bedelarij uit de stad, 1649. De man heeft zonder foltering of pijnbank bekend. 

Als officier van justitie fungeert de baljuw 

i ^ t ^ » ^ /THAiVo^»^^^ ^\-^^e&irfH^^ &^|h/M^^-^ 

()o-^u^^ 
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Alsoo Bennit Kartel, Engelsman, geboortich (doorgehaald 
van) (2) (doorgehaald Arondel) bij Londen in Engelant, 
jegenwoordich (3) gevangen, out negenentsestich, sich 
vervordert heeft (4) met alleen langhs de straten alhier 
te gaen (5) bedelen, maer oock de mgesetenen deser stede 
(6) qualijck toe te spreecken, injuneren ende (7) als dieven 
van den armen te schelden, sulcx (8) als hij, gevangen, buyte 
pijne van banden (9) heeft geconfesseert ende bekent Alle 
(10) 'tweicke in een stadt daer men gewoon is (11) justitie te 

Rechterlijke archieven Vlaardingen 1538-1811, inv Hoogenc 

exerceren niet en behoort te (12) werden getolereert, maer 
anderen ten exempel (13) swaerlijck gestraft 
Soo IS 't dan mijn heeren (14) schepenen, gehoort hebbende 
den criminelen (15) eysch ende conclusie, bij den heere 
(16) bailliu deser stede gedaen ende genomen, doende 
(17) recht, den voom(oemden) gevangen gebannen hebben 
(en dan volgen het vonnis van tien jaar verbanning uit 
Vlaardingen en de datum 4 januari 1649) 

nr 8, rol van strafzaken 1641-1669, fo 50-50 vo 
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19 Het college van de wet spreekt een scheiding van tafel en bed uit, om erger onheil te voorkomen, 1662 Om hun 

gemeenschappelijke schulden te voldoen moeten de echtelieden alles wat ze hebben inbrengen 

T ' 

--^^ t̂M-"; j^L ja\ 

Den 5 july 1662 
(2) De heeren van (de) weth (gehoort de dachten ende "t 
(3) v(er)soeuck van Jan Joppe, mandemaecker, ende 
(4) Willempje Cornelisd(ochte)r, desselffs huysvrouw, 
mon-(5)dehngh gedaen), omme bij provisie, tot voor-
cominge van verdre onlusten ende moeyen, gesepareert 
ende (6) gescheyden te worden van bedt ende tafel, 
separeren ende (7) scheyden deselve bij provisie om redenen 

ASV, inv nr34, resolutiescollegevandewet 1652-1677, fo35. 

^ 

voors(evt) van bedt ende (8) tafel bij desen Mits dat van-
wegen de voorn(oemde) (9) Willempje Comelisd(ochte)r 
den haer zijde soowel (10) als vanwegen de voorn(oemde) 
Jan Joppe, tot betalinge van (de) (11) gemeene schulden 
en(de) lasten, mede sal moeten werden ingebracht 
(12) sonder onderschijt, alle 'tweick bij de voorn(oemde) 
parthijen respectivelijc (13) achtergehouden wert 



20 De stuurman en twee bootsgezellen van een schip van reder Henderik van der Schalk verklaren onder ede welke soorten haring 

en hoeveel zij hebben aangebracht, 1747 

^e^e^u^ V}kX) eic^u^a^M^ 
W 

ï/cuuAJht.: */a, oi/^ ^M^^^ eAx. ujijyhJUi AoAykyui^-*^ 

*>rf'A4uAtjA é SJI4— a^'2-xrm.« ^ffo^ OJ^LA/^ a\fuU-'. ayh.J<»"^f^'• 

Henderik van der Schalk uytgew(eest) (6) hebbende En v(er)claarde aan te b(renge) 
(2) Comp(areerden) voor de onderges(chreve) schepenen 15y2 last (7) hanng, alle grofs(ou)t, alle gev(angen), ge-
der (3) stede Vlaardinge, Leendert de Gorter, (4) stuur- m(erkt) ende gez(outen) (8) volg(ende) d'ord(onnantie) en 
m(an), Jacob Jansse en Tieme Gerritse. (5) beyde boots- placc(ate),engep(lugmerkt)alsinmargine (9) Zoo waarlijk 
geselle, tesame van hier voor de eerste reys ter haringv(aart) ect(etera) Actum Vlaardinge, {10) den 12 augustus 1747 

Rechterlijke archieven Vlaardingen, inv nr 163, register van aangifte van aangevoerde haring 1744-1748, fo 219 
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21 Deel van de monsterrol van het sloepschip Adriana Cornelia, 1877. 

8CHEEPSRAN0EN. H A N U T B E K E N I N G B N WOONPLAATS 
WEEK 

OAOIEIT 

'Zc^^K-^ •Z^ 

StnonuuiBinaat. 

^ y^t^'^ ^/ttrMtA-^ . ^wru.t*!^ 

Wandlzineiner. 

Spillooper 

^ ^ ^ 

•^^X-

-^X-

_̂ x 

Wacdstaandcr. 

Oudste als Voorm 

Joafate ala Voontu 

Bmpsohieter. 

BpeerrMphaalder. 

_1^^ ^ ^ 1 ^ - % s ^ 

^ 

t ^ _ 

^ ^ ^ ^ 

3^^ïa2^2f4^& 

^^a^ceJO^^^ 

tti WaleT^choul voorntietnd, ^^ 

Archief gemeentepolitie Vlaardingen, monsterrollen 1877-1879. 
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22. Inventaris van de boedel van Ary van der Graaff, met een specificatie van diens rederijactiviteiten, 1718. Van der Graaffis 

onder meer met een twaalfde part aandeelhouder in een rederij of maatschap tot exploitatie van de hoeker, waarvan Barent de With 

directeur is en Jan Clinch gezagvoerder. 

4 *2-- *• — A-e^ ,,_-4**'-=»-*^^^^^«-' X ^ ' - i ^ 

-«.-«,- ^* l«='^r Ciif ^..^>^i<-^-«/"CT^^t.-^^^ — -

Item een twaalffde part (2) in het hoeckerschip (3) waarvan 
boeckhouder (4) is d'heer Barent de (5) With, gevoert door 
(6) stierman Jan CUnck. 

Notariële archieven Vlaardingen 1620-1842, inv. Sigalnr2I, 

akte nr 593. 
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23. De inventaris van de boedel van de vissersvrouw Maddeleentje Vinck toont aan hoe een huis in haar sociale groep kon zijn 

ingericht, 1751. 

JSJl^iJJ^ 

^£c^ /hnxjé a^ YmAr 

^ / j i ^ ^ y {V~^ ^ if^f-^-f^^ 

In het voorhuys: 
een geverft cabinet, v(er)zegelt; 
13 porcelijne comme, op 't cabinet; 
1 spiegel; 
8 schilderije, groot off klijn; 
1 rak met 10 porselijne schotels d(i)to; 
1 hangklok; 
1 steene tafelblad, met de voet; 
(enzovoort). 

Notariële archieven Vlaardingen 1620-1842, inv. Sigalnr42, akte nr 1327. 
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24. Inventaris van de boedel en de boerderij van Cornells Klapwijk, 1758. 

.^^i^t^ 

{f^a^^J..^ 

crz 

l^ 



Levende haaff- Bouwgereedschappen 
24 melkkoeyen, 1 wagen met ijser beslagh, 
1 schotvaars, I kar, 
4hockehnge, I ploeg, 
een stier, (enzovoort) 
8 kalven, 
2 paarden, 
5 varkens 

Notariële archieven Vlaardingen 1620-1842, inv Sigalnr52, akte nr299. 
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25. Sinterklaasgedicht van een klerk en offerte van een marktkoopman, ca 1930. 

\(i/mi)ji^ poA^f^ .W'fKi iM^tt^ 

jk l/rh/iUMiBfv. U 

^^^9^^ *^*^ ^jee^^^^^^-/UU, 7J-tho^ 

^)U^ 0 ^ cu^ -^^/tmi^^ /)^A^ 

Mpa£LA- U (HtA. Iir^ fU^ aSd2&i^ 

Familiearchief Van Linden van den Heuvell. 
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26 Plaatselijk nieuws, een advertentie en scheepsberichten in 

I H i e u w s b e r i c h t e n . 

Sedeit 0M6 opgave van 5 Septeaiber zijn alhier 19 pok' 
lyders bijgekoTien, zoodat tot beden 390 aangetast wenden, 
waarvan 241 hersteld, 121 overleden en 28 nog onder be-
handeling zijn 

— Zaterdag jl. tegen den avond, is op verzoek van eenige 
notabele ingezetenen, door eeo particulier, van de üoog-
strait alhier, voor eigen veiligheid, wegens verregaanden 
staat viin dronkenschap, grenzende aan waanzin, aan het 
politiebureau in bewaring gebracht de persoon van D. de W. 
die kort daarop, oa alvorens verpleegd te zyn, aldaar ia 
overleden. 

Volgens verklaring van twee geneesheeren, moet de W. 
tengevolge van zyn toestand, door een beroerte t^a ge-
troffen. 

I N i e u w s b e r i c h t e i i . 

VLAARDINQEH, 17 November 1871. 

Morgen, Zaterdag 18 dezer, viert een on^er stndgenooten, 
Cornells Hoogendijk, zijn 25jari2n echtvereeniging, en dat 
wel op 81jarii:en nuderclom. In 1811 in Fianschen dienst ge-
prest, maakte hij den veldtocht nHnr den Rijn mede, woonde 
den slag van Leipzi» bij, waarna hg lot de PrDisen wist 
oter te loopen; hielp hen de Franschen uit Duitscbland ver-
jagen en vervolgde de iaatsten lot Pargs. 

Uit den aard der zaak geniet de oude man geen pensioen 
on moet hg zich op agn ouden dag kommervol met zijn 
vrouw behelpen. Mochten meergegoeden dezen dag voor 
hen tat een feestdag maken en hen in staat stellen den nnde-
renden winter met minder angstvalligheid en zorg tegemoet 
te gaan. 

Bibliotheek Archiefdienst 

Nieuwe Vlaardingsche Courant, 1871 

VERSNAPERING. 
Blad voor Dienstboden. 

INHOUD VAN No. 21 

Blikken in de Natnnr: Wakr de Zwalnwen heengaan; 
«ory der Togels voor hnnne Jongen; het "Water. — 
Nederdnitsch (Woordenboek: Stoken. — Recepten voor 
de kenken: Bitterko^kjes; Croqaet «n ris de vean; 
dn pain de lièvre. — De goede geest, een gedichtje. — 
De deserteur. — Idvertentlën. 

Z e e t ij d i u g e 11. 
G E P A S S F E R Ü 

ELZENEUR i Sept Vasco de Gama, k Noordhoek, v Pitea n Mursedle 
V E R T K O K K E N . 

LISSAE^ON. 30 Aug Pümona, k. Hdddemao, » St Ubes 
HEI.VOET 8 Sept Aichipel, k v d Gaauw, n Lissabon 

S C H E E P S R E R I C H T . 

EI.ZENEUR, i Sept Het srhip Vasco de Gama, k Noordbock, van 
Lulea naar Marseille bestemd, is beden nacbt door een stoomboot aan-
$;evjien en beeft daardoor den kliiivcrbooni en kraanbalk verloren en 
schade aan den boeg bekomen. 
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27 De haven van Vlaardingen in de periode van de overgang van de zeil- op de stoomvaart, foto 1894 

Topografische en historische atlas Archiefdienst 
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28. Schippers van de rederij de firma H. Kikkert, foto 1895. 

\ 

Topografische en historische atlas Archiefdienst. 
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VISSERSVROUWEN AAN HET WOORD 

Annemiek van der Veen 

Inleiding 

In het Visserijmuseum in Vlaardingen is van februari 
tot november 1982 de tentoonstelling Vissersvrouw, 
zelfstandig... tegen wil en dank' te zien geweest. 
Deze tentoonstelling was ondermeer mogelijk ge-
worden dankzij een in Leiden opgezet doctoraal 
werkcollege van de subfaculteit geschiedenis naar de 
positie van vissersvrouwen. Het initiatief hiertoe was 
uitgegaan van de leidse werkgroep vrouwengeschie-
denis. Tijdens het cursusjaar 1979-1980 onderzoch-
ten acht studenten onder leiding van prof. dr J. R. 
Bruijn en drs M. Schwegman het literatuur- en bron-
nenmatriaal in diverse bibliotheken en archieven, ten 
einde een indruk te krijgen van het leven van vissers-
vrouwen in Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen in 
de periode rond 1900. Het begrip 'vissersvrouwen' 
werd zo breed mogelijk gedefinieerd: alle vrouwen, 
die een sociale of economische relatie met de visserij 
hadden, bijvoorbeeld als dochter van een visser, als 
echtgenote, of als werkneemster in een nevenbedrijf 
van de visserij. Omdat de verhalen van vissersvrou-
wen zelfbij dit onderzoek onontbeerlijk waren, werd 
ook een aantal interviews afgenomen. 

Het zijn deze interviews, tien in het totaal, die in dit 
artikel tot een geheel zijn samengevloeid. Hoewel de 
vlaardingse, scheveningse en katwijkse vissersvrou-
wen elk hun eigen verhaal vertelden met de daarbij 
behorende plaatselijke karakteristieken, waren er 
toch genoeg overeenkomsten om een algemeen beeld 
van het leven van vissersvrouwen te geven. Dit 
betekent echter niet, dat iedere vissersvrouw zich in 
dit beeld zou hebben kunnen (of kan!) terugvinden: 
daarvoor kunnen persoonlijke omstandigheden van 
te grote betekenis zijn geweest. Bovendien is het 
moeilijk, zo niet onmogelijk, de positie van vissers-
vrouwen in al haar facetten te belichten. 

Desalniettemin is in een aantal hoofdstukjes gepro-
beerd het bestaan van vrouwen in één van de drie 
vissersplaatsen aan de Noordzee tussen ruwweg 1900-
1940 aanschouwelijk te maken. Vissersvrouwen 

'... je had altijd angst hoor, je leefde altijd wel in spanning 
hoor, vissersvrouwen, ja...' - Vlaardingen. 

komen aan het woord over onder andere hun ouderli j k 
huis, hun gezinsleven en hun arbeid. Hoewel sommige 
van deze onderwerpen in een bepaalde plaats spelen, 
wil dat niet zeggen dat de geschetste situatie niet 
tevens voor de twee andere plaatsen representatief is. 
Bovendien praten bijvoorbeeld de geïnterviewde 
vrouwen uit Vlaardingen ook mee in een onderwerp 
dat-zo op het oog!-Katwijk betreft. Het gaat immers 
niet zozeer om de regionale verschillen, maar bovenal 
om datgene wat iedere vissersvrouw rond 1900 met 
elkaar verbond: het geven en nemen van de zee. 

Een woord van dank is hierbij zeker op zijn plaats voor 
alle deelnemers van het doktoraal werkcollege Vis-
sersvrouwen aan de Rijksuniversiteit van Leiden ge-
durende 1979/80. 
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Het ouderlijk huis 

Kunt u iets vertellen over uw ouderlijk huis, over uw 
ouders bijvoorbeeld? 
Nou, ik kom uit een echt vissersgezin, ik ben daar 
helemaal in geboren en in getogen, in de visserij, 
helemaal voor 100 procent. Vader altijd gevaren, 
broers altijd gevaren en de hele familie van weers-
kanten, van vaderskant en van moederskant: allemaal 
vissers. 

Hoeveel broertjes en zusjes had u zelf? 
Nou, mijn moeder had er ook zes. Ja, dat had je 
vroeger. En we woonden in een klein huisje, hoor! Je 
kwam eerst een poortje in en dan kwam je bij een laag 
deurtje, je kon zo met je hand bij de goot. Daar ging je 

in en dan kreeg je een kamer met een trap naar 
beneden, dat was het keldergat. En dan zette je daar 
een ledikant op, met de poten aan de zijkanten en dan 
moest je heel stil liggen anders viel je de trap af. Dan 
lagen we zo boven op het keldergat. En als ik dan in de 
kelder moest wezen - want als het nog lijden kon 
kochten we een zak aardappels en dan gingen die naar 
de kelder- dan moest ik zo onder het ledikant door om 
ze te halen. Maar naderhand kregen we het huisje 
naast ons erbij, toen hebben ze een deurtje in het 
gangetje gemaakt en toen hadden we er nog een 
kamertje bij. Als we schoon moesten maken, kon je zo 
bij het plafond, dat was gemakkelijk. 

Is uw moeder altijd thuisgebleven? 
Mijn moeder was naaister; ze is naderhand ook wel ui' 

nou, mijn moeder had er ook zes. Ja dat had je vroeger..." - Vlaardingen. 
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werken gegaan, maar haar vak was naaister. Mijn 
moeder ging naar een mevrouw, één of twee keer in de 
week of misschien nog wel meer, ik weet het niet 
precies. Die mevrouw, die was naaister, verstelnaai-
ster en die nam naaimeisjes in haar huis en daar werkte 
mijn moeder dan. Mijn moeder naaide natuurlijk de 
scheveningse dracht, die kon alles. Dan hadden ze zo 
die mutsjes met die vierkante klappies en die schou-
dermantel, die keepies, dat deed ze natuurlijk alle-
maal. En verstellen, want toen moesten ze veel meer 
verstellen natuurlijk. Dat naaide mijn moeder dan, 
dat was twee kwartjes per dag, daar moest ze van 
leven, ja daar moest ze van leven. 

Maar uw vader verdiende toch ook, die was visser? 
Mijn vader bleef soms tien, twaalf weken weg, dus 
twaalf weken kreeg mijn moeder niks, of die tien 
weken. Dat noemden ze gewoon op hoop van zegen. 
Dat wilde zeggen, je verdiende naar je vangst, want 
vaste weekgelden waren er niet bij vroeger. Wat je 
binnenbracht, dat werd verkocht en daar kreeg je je 
verdiensten aan. Het is ook wel eens zo geweest, toen 
had mijn vader een reis gedaan van dertien weken, en 
toen zei de reder: 'Er is geen rekening, er is geen 
verdienste, alles is op aan de kosten', nou en dan was er 
niet verdiend. Dan hadden ze weer niks, dan zaten we 
weer zonder. 

Dus dan moest u echt leven van de inkomsten van uw 
moeder, met naaien? 
Ja, en later ging ze ook uit werken. Ik heb nog wel 
meegemaakt, dat ik bijvoorbeeld 's morgens naar 
school ging, dat mijn moeder geen brood had voor 
's morgens en dan zei mijn moeder: 'Als ik nou uit 
werken geweest ben, dan heb ik weer wat verdiend, 
dan kunnen jullie weer wat leuks krijgen of wat eten of 
zo'. Nou en dan werkte ze in een hele grote villa en die 
dienstbode, die wist het al en dan kreeg mijn 
moeder daar meteen een voorschot, meteen al wat 
geld om brood te halen, dat kwam ze dan gauw naar 
huis brengen, dat als wij dan uit school kwamen, dat er 
dan een boterham stond. En dan had mijn moeder 
geen geld voor boter en dan zei mijn moeder: 'De 
boter zit erin gebakken', dat geloofden wij! En dan 
deed mijn moeder zo: een klein beetje nat maken met 
een beetje melk, zo met een lepeltje, en dan een beetje 

'. . . en ook wel 's zomers, dan gingen wij veel op het 
strand . .' - Katwijk (Visserijmuseum Vlaardingen). 

suiker erover, dat was gewoon een traktatie bij ons. 
Eerlijkwaar. 

Kreeg u van school geen extra voeding? 
Nee, dat hadden wij niet. Mijn moeder had nog trotse 
armoede. We hoefden het nooit te vertellen, nog niet 
eens tegen mijn oma. Die had het ook niet, maar die 
moesten wij passeren en dan zei mijn moeder: 'Als 
oma vraagt wat heb je gegeten, dan zeg je: aardappe-
len met bruine bonen en spek', en dan hadden we 
helemaal niks gehad. Je mocht het niet vertellen. Als 
mijn moeder een kwartje had, dan was het eerst voor 
zeep en water, dat we schoon waren. We waren met 
vier meisjes en twee jongens, maar . . . altijd keurig. 
Mijn moeder was een heel klein schoon vrouwtje. We 
zeiden altijd: 'Je kan haar door een ringetje halen', zo 
helder en fris was ze altijd. Wassen en schoonhouden, 
dat ging haar boven al. 

Hoe deed u dat vroeger als uw moeder aan het werk 
was? Was u dan alleen thuis, of naar school of... ? 
Ja, wij waren naar school, maar als mijn moeder dan 
thuis was, dan maakte ze een kopje thee en dan zei ze: 
'Nou kinderen, nou is je moeder de hele dag weg 
geweest, nou zal ik het even gezellig maken'. En ook 
wel 's zomers, dan gingen wij veel op het strand, want 
toen was het strand - nou vind ik er niks meer aan -
maar vroeger, dat was fijn, hoor. Dan zei mijn moe-
der: 'Gaan jullie maar op het strand zitten' en dan 
kregen we eerst een paar boterhammen mee, want we 
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moesten ons zelf redden en dan kwam mijn moeder 
's middags en dan bracht ze wat mee, een peertje of 
een banaantje, dat hadze verdiend! Nou en dan bleven 
we nog tot een uurtje of zeven zitten. 

Was dat gewoon voor vrouwen, dat ze gingen bij-
verdienen? 
Nou, als 't moest, dan moest 't hè? Want mijn tante die 
ging met vis, met negotie. Die was een echte visvrouw. 
Ze nam van alles mee, schol, wijting, bokking, 
makreel, twee emmers barstensvol. En natuurlijk ook 
haring, maar dat moest eerst geweekt worden. Want 
vroeger was het pekelharing, de laatste jaren heb je 
groene haring, die is lichter gezouten, maar vroeger 
was het heel zout hoor, voor het bewaren. En dan deed 
ze die 's middags in de week en dan liet ze die 's avonds 
uitlekken en dan ging ze daar 's morgens mee weg. 

Waar verkocht ze de vis? 
Nou, in Den Haag. Vroeger had je hier wat ze dan 
noemden van die veerwagentjes, die reden vanaf de 
Duinstraat tot aan de Scheveningse veer en daar 
gingen die visvrouwen dan met mee. Er waren wel 
trams, maar daar mocht je niet altijd met mee hè, 
vanwege die vislucht. 

Verkocht ze de vis ook wel eens ergens anders? 
Nee, maar er woonde hier ook een scheveningse 
vrouw en die ging naar Rotterdam altijd. Nou, en de 
buurvrouw d'r zus, die ging helemaal tot de grens, ik 
weet niet hoe ver die wel ging. Met twee zulke manden 
ging ze, eerst met een juk en later met een wagentje. 

Wilde uw moeder niet visverkoopster worden? 
Nee, zij zag het er niet in, maar mijn tante had er reuze 
zin in. Ja,enhandeldaarmoetjeook . . . , jadeene kun 
je minder vragen, de ander kun je een beetje meer 
vragen. Mijn tante was er geroutineerd in hè. En ze 
vond het een vrij beroep. 

Een vrij beroep? 
Ja, dan zei ze wel eens: 'Kijk als je ene dag uit werken 
gaat, dat heb ik in een paar uur verdiend'. 

Heeft u thuis nog weleens meeverdiend? 
Ja, garnalen pellen, dat hebben wij ook gedaan. Dat 
deed je onder elkaar hoor, het gezin onder elkaar. Dan 

'. . . want mijn tante die ging met vis, met negotie..." 
Vlaardingen. 

kwamen wij uit school vandaan en dan dacht je: 'O 
nee, daar staan de garnalen'! Op een tafelzeiltje, dan 
kwam er zo'n witte mand met garnalen, en dan moest 
je pellen natuurlijk, anders had je niet te eten. 

Hoeveel woog zo'n mand ongeveer? 
Nou, zeg dat we er een pond of vijftig uithaalden. En 
dan brachten we het weer terug naar de handelaar en 
dan werd 't precies uitgewogen, je moest de pellen 
meebrengen. En als je nou zo'n mand gepeld had, 
kreeg je twee kwartjes. 

Dus uw moeder moest wel de eindjes aan elkaar 
knopen? 
Ja, maar weet je wat het ook is natuurlijk, ik bedoel 
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. dan kwamen wij uit school vandaan en dan dacht je: O nee, daar staan de garnalen!' (Visserijmuseum Vlaardingen). 

maar, je was allemaal even arm. Dus je wist niet beter 
of het hoorde zo. En kijk, we hebben natuurlijk, zijn 
natuurlijk altijd grootgebracht..., gelovig zal ik maar 
zeggen Dat geloof, dat haalde ons daar door heen, 
door die zware tijd. En we hadden het geloof, er komt 
wel een betere tijd. Dat was onze hoop en daar leefden 

wij op, hè. Ik heb ook een heel gelovige moeder gehad 
en daar denk ik altijd nog met liefde aan .Mijn moeder 
zei altijd: 'Het kan wel eens tot je lippen komen maar 
het komt er nooit over heen'. Dat was mijn moeders 
spreekwoord altijd. 
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De schooltijd 

Bent u zelf naar een bewaarschool geweest? 
Nee. 

Waren er kinderen die u kende die welgingen? 
Nou, bij ons in de straat ook niet, want het was een 
vreselijk armoedige straat waar we woonden, maar ja, 
wie was vroeger nu niet arm? 

man die ging op de christelijke school. Zijn moeder 
heeft echt d'r kinderen uit haar roeping naar een 
christelijke school gedaan, die had er behoefte aan dat 
haar kinderen naar de christelijke school gingen. Ze 
moest toch 55 cent schoolgeld voor mijn man, d'r 
allereerste, betalen. En dan kon haar tweede kind 
goedkoper gaan en met de derde werd het 27 cent per 
kind. Dat geld moest er toch maar wezen. 

U ging wel naar de lagere school? 
Ja, toen was ik zes, in 1906. Dat was gewoon een 
openbare school, je kan gerust wel zeggen, dat was de 
armenschool, een school die niets kostte. Maar mijn 

En u ging naar de openbare school omdat er bij u thuis 
niet zoveel geld was? 
Nou ja, mijn vader was meer sociaal gevoelig, SOAP. 
Als je zo'n hard leven hebt, want mijn vader verdiende 

.. je zat wel met een kind of veertig in de klas..." - school Westnieuwland, Vlaardingen. 
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ook maar 7 gulden, dan geloof ik ook wel: je wordt 
nooit als communist geboren, maar wel zo gemaakt! 

Dat was bij u in de familie dus uit overtuiging, dat u naar 
de openbare schoolging? 
Ja, al mijn broers en zusjes, al mijn nichtjes en neef-
jes gingen naarde openbare school. We hebben altijd 
heel goed geleerd hoor, op die openbare school. We 
hebben wel eens gezegd: 'Kijk eens, er komen niet 
altijd engelen van de christelijke school af en ook geen 
duivels van de openbare'. Ik had een vriendinnetje en 
die ging op de christelijke school en wij leerden met 
handwerken altijd veel meer nog dan zij. Zij kregen 
geen subsidie en dat kreeg de openbare school wel. 
Naderhand is het allemaal één geworden en kregen ze 
het net zo goed, maar toen was het echt moeilijk, hoor, 
voor de christelijke scholen. 

Hoe ging dat vroeger op school, zat je met veel kinderen 
in de klas? 
Je zat wel met een kind of veertig in de klas. Je had vier 
rijen, twee rijen meisjes en twee rijen jongens. We 
kwamen om negen uur op school en dan hadden we 
een half uur godsdienstonderwijs. En dan verder 
rekenen, zingen, aardrijkskunde en noem maar op. 
's Avonds om vier uur gingen de jongens naar huis en 
de meisjes die bleven dan breien. 

Wat werd er dan zo'n beetje gedaan? 
Nou, dan mocht je voor thuis wat meebrengen om te 

breien en vroeger had je veel voor kinderen om zelf 
te breien: borstrokken, sokken . . . En daar betaalden 
we een kwartje, misschien dertig cent in de week voor, 
en dan mocht je de hele week naar de breischool gaan. 
Als ik terug denk aan die winteravonden, dan werd het 
natuurlijk om kwart over vier donker in het felst van de 
tijd, dan mocht je van de juffrouw boven op de bank 
zitten en als je dan geen ingewikkeld iets had, dan 
mocht je zingen of de juffrouw las voor. Dat was voor 
de meisjes en dan gingen we om halfzeven naar huis. 

U heeft de lagere school wel afgemaakt? 
Ja, twaalf klassen, want er waren toen nog twaalf 
klassen, je werd om het half jaar verhoogd. En op mijn 
twaalfde jaar ging ik van school af. Ik kon toen, zegt 
men, goed leren. Ja, nou is het wel een wassen neus, 
want ik heb maar gewoon openbare school gehad. En 
toen kwam de meester en toen vroeg hij aan mijn 
moeder of ik door mocht leren, maar ze zei:'God man, 
weet je niets anders voor me? Ik zal blij wezen als ze 
gaat verdienen'. En toen moest ik gaan werken voor 
een gulden per week, dat kon je gewoon niet missen. 

Was er wel een school waaru heen kon om door te leren ? 
Nou, toentertijd niet hoor. Er was wel een huis-
houdschool in Schiedam, maar dan moest je een fiets 
hebben, dus daar kon ik ook niet naar toe; en betalen 
konden we ook niet. Nee, dat was niet voor ons soort 
mensen, dat deden alleen die beetje hoge lui. Nee, wij 
zijn werklui en we blijven werklui, ja toch? 
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De dienstbode 

Uw moeder is dienstmeisje geweest? 
Je had toen die hotels die op de boulevard stonden, ik 
weet niet hoeveel en die hadden dan kamermeisjes 
nodig en ook hulpkamermeisjes. Mijn moeder werd 
zo van school afgehaald, ze was tien jaar, omdat haar 
vader dood was en haar moeder had reuma, die kon 
niets erbij verdienen. Mijn moeder was de oudste dus 
zij werd van school afgehaald. Want ze hadden een 
buurvrouw en die was kamermeisje en die zei: 'Ik kan 
Antje wel gebruiken!' Dan moest ze die wasbakken 
schoonmaken, vroeger had je nog kannen natuurlijk. 
En schoenpoetsen en al die kleine karweitjes. Toen 
was ze nog maar een meisje van tien jaar. 

Bent u zelf ook jong gaan werken? 
Ja, je weet hoe dat gaat, je kwam met je twaalf jaar van 
school af, en dan moest je werken. Dat deed je alle-
maal. De vissersjongens gingen met hun twaalfde jaar 
naar zee, of dertien, zoals het uitliep, als ze waren 
blijven zitten. 

Wat bent u toen gaan doen? 
Ik was eerst kindermeisje. Die mensen waar ik bij was, 
die hadden een hotelbedrijf en dan moest ik de kinde-
ren meenemen naar 't strand en dan 's middags weer 
thuis brengen. Dan verdiende ik een gulden in de 
week. Maar ja, je kon toch geen kindermeisje blijven, 
zo op de kinderen passen, 't was eigenlijk niet wat je 
zegt . . . Nou en toen ben ik in een dienstje gegaan, nou 
ja, ik wou het zelf hoor, ik wou dienen, 't Wasniet mijn 
moeders schuld, want mijn moeder zei: 'Je kan een 
ambacht leren'. Maar ja, ik dacht dat dienen ook een 
ambacht was, maar 't was geen ambacht, want je moest 
de vuile rotzooi van een ander opruimen. Kattebak 
legen, nou ik zeg: je kan me de pot op! En toen ben ik 
gaan dienen in een herstellingsoord, dat was een parti-
culiere inrichting voor deftige mensen. Daar moest ik 
's morgens om zeven uur zijn tot acht uur 's avonds, 
dan stond de directrice aan de deur of je wel precies om 
acht uur wegging, niet vroeger. En dan verdiende ik 
een rijksdaalder in de week, maar met de volle kost, 
dat moet ik erbij zeggen, weet je wel? 

Het loon dat u verdiende, was voor thuis? 
Ja, mijn moeder zat maar aan mijn rok te trekken, die 
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zat er op te wachten, om brood te kopen. Nou, en 
zondagsmorgens moest je ook, om de veertien dagen 
moest je een halve dag werken. 

Maar dan had u in die week wel een middag vrij? 
Nee, de week bleef gewoon vol, dat had je niet, nee dat 
is tegenwoordig, wij werkten gewoon de hele week. 

Hoelang heeft u daar gewerkt? 
Nou ik was vijftien, tot m'n zeventiende. En toen ben 
ik bij de juffrouw van het bewaarschooltje gekomen, 
die had haar moeder nog thuis. Dat was in 1910. 
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Kunt u daar wat over vertellen? 
Beneden had je twee kamers, een ontvangkamer en 
een kamer die was voor de juffrouw zullen we maar 
zeggen. En dan boven had het je bovenhuis, dat was 
voor die oude moeder en daar deed ik huishouden. 
Daar was ik halve dagen, tenminste tot 's middags een 
uur of vier, half vijf. 

En dat noemde u voor halve dagen? 
Ja, nou zeggen ze halve dagen en dan ben je tot twaalf 
uur, maar dat was vroeger niet. 

Had u nog iets met dat bewaarschooltje te maken? 
Nee, van die kinderen zag ik niets. Het waren er veel, 
zestig wel. Ik geloof dat ze twee klassen hadden en dan 
een speellokaal en dan de tuin erachter. Tenminste, 
tuin, het was een beetje bestraat en dan hadden ze een 
zandbak erin. Ze konden er lekker spelen. 

Hoeveel verdiende u daar? 
Dat was ook 2 gulden en 50 cent in de week. Maar daar 
heb ik niet zolang gewerkt. 

Waarom bent u er weggegaan? 
Ja kijk, je moest 's morgens om zes uur op, om zeven 
uur moest ik weg en dan moest ik helemaal lopen, 
winter en zomer. In de zomer was het niet zo erg, maar 
met de winter als er sneeuw lag, dan viel het heus niet 
mee. En rijden was er niet bij, het was altijd met de 
benenwagen. 

Waar bent u toen gaan werken? 
En toen ben ik in betrekking gegaan bij een reders-
familie. Dat was een oude mevrouw en een oude 
meneer. Daar ben ik een jaar of drie geweest. Dat was 
voor mijn trouwen. 

Werkte u daar ook voor halve dagen? 
Nee, daar moest ik 's morgens om half acht wezen en 
daar kwam ik ook om 's avonds half acht, acht uur 
vandaan. Maar daar had ik het nou niet zo, nou niet om 
te zeggen zo zwaar. Die man had zo z'n eigenaardig-
heden, die had de visserij. Die was reder, dus op 
't kantoor en dan ging hij er heen en dan bleef hij 
praten. Dan zat ik maar te wachten, want hij moest 
eten en ik moest toch eerst afwassen voor ik naar huis 
ging. Dan hoefde ik niet te werken, dan zat ik te 

breien, of zo bij mevrouw in de kamer, hoor, dan zaten 
we zo. Dat was een reuze aardig mens. 

Dus dan werd 't wel eens later dan half acht 's avonds? 
Ja nou. En ik moest daar ook zondagsmorgens wezen, 
want de familie kwam koffiedrinken. Dan mocht ik 
wel mee in de kerk, dan ging ik met mevrouw mee in de 
kerk. 

En hoeveel verdiende u daar? 
Ook een rijksdaalder, ook met volle kost. Dat scheelde 

'... ja, je weet hoe dat gaat, je kwam met je twaalf jaar var. 

school af, en dan moest je werken...' - Vlaardingen 
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dan natuurlijk, want anders moest je je kost betalen. 
En naderhand kreeg ik drie gulden, naderhand, toen 
zei ik dat ik wegging en toen zei die man: 'Je kan wel 
twee kwartjes meer krijgen'. 'Nee', zei ik, 'nou ga ik 
uit werken, dan krijg ik een gulden per dag'. 

Dus dan verdiende u veel meer? 
Tuurlijk ja, dan kreeg je ondertussen verkering, dus 
dan moet je toch voor je eigen gaan zorgen. Ik moest er 
om negen uur wezen en dan tot acht uur 's avonds, dan 
kreeg ik een gulden. Ik ging wel met de tram mee, maar 
de tram kreeg ik vergoed. 

En toen bent u getrouwd? 
Ja en toen ben ik nog uit werken gegaan. Toen was ik 
van negen tot twee en dan had ik IVi gulden, de hele 
week. En dan met die feestdagen, dan moest mijn man 
kolen komen scheppen, hè ? Dan zou ik moeten 

komen, maar mijn man zei: 'Ik ga'. Toen ging hij met 
die feestdagen ik weet niet hoeveel bakken kolen 
scheppen voor die mevrouw. 

Dus dan ging uw man daar ook helpen? 
Ja en dan kon ik thuisblijven, maar hij kreeg niets. Ja, 
toch een gezellig leven gehad hoor, als je er zo op terug 
ziet, echt waar! 

Hoelang bent u daar blijven werken? 
Niet zo lang meer hoor, toen kwamen er kindertjes en 
toen was het afgelopen. Een enkele keer viel ik wel-
eens in voor een schoonzuster, die dan bevallen moest. 
Die had een goed werkhuis, dus dat was ze niet graag 
kwijt. Dat heb ik dan weleens gedaan, voor haar 
ingevallen, want zij had 't echt nodig, hè. Dat werkhuis 
heeft ze 41 jaar gehad. Ze zei altijd: 'Als ik er niet naar 
toe moet, dan gaat mijn fiets vanzelf!'. 
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Boeten op het land 

Hoe oud bent u met boeten begonnen? 
Ik ben natuurlijk begonnen als meisje van twaalf jaar. 
Ik ging boeten want mijn moeder zei: 'Je moet boetster 
worden, dat is altijd een vak, dat gaat nooit weg'. Maar 
je hebt het gezien, het gaat weg, hè, het is weg. 

Hoe ging dat als beginnende boetster, was het moeilijk 
om aangenomen te worden? 
Mijn moeder zocht een goeie hoofdvrouw, mijn moe-
der zei: 'je moet bij die vrouw gaan'. En dan ging je 
daarheen en dan zei je: 'Ja, ik wil boetster worden' en 
dan zei ze: 'Nou, je kan wel komen'. 

Dat kon wel altijd? 
Ja, dat kon wel. En dan ging je met je stoeltje onder je 
arm, je moest zelf je stoeltje brengen en je stoof je naar 
de zolder, een wit schortje aan. Precies op mijn ver-
jaardag ben ik naar de schuur gegaan. En daar hadden 
ze een garro en daar ging zo'n streng boetgaren op en 
dan moest je kloenen winnen, kluwen dan. En dat 
deed je een tijdje en dan verdiende ik twee cent per 
uur. Dat was heel wat. Dat was als koffiemeisje zijnde, 
want dat ben je natuurlijk altijd eerst vanzelf geweest. 

Koffiemeisje? 
Ja, dan moest je om koffie gaan. Dan zeiden de 
boetsters: een lekker bakkie hoor. En dan ging je naar 

ik ging boeten want mijn moeder zei: 'Je moet boetster worden, dat is altijd een vak. Vlaardingen. 
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de waterstoker en die zette het dan even onder dat 
vuurtje en dan moest jij het meenemen naar het land 
en dan moest je sjouwen met zo'n grote ketel, dan was 
je wel met z'n tweeën, tot je op het land kwam. En dan 
ging je koffie schenken en dan had je allemaal je eigen 
kopje en dat douwde je weer in je zak, want je kon niet 
afwassen op het land. Dat is allemaal zo provisorisch 
gegaan, maar ik ben er gezond bij gebleven, d u s . . . ! 
En dan moest je voor iedereen wat meebrengen voor 
bij het brood. Dan moest je dat allemaal onthouden, 
een half ons gekookte worst, een half ons kaas. En 
voor drie centen stroop, in een papiertje. Hoe je het 
allemaal meebracht hè ? Zure stroop in een papiertje, 
het bleef nog zitten ook! 

Moest u nog meer karweitjes doen? 
Nou 's zomers, wanneer de schepen net op zee waren, 
dan was er geen werk en dan ging je naar huis toe en 
als er dan opeens een schip weer binnenkwam, dan 
moesten wij als meisje zijnde al die vrouwen aan gaan 
spreken en dan gingen we langs al die boetsters zeg-

gen, dat ze de andere ochtend zo en zo laat moesten 
beginnen. Dan gingen we gewoon weer boeten op het 
land en als het dan weer gedaan was dan konden we 
naar huis toe. 

Hoe leerde u nu het boeten? 
Nou, daar kwam je van lieverlede in. Dan ging je 
hogerop, dan mocht je gaan zitten, zo noemden ze dat 
en dan zeiden ze: 'kom nou tussen ons in zitten' en dan 
werd het je voorgedaan. Het eerste wat je als groot 
werk kreeg, dat was dat lassen. Dat was het aan elkaar 
maken, hè ? 

Hoe lang duurde dat, voordatje kon boeten? 
Ja, dat duurde, eer je volle boetster was, dan nog wel 
een enkel jaartje, dan was je wel een jaar of zeventien. 
Op z'n vroegst hoor, ik ben vroeg naar de schuur 
gegaan, op mijn twaalfde jaar en zo van lieverlede 
opgeklommen eigenlijk en toen was ik zeventien en 
toen was ik helemaal volle boetster. 

. je werkte van zeven tot zessen en 's middags ging je eten..." - Vlaardingen 
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^tÈmMê 

'... je stond tot november in het land, in 't natte land hoor...' - Vlaardingen. 

Weet u nog wat u kreeg toen u volle boetster was? 
Nou, voor die oorlog was het 8 cent per uur en toen is 
die oorlog gekomen van 14-18 en toen is alles een 
beetje opgetrokken. 

Hoe lang werkte u? 
Je werkte van zeven tot zessen en 's middags ging je 
eten. 

Hoe lang was dat? 
Anderhalf uur. Dan ging je om twaalf uur naar huis toe 
als de klok luidde en half twee moest je weer beginnen. 
Het hing er vanaf waar de schuur stond, soms moest je 
wel een half uur lopen, maar dan ging je toch naar huis 
endanvliegensvlugetenenweerterug.Maarja, jewas 

jong, je kon dat nog makkelijk doen, je had er hele-
maal geen hinder van. En 's zomers had je ook wel 
schaft op 't land. 

Was er altijd evenveel werk te doen ? Uzei zoeven dat het 
in de zomer stil was. 
Ja kijk, dat zit zo. De schepen gingen weg begin mei, 
juni en die eerste reis duurde zes, zeven weken. Dan 
zat er dus een hiaat, dan waren alle schepen weg. Maar 
na die eerste reis had je veel werk, alle netten herstel-
len en daarna deden ze kortere reizen, kwamen ze op 
regelmatige tijden terug. En dan werd het slechter 
weer en kwam die aanvoer ineens. Dan hadden we het 
ook weleens vreselijk druk, want aan het einde van het 
jaar dan kwamen die schepen met van die gerampo-

111 



'. . . hele dagen zat je op het land..." - Scheveningen (Visserijmuseum Vlaardingen). 

neerde netten, van dat slechte weer en dan waren ze dan moesten we 's nacht wel eens werken. En dan 
erg stuk en dan moesten ze toch gemaakt worden. En begon je 's zondagsnachts om twaalf uren, de zondag 
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'... je zat met een groot complot meisjes allemaal...' - Vlaardingen. 

liet je natuurlijk vrij hè, maar zondagsnachts dan 
begon je. Maar dan mochten wij nog niet werken, wij 
waren net van school en dan mocht je niet overwerken, 
dan kreeg je geen vergunning. Maar ja, ze hadden 
ons te hard nodig, want ze hadden garen nodig om 
te gebruiken. Dus het moest altijd stiekum gedaan 
worden! En dan stond er één op de uitkijk en als er dan 
wat kwam, iemand van de politie, dan moesten wij snel 
weggestopt worden ergens. En als het gevaar geweken 
was, dan kwamen wij weer tevoorschijn. 

van die grote repen lagen daar helemaal rond gedraaid 
en dan zaten wij helemaal in die repen van binnen. 

Hoe vond u dat nou, dat overwerk? 
Nou ja, avontuurlijk! Ja, dat was leuk en ja, je had er 
toch eigenlijk geen erg in, want het was maar een 
gezette tijd, het was natuurlijk niet elke keer, het was 
voornamelijk in het najaar, als dat slechte weer ge-
weest was. 

Waar werd u dan weggestopt? 
Nou, je had van die nettenhokken en daar was touw. 

Dan werkte u de hele nacht door en dan ging u de 
volgende dag verder? 
Ja, en dan ging je gewoon verder. Ik heb weleens de 
hele week 's nachts geboet. Ik geloof vier nachten. En 
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toen dacht ik, nou heb je wat verdiend, nou toen heb ik 
21 gulden verdiend Maar 's nachts ook, en overdag 

Maar wanneer sliep u dan ̂  
Nee, ik, nee dan sliepen we niet We gingen gewoon 
Om zeven uur kwam je van het land af, of zes uur en 
dan ging je weer om acht uur op de boetschuur, tot de 
andere ochtend soms zes Later dan, dan rustte je 
natuurlijk uit 

Wat was het verschil tussen op 't land werken of op de 
schuur'' 
Nou, in de zomer dan stond je in het land, hier van die 
landen bij de Maassluissedijk en dan hingen die netten 
op staken Het was zo maar opgehangen met van die 
grote bossen en dan haalde je dat net zo naar je toe en 
dan ging je zo van onderaf beginnen Dan keek je of er 
gaat |es waren of gaten, grote gaten en als het erg kapot 
was, dan het je de kleine wel eens gaan en dan deed je 
alleen de grote 

Tot hoe lang in het jaar bleef je buiten boeten'^ 
Je stond tot november in het land, in 't natte land hoor, 
bij de watertoren Diep in de modder hoor, soms Hele 
blauwe handen kreeg je en in de regen stond je soms 
ook te werken We hadden een loodsje op het land 
staan, het schuurtje zeiden we altijd en omdat je op 
zo'n open veld stond zag je buien in de verte aankomen 
en dan zeiden we 'daar komt de bui, maken dat we er 
zijn' En dan gingen we in de loods zitten zo lang tot de 
bui over was en dan ging je weer Maar soms was het 
ook wel zo dat je er in bleef staan, als je te ver op het 
land stond om bij die loods te komen, nou en dan was je 
druip en druip nat En als je doornat was, dan ging je 
naar huis 

Zijn daar niet veel vrouwen ziek van geworden'^ 
Je had veel boetsters die reuma gehad hebben hoor' 

Daar had u geen last van'' 
Nee, van reuma niet, maar wel van een blaasont-
steking Daar heb ik veel last van gehad, want dat had 
ik eigenlijk chronisch Dat was opgetrokken he, hele 
dagen zat je op het land Maar weet je wat je op het 
laatst deed'' Dan hadden we een jas aan, natuurlijk 
een oude jas en dan deed je aan de binnenkant een stuk 
karton of zo om op te zitten Dat was tegen 't door-

slaan , maar 't ging er toch door hoor Soms lag de vorst 
nog op de grond, dan zaten de netten aan de vloer 
bevroren en dat moest je dan 's morgens optrekken en 
er dan gewoon onder gaan zitten 

Waarom ging men dan buiten boeten en met binnen op 
de schuur'' 
Ja, ik weet met Die vleet die werd getaand en dan 
gedroogd op 't land en dan ging je hem meteen na-
kijken Je had geen tijd om hem naar de schuur te 
halen Maar als het mooi weer was, dan was het lekker 
op het land, reusachtig, heerlijk m de vrije natuur, ja 
hoor Alleen tegenwoordig willen de mensen zo graag 
bruin worden En ik stond met een mantel aan tot aan 
mijn polsen of het smoorwarm was of niet Je schaam-
de je dat je op het land werkte Zwart zagen die 
handen Jezagzwart-bruin En ik had een hoed op met 
een kort flappie erin, dat was ook voor de zon 

En hoe ging dat in de winter'' 
's Winters was je meestal een paar weken thuis, als de 
schepen afgesneden waren, in december En dan half 
januari, begin februari, dan ging je wel Dan gingen we 
de netten die natuurlijk in het voorjaar meegenomen 
moesten worden, nakijken op de schuur, op de zolder 
was dat 

Hoe laat begon u in de winter'' 
Om zeven uur, dat was je gewone tijd om te beginnen 
altijd 's Winters was het natuurlijk in het donker En 
dan had je van dat zeurige licht, dan had je van die 
vleermuisjes, dat zeiden ze, dat was gas, dat was zo'n 
gleufje en daar zat zo'n vleermuisje in en dat was je 
verlichting, niet afgedekt of iets dergelijks En we 
zaten allemaal in dat brandbare spul eigenlijk, want 
die netten waren vreselijk brandbaar 

Is er nooit brand geweest'' 
Nou, we zaten een keer op een schuur ergens en daar 
beneden was een kuiperij Maar ja, die schoorsteen 
daar lagen die netten ook wel eens tegenaan en toen 
was er broei gekomen in de netten beneden in dat 
pakhuis Toen kwam er brand en toen moest de brand-
weer komen en ja, dat is een gek praatje hoor' Je had 
daar op die schuur geen WC, dan moest je het op een 
emmer doen, plassen dan hè, en dan 's avonds dan 
moesten wij die emmer, als die vol was, gaan legen Je 
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'. . ]e was onder elkaar, leuken weetje, 
wij hadden een erg gezellige schuur 

- Scheveningen (Visserijmuseum Vlaardingen). 

zat met een groot complot meisjes allemaal, want je 
was gerust met een stuk of twintig en dat was gauw 
genoeg vol. Voor het legen van die emmer moesten wij 
de straat op, helemaal naar boven naar de havenkant. 
Nou en toen was er brand gekomen en die emmer 
stond daar hè en toen kwam de politie en die zei: 'is hier 
een blusapparaat?'. En toen zei ik - als kind ben je wel 
eens een beetje baldadig hè, - ik zei: 'Ja, er staat een 
emmer gereed en die staat altijd met water!' Afijn, dat 
was goed, dat ik dat gezegd had, toen later kwam de 
reder en toen werd dat zo verteld en toen zei hij: 'Nou, 

dan krijgen jullie koekies van me, want anders had ik 
een reuze bekeuring gehad' 

Was er ook iets van verwarming? 
Nou ja, een kachel met drit, zoals wij dat noem-
den, ouwe netten, die niet meer gebruikt werden, die 
werden er dan opgegooid. Maar die was voor heel die 
grote afdeling, dus als je een beetje ver weg zat, dan 
had je daar niet veel aan. Maar je had altijd zo'n stoof 
met een tesje erin en een stukje vuur en dan nam je een 
kooltje mee van je moeder en dan maakte je het aan bij 
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"... danliep je zo met twee andere meisjes gearmd en de jongens ook en zo deed je elkaar op . 
Vlaardingen). 

.' - Scheveningen (Visserijmuseum 

dat pitje van het gas en dan had je zo verwarming. En je 
had vroeger langere rokken aan en die rokken gingen 
over de stoof heen en dat was heerlijk warm. 

Als u er zo op terug kijkt, op dat boeten, wat vond u er 
dan van? 
Je was onder elkaar, leuk en weet je, wij hadden 
een erg gezellige schuur. We hadden een hoofdvrouw 
die erg christelijk was, dus we mochten geen lelijke 
deuntjes zingen. Als je dan zo'n mindere zolder had, 
daar werd van alles gezongen . . . 

Wat zong u dan zoal? 
Nou bijvoorbeeld 'Achter bij het stille klooster' en 
'Kaatje breng de was naar boven'. Soms denk je waar 
hebben ze die versjes vandaan gehaald? Ja, zingen 

deden we veel en dan altijd van die mooie liederen . . . 
echt gezellig. En ook, al de nieuwtjes wist je snel hoor! 

De hoofdboetster vond dat allemaal goed? 
Ja natuurlijk, je kon niet als twintig man als dooien 
zitten! Als je je handen maar liet gaan gaf het niet. 
Maar je kon als boetster niet vervelend wezen, want 
vroeger was het streng! De klok sloeg twaalf uren en 
dan deed je gauw je schort los, je had een wit schort 
aan, om gauw van de trap af te komen, maar als ze dat 
dan zag, dan zei ze: 'Handen voor, werken, het is nog 
geen twaalf uur'. De klok die moest uitslaan, dan 
mocht je pas weg, zo ging dat! Maar, dat was een mooie 
tijd hoor, ik zou best die tijd nog terug willen hebben, 
een gezellige tijd was dat! 
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Het huwelijk 

Waar heeft u uw man leren kennen? 
Ja, op Scheveningen natuurlijk, je was een Scheve-
ninger. 

Vonden uw ouders het goed dat umeteen visser trouwde? 
Ja zeker, want. hoe zal ik het zeggen, het was dorps. 
Nee, ze vroegen wel altijd zo: 'Van wie is het er één?' 
Want. nou ja. je kende elkaar allemaal hè? 

Gebeurde het weleens dat iemand uit het dorp trouwde 
met iemand die van buiten kwam? 
Ja, het i s . . . , maar niet veel hoor! Nee, dan zeiden ze: 
'Dat is een buitenman', nee dat ging er niet in. Het 
bleef altijd vissers bij vissers. Kijk maar op Katwijk, 
allemaal ook dorps en Vlaardingen... Want mijn 
vader's zuster is toen met een Vlaardinger getrouwd, 
nou ja, en dat vonden ze al erg. Maar ja, vroeger toen 
vaarden er wel eens Scheveningers op vlaardingse 
loggers. Zodoende ontmoetten ze wel eens een vlaar-
dings meisje of jongen. Je hoorde ook weleens een 
Scheveninger met een Katwijker. Maar ook dorps. 
Maar dat hebben we nu niet meer hoor, alles zit nu 
door elkaar! 

Hoe heeft u elkaar ontmoet? 
Vroeger had je hier de Keizerstraat, dat was de straat 
van de jonge mensen. Dat heb je natuurlijk in meer 
plaatsen, in dorpen, van die straten.. .Nou, dat wist je 
al, daar ontmoette je elkaar allemaal wel! Dan was je 
jong, alle winkels waren open en dan gingen we alle-
maal in de scheveningse dracht. Dan gingen we naar 
de Scheveningseweg toe en dan weer terug naar de 
boulevard. Dan liep je zo met twee andere meisjes 
gearmd en de jongens ook en zo deed je elkaar op. Dan 
bleef je zo eens even staan, met die en dan weer met 
die. En vroeger dan ging je altijd, nou ja, dan ging je 
pepermuntjes halen en dan was het eerst: 'Heb je een 
pepermuntje voor me?'. Dat was een aanloopje, be-
grijp je?! 

Hoe oud was u, toen u door de Keizerstraat liep? 
Een jaar of veertien, vijftien. Dan gingen we zo 
's avonds, zaterdagsavonds en zondags en dinsdags 
moest je naar catechisatie en nou ja, het mocht wel 

niet, maar dan pikte je ook wel een uurtje. En donder-
dags gingen we ook een avondje weg, dan gingen we 
wel eens samen, ik en m'n zuster, gingen we meteen 
winkelen, nou ja, dan deed je die er eens op en dan die, 
dat was de Keizerstraat. En toen is het aangekomen. 

Toen ging u zich verloven? 
Eerst ging het stil hoor! Je ging gewoon met je vrien-
dinnen zondagsmiddags weg en dan ging je eerst 
's avonds met je jongen wandelen, dat niemand het 
zag. En als je dan wat langer met elkaar ging, dan ging 
je overdag. Maar dat wisten je ouwelui niet. Ja, ze 
kwamen er wel achter natuurlijk. Want op de Keizer-
straat zeiden ze al: 'Dat is een nieuw stel'. Je vriendin-
nen, je nichten of neven, die je zagen, die zeiden: 'Ze 
heeft een jongen', dus hoorden ze het thuis toch wel. 
Tot op een gegeven moment je hem mee naar huis 
nam. 

Hoe ging dat dan? 
Dan kwam hij om het 'jawoord', want dat moest je 
vroeger vragen. En toen zei mijn vader: 'Als je maar 
weet: drie jaar vrijen'. Vroeger zeiden ze niet ver-
kering, vroeger gingen we vrijen, dan kreeg je per-
missie om te vrijen. En dan waren we een paar keer bij 
elkaar in huis geweest en dan zeiden we: 'Nou ja, we 
verloven'. Daar werd niet zo'n drukte van gemaakt als 
nu. Meestal een avondje voor de familie. 

U moest drie jaar wachten voordat u mocht trouwen? 
Ik was 23 jaar toen ik trouwde, ik was 20 jaar toen we 
gingen verloven. Er was er weleens een die met 20 jaar 
trouwde, maar de meesten waren zo drie-, vierentwin-
tig. Want dan zei je moeder: 'Ja hoor, je moet eerst nog 
wat werken'. Want wij verdienden natuurlijk zelf hè 
en wij moesten eerst ons geld zoveel mogelijk over-
geven aan mijn moeder, zo dat we behoorlijk konden 
eten en voor het huis enzo. En als mijn vader dan 
binnenkwam en wat verdiend had, dan kreeg ik weer 
wat van mijn moeder. Dan gaf mijn moeder een lap 
voor een laken en die naaide je dan en dan kocht ze 
weer een lap voor slopen of tafellakens, elke keer wat. 
Dat spaarde je dan op. En het laatste halfjaar, dan zei 
mijn moeder: 'nou kind, houd nou je geld maar, je 
hebt zoveel te kopen straks, maak dat je alles zo'n 
beetje hebt'. 
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ivy wisten niet beter: de vader die ging naar zee en de moeder, die zorgde voor de kinderen ..." - Vlaardingen. 

Zorgde de vrouw voor de uitzet? 
De man bracht zijn eigen kleren mee, maar de vrouw 
die zorgde voor het beddegoed en handdoeken, gor-
dijnen. En dan je eigen kleren, vroeger droeg je meer 
dan tegenwoordig: flanellen hemd, bovenlijfje, borst-
rok met kantjes. . . Maar ik ben goed getrouwd hoor, 
ik zat overal dik in. Toen wij trouwden hadden we een 
kast en een bed, een mooi bed, dat lieten we zelf vullen 
vroeger met veren. En zes borden en een schaal met 
zes ijzeren lepels en een paar pannetjes. Toen had je 
niet wat je nu hebt. En een kleed op de vloer, zeil en 
een kleed op de vloer. Dan was je toch keurig netjes, 
wij zijn keurig netjes getrouwd, hoor! 

Was er een bepaalde tijd waarin men trouwde? 
Meestal met behouden teelt, december. En de meesten 
op woensdag hè, de meeste stellen. Dan was het gratis 
trouwen, dat andere trouwen moest je betalen, maar 
woensdag was vrij. 

Was het trouwen een groot feest? 
Eerst ging je natuurlijk in ondertrouw, naar het stad-
huis en dan kwam je terug en dan hadden ze je hele huis 
versierd. Om je kopje kreeg je een roosje en de stoel 
een hele kroon. En dan kregen ze een glaasje, als je 
't betalen kon, anisette weet je wel. En dan had je ook 
nog 'nooi-avonden', dat waren twee avonden. De ene 
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avond bij het huis van mijn aanstaande, dan kwam 
daar zijn familie en de andere avond kwam hij bij mij 
aan huis en daar was dan mijn familie. En dan ging je 
mee met die tantes, een cadeautje kopen. Het lag er 
natuurlijk aan of je een grote familie had, of een 
familie die 't goed kon missen. En als je dan naderhand 
getrouwd was, dan kwamen al die mensen waar je een 
cadeautje van had gekregen bij je thuis, om je huisje te 
bekijken. En dan gingen ze kijken, tot in de linnenkast 
toe, dan keken ze of je een mooie uitzet had en mooie 

stapeltjes lakens en slopen. Je had van alles zes stuks 
hoor! Nou, en dan kwam je trouwdag. Eerst op het 
stadhuis en dan in de kerk, wij noemden dat over-
trouw. En dan was er feest. 

Was dat bij de vrouw thuis? 
Het lag er aan wie er een groter huis had, wie de meeste 
mensen kon bergen. Het was gezellig hoor, echt 
intiem. We konden goed hossen en dossen hoor en we 
deden ook spelletjes: we konden goed feesten! 
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Het gezinsleven 

U bent in 1920 getrouwd met een visser? 
Toen ik trouwde was hij visser en hij is al die jaren 
visserman geweest. Hij heeft eerst voor jongen ge-
varen, toen matroos, daarna een jaar voor stuurman 
en toen kreeg hij al van de rederij een schip, toen werd 
hij schipper. Mijn vader was ook schipper geweest, 
maar of dat er nou invloed op had, dat weet ik niet. 

Was uw man steeds lang van huis? 
's Zomers ging hij haring vangen, in mei gingen de 
schepen in zee tot in december. Dan deed hij eigenlijk 

de langste reizen. Je kon weleens geluk hebben, dan 
duurde een reisje drie weken, maar het was ook 
weleens zes weken. 

En in de winter? 
Dan werd het schip afgesneden, dan werd alles van 
boord gehaald en dan stonden die mensen, die matro-
zen, die hadden dan geen werk. Soms konden ze nog 
wat doen voor de reder, of ze gingen naar Rotterdam, 
naar het dok, maar vaak hadden ze niets te verdienen. 
Maar mijn man had geluk, die ging dan beugen, zoals 
dat heet. Dat was op kabeljauw en rog en zo. Bij die 
beugvisserij waren ze op IJmuiden. Dan moesten ze 

'... er was een goede verstandhouding onder de zeemansvrouwen...' - Scheveningen (Visserijmuseum Vlaardingen) 
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als je dan door die straatjes kwam op maandag, dan zag je die grote kierenrekken allemaal, met spierwitte, 
lakens..." - Scheveningen (Visserijmuseum Vlaardingen). 

vijf reizen doen op I Jmuiden en na vijf reizen kwamen 
ze met hun schip naar Vlaardingen, dan waren ze drie 
dagen thuis. En tussen die vijf reizen door, dan was hij 
maar één dag thuis. Dan bleef er een wachtsman aan 
boord en de rest van de mannen kwam voor één dag 
naar huis. Dat kostte 1 gulden en 25 cent. Ze konden 
geen retour nemen want de andere morgen om half 
acht gingen ze weer weg. Maar ik had ook wel dat mijn 
man dacht: 'Als ik nou mijn vrouw laat komen, dan 
zijn we alvast bij elkaar' en dan stuurde hij een tele-
gram. Dan ging ik met dat telegram naar mijn moeder 
en dan zei ik: 'Kijk eens!' En ik had een moeder die was 
vreselijk behulpzaam en dan ging mijn moeder bij 
mijn kinderen slapen. De kindertjes lagen dan al op 
bed en dan wisten ze niet dat ik naar IJmuiden was. En 
dan zei opoe: 'Nou, je moeder die is naar je vader toe. 

die is naar IJmuiden'. Dan zeiden ze: 'Goh, dat is fijn, 
dan brengt ze morgen chocolade muizen mee'. Dat 
was zo de manier, die waren daar dan te koop en 
dat gebeurde ook. En mijn moeder die bracht dan 
's morgens de kinderen naar school en dan sloot ze 
mijn deur en dan waren de kinderen bij opoe dat 
andere nachtje. En dan gaf mijn man met één van de 
matrozen - alles woonde in Vlaardingen - wat mee en 
dan zei hij: 'Breng bij m'n moeder eens een visje en bij 
m'n schoonmoeder' en dan aten zij toch lekker vis. En 
ik had een fijne dag, ja, dan was je eens uit de sleur van 
je gezin, hè ? Maar de andere dag moest je wel weer 
weg, je had nooit veel, hoor, als zeemansvrouw zijnde. 
Dan kwam ik de andere dag terug, dan was moeders 
weer de vrouw die op de kinderen paste. Zo hing de 
één op de ander. 
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'. . . maar als mijn man thuis kwam ( ) Dan zei ik: Een 
hoop zorg van mij af, dat kunnen we samen delen...' -
Vlaardingen. 

U was dus vaak alleen, vond u dat niet moeilijk? 
Nou ja, het ging eigenlijk automatisch, ik was dat van 
huis uit al zo gewend, want mijn vader was natuurlijk 
ook altijd op zee. Ik was er in opgebracht en dat scheelt 
een stuk. Het lijkt me wel, voor mensen die het nooit 
gewend geweest zijn, een moeilijk leven. Maar ik heb 
mi jzelf er altijd aardig in kunnen schikken. Dat zeg ik, 
ik heb een moeder gehad, die altijd alleen met ons 
optrok, dus wij wisten niet beter: de vader, die ging 
naar zee en de moeder, die zorgde voor de kinderen. 

Had u veel contact met de vrouwen van andere vissers? 
Ja, als we tijd hadden, dan zochten we elkaar wel eens 

op. Maar je gezin liet niet zoveel toe natuurlijk. Over 
me woonde de stuurmansvrouw en dan kwam ze wel 
eens een avondje bij me; de kinderen gingen altijd 
vroeg naar bed, dat is ouderwets, maar die hadden de 
rust nodig. En dan zaten wij bij elkaar te breien. En 
dan kwamen we weleens buiten en dan scheen het 
maantje zo helder en dan waren de straten vet, ja, ik 
weet niet waar dat vandaan kwam, maar dan zeiden 
we: 'Meid, haringweer, ze vangen ze vannacht'. Ja, 
dan waren die straten zo, maar dat was de vocht 
natuurlijk in september of oktober. En zo hebben we 
ons leven doorgebracht. Er was een goede verstand-
houding onder de zeemansvrouwen, we hadden alle-
maal evenveel, niet? Als we wisten dat er één gebrek 
had, nou dan zorgde je voor elkaar. Als de ander 
minder verdiend had, dan zei je:'Ga dat maar brengen, 
want ze zit ook met zes of zeven kinderen". Als de 
mensen vroeger een kwartje hadden, dan konden ze 
daar nog de helft van missen aan iemand die het nog 
armer had. Dat had je hè, dat je nog burenliefde had! 

A Is je het heel arm had, kon je dan geen steun krijgen ? 
Nou, dat wel, maar dat was niet veel, hoor. Je had wel 
de hulp in nood, dat heeft mijn grootmoeder ook nog 
meegemaakt. Hulp in nood, dan kwamen ze kijken, 
dames, ook van de kerk, en als ze dan zagen dat er 
suiker in je theepot zat: dat was weelde . . . ! En dan 
praat ik over mijn grootmoeder en dan kreeg ze, zegge 
en schrijve, drie gulden, dat was een bonnetje vooreen 
mud kolen en een bonnetje voor het soephuis. Het 
soephuis, dat was net zoiets als wat we in de oorlog 
hadden, de gaarkeuken. Dan kregen die mensen een 
portie soep cadeau. Zo waren vroeger de sociale voor-
zieningen, nou, het schrijnde daarbij, het was ver-
schrikkelijk. 

Kon ü het financieel altijd wel redden? 
Nou, dat zeg ik, mijn man was schipper, hij verdiende 
veel meer dan een matroos, hè. De matrozen kregen 
12 gulden, maar dan had de schipper nog altijd 24 gul-
den. Kijk, en dat geeft een knauw hoor. Dan dacht ik: 
'Oh, wat heb ik het toch rijk, als ik kijk naar die 
mensen'. Veel arme mensen had je hoor, dan kon ik 
het best geloven, dat ze, als zo'n reis zes weken 
duurde, drie weken niks te eten hadden. Maar ik kreeg 
24 gulden en dan hoopte ik ook maar dat mijn man 
's zomers zoveel ving, dat hij een - dat noemde wij 
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. en als het zo stormde, dan stond je zo te kijken en dan dacht je ach, die branding?. . .' - Katwijk 
(Visserijmuseum Vlaardingen). 

dan -afrekeningetjehad. Want het was vroeger altijd 
zo, dat, je rekende niet helemaal af. Met behouden 
teelt werd alles afgerekend, dan kreeg je pas in decem-
ber de totale afrekening. Dan waren er altijd wel 
kinderen die in het nieuw gestoken moesten worden, 
de één een jasje, de andere . . . , dat ging allemaal op 
die herfst. En als je dan een eigen huisje had, dan 
moest je in december de hypotheek betalen. Dat was 
vast, altijd in december als de afrekening kwam, be-
taalde je hypotheek. 

Hadden vissers vaak een eigen huis? 
Nou, ik heb ook eerst ingewoond, hoor! Op een 
bovenhuisje, onder de pannen, gewone pannen, niet 
beschoten. En als het dan vroor dan zag je zo de 
sneeuw of het ijs op de pannen en dan was er een stuk 
zeildoek. En dan zeggen ze wel eens: nou is er huizen-
gebrek, maar toen was er ook huizengebrek. En toen 

zijn we verhuisd naar een echt visserswoninkje. Dat 
was in een straat en daar woonden veel zeemans-
mensen, dat noemden ze 'Uit en Thuis'! En toen 
verwoonde ik 3 gulden en 25 cent in de week, dat was in 
1923. We hadden een kamer en een bedstee erin en een 
zolder. En dan was er een keukentje, een schuurtje 
waarvan een soort keukentje van was gemaakt. Toen 
we erin kwamen was er geen aanrecht in en de kraan, 
die stond zo met een emmertje er onder. Je moest je 
behelpen hè, en een tafeltje erin, daar zette je dan 
je teiltje voor de afwas op. De WC op de plaats, in een 
hoekje. 

Met z'n hoevelen woonde u daar toen? 
Nou, toen had ik al drie kinderen, nee vier, en toen 
verwachtte ik de vijfde en toen zei ik tegen mijn man: 
'Joh, we moeten hier vandaan'. En toen hebben we 
een huis gekocht, een prachtig mooi huis, twee slaap-
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kamers boven en electrisch licht en daar hebben 
we veertig jaar gewoond En we kochten het voor 
3 600 gulden 

Wie ging er bij u thuis over het geld"^ 
Nou jd, dat was ik, de vrouwen regelden het geld, dat 
moest wel Wij hadden wat dat aangaat een vrij leven, 
we hoefden nooit verantwoording te doen Toen mijn 
man thuis kwam, toen zei ik 'Ga jij het maar eens 
doen Entoenzeihij 'Alsjebiieftniet.wanthetistoch 
altijd goed gegaan' Hij liet altijd alles aan mij over, 
het moest altijd maar in mijn breintje zitten dat en dat 
doen, echt waar' 

Als uw man weg was, wat deed u dan zoal, hoe zag de 
dag er toen voor u uit"^ 
Nou, het huishouden he, en de kinderen naar school 
en ja, wat deed je dan Er was natuurlijk in een gezin 
veel te doen Je was altijd bezig, tot 's avonds negen 
uur, met een rood hoofd' Maar je was 't gewend, je kon 
alles als vrouw zijnde Van oud maakten we nieuw, 
alles omkeren, er ging nooit eens een stukje de deur 
uit Truien ging je uithalen, daar ging je weer kousjes 
van breien Ik heb ook wel jassen omgekeerd, van die 
dikke duffeljassen van mijn man, je naaide het zo weer 
in elkaar En je had je was en al die dingen meer, dat 
draaide door Als je dan door die straatjes kwam op 
maandag, dan zag je die grote kierenrekken allemaal, 
met spierwitte, spierwitte lakens Dat was vroeger 
hoor, dat was gewoon een weddenschap, wie er het 
eerst het rek buiten had 

Had u warm water^ 
Het water ging je halen bij de waterstoker, dan had 
je voor twee centen water En dan had je blauw, wit, 
chloor laten we maar zeggen, vroeger deed je 't met 
twee sopjes Eerst soda, en dan met een stukje sun-
Iightzeep, dan in schoon water en dan in de chloor En 
als het dan nog met schoon was' Dan blinkte het' 

Was de zondag voor u een bijzondere dag"^ 
Jazeker, we gingen eerst allemaal naar de kerk, he, dat 
spreekt voor zich En dan zondagsmiddags gingen we 
altijd naar de nieuwe haven En ik was zo bang voor 
water en dan mochten de kinderen niet verder dan de 
meerpaal en ze moesten altijd aan de kinderwagen 
vasthouden Ik was zo bang dat ze in het water zouden 

vallen, maar ik ging toch wel naar de haven want 
misschien hoorde ik dan nog wat over m'n man 

Uw zoons, zijn die niet naar zee gegaan ̂  
Ja, die ene wilde graag, die is wel naar zee gegaan 

Hoe vond u dat"^ 
Treurig, want ik wilde het met 

Heeft u nog geprobeerd om hem tegen te houden ^ 
Nou, wel een beetje, want ik had er een hekel aan 
Maar echt tegengehouden, nee, en je kon ze ook met 
tegenhouden hoor Want die ene die was ervan be-
zeten, die ging met pa mee als hij vakantie had Maar 
die andere die heeft er nooit zin in gehad, ik ben blij dat 
die timmerman is geworden 

Stond u nu helemaal alleen voor de opvoeding van de 
kinderen -* 
Ja, dag en nacht, altijd Dat was een moeilijke taak, 
hoor Je voelde dat de man weg was he, je wist dat je 
voor je gezin stond, je stond er helemaal alleen voor 
Want als mijn man thuis kwam, dan viel er niet veel 
straf te geven Want de kinderen deden wel eens wat 
en dan zei ik 'Als je vader thuiskomt, zal ik wel een 
boekje over je opendoen' En als vader thuis kwam, 
dan werd er niks gezegd, dan werd dat boekje altijd 
opengedaan als ze er met bij waren En dan was de drift 
over 

Was dat met een zwaar leven^ 
Ja, maar we zijn er door Gods hulp goed door-
gekomen, ik had wel vertrouwen ook En dat is ook 
altijd een grote steun geweest in een hoop dingen Ik 
heb altijd alles alleen door moeten maken, mijn kin-
dertjes alleen gekregen Maar als mijn man thuis 
kwam, dan was het leed weer geleden, ik was schatrijk 
dis hij thuis was Dan zei ik 'Een hoop zorg van mij af, 
dat kunnen we samen delen' 

Daar leefde u echt naar toe"^ 
Ja, dat was feest Toen hadden de schepen nog geen 
radio aan boord, dus je had weken dat je mets van 
elkaar hoorde En dan ging 's nachts de bel Dat was 
dan de torenkijker, dat was die man zijn brood, dat hij 
bij de schippers- en stuurmansvrouwen kwam zeggen 
dat de mannen kwamen En dan zei ik uit het dak-
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.. want dat is het wonderlijke hè, . . . ze gingen altijd weer naar zee ...' - Vlaardingen. 

kapel: 'Ja?' en dan zei hij - dat was een opgeruimde 
man- 'merk je dat nog niet? Ze liggen al in de haven!'. 
Nou, en dan ging ik hem halen. 

Ook al was het midden in de nacht? 
Nou, als het goed weer was, vanzelf, dan gingen we 
met de nacht gerust weg, hoor. Eventjes ja, naar de 
haven. En onderweg, dan ging mijn man ook wel eens 
drapen, als ze thuisstomend waren. Dan gingen ze 
drapen en dan vingen ze makreel. En dan ging er een 
ton ondersteboven en dan werd de bodem eruit gesla-
gen en dan werd er mot in de ton gedaan en dan gingen 

ze zelf die makreel stomen of roken. Dat was zo zalig, 
ik geloof dat ik toen weleengaleneen maag van beton 
had, want dan zat ik soms 's nachts half twee aan zo'n 
vette makreel te eten! En voor de kinderen bracht hij 
een grote dikke zuurstok mee en elke hap die ze deden 
daar stond 'Lerwick' in, dat was een plaats in Enge-
land, waar ze altijd kolen gingen laden. Ja, dat was 
feest, je had wel je werk, want je moest al dat zeegoed 
wassen en verstellen, maar als mijn man thuis was, dan 
ging die met de kinderen weg en ik ging ook wel eens 
mee, als ik kon. En de eerste avond had je visite, dan 
kwamen ze allemaal even kijken. Mijn man nam altijd 
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een zootje vis mee natuurlijk, dat werd gedeeld. De 
beste vis ging weg, die bracht mijn dochter altijd rond. 
Dan werd het allemaal in een emmertje gelegd, zo op 
elkaar, voor die drie, voor die vier, naar gelang het 
gezin was, heel Vlaardingen door met dat emmertje. 

Ging u uw man ook altijd weer weg brengen? 
Altijd! Maar dat was erg, hoor! Als het nou mooi weer 
was niet, maar met ruw weer, dan ging je weleens 
huilende weg, hoor. En als je dan terugliep, allemaal 

zo somber, je ging allemaal alleen terug, dan zag je 
thuis het gemis. En als het zo stormde, dan stond je zo 
te kijken en dan dacht je . .. ach, die branding ? Je had 
altijd angst hoor, je leefde altijd wel in spanning hoor, 
vissersvrouwen, ja. Je zat altijd maar af te wachten: 
'oei mensen', dan liep je maar wat heen en weer: 
'bewaar ze, hè', dan ging er weer een gebed naar 
boven. Maar ja, dat moest nou eenmaal, dat was je 
broodje, er was niet anders vroeger. Want dat is het 
wonderlijke hè, al stormde het nog zo hard, ze gingen 
altijd weer naar zee . . . 
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Nawoord 

De vissersvrouwen, die ons in de voorgaande inter-
views een kijkje in hun leven hebben gegund, hebben 
vele onderwerpen de revue laten passeren Zij ver-
telden over hun kinderjaren, over de werkzaamheden 
buitenshuis en tenslotte over hun bestaan als huis-
vrouw die haar man op zee wist 

Het leven van vissersvrouwen is echter met in een 
beperkt aantal bladzijden te vangen Zo bleven buiten 
beschouwing een aantal werkzaamheden die toch ook 
door hen werden uitgeoefend, zoals bakeren, haring-
speten, sorteren en inpakken bij een visverwerkend 
bedrijf Bovendien was geen van de geïnterviewde 
vrouwen ongetrouwd gebleven of op jonge leeftijd 
weduwe geworden, zodat de positie van vissersvrou-
wen in die situaties dan ook zo goed als onbesproken 
gebleven is Daarnaast zijn ook andere lacunes aan te 
wijzen Zo zal de lezer zich misschien hebben af-
gevraagd of geboortebeperking een onbekend begrip 
was en of opstandigheid en ontevredenheid wel zo 

totaal afwezig waren als uit de interviews bleek Der-
gehjke vragen moeten echter vooralsnog onbeant-
woord blijven 

Toch komen de belangrijkste aspecten van het leven 
van vissersvrouwen m de interviews duidelijk aan bod 
Vissersvrouwen tonen zich hier als gezinshoofden, die 
in hun eentje voor de taak staan kinderen groot te 
brengen, financieel de eindjes aan elkaar te knopen en 
daarnaast soms ook nog een bezigheid buitenshuis te 
vervullen Op zich is het met zo zeer de vereniging van 
deze taken, die de vissersvrouw een unieke positie 
verleent ook vrouwen in andere bedrijfstakken 
kenden een dergelijk bestaan 

Kenmerkend voor de vissersvrouw is echter wel dat 
ZIJ, hoewel zij getrouwd was, vrijwel altijd alleen in 
het leven stond op haar alleen rustte de verantwoor-
delijkheid het gezin draaiende te houden Dit gaf haar 
een zelfstandigheid die zi j niet gewenst of gezocht had 
blij als ZIJ was met haar man weer thuis, was zij 
zelfstandig tegen wil en dank 

127 



Copyright foto's 

voorzover bekend 

D. Hoogerwerf, Rotterdam: 
blz. 41 en 47. 

H. A. E. Muns, Vlaardingen: 
blz. 31 en 50. 

Randstad Fotodienst, Rijswijk: 
blz. 9, 33, 36, 39, 42, 45 en 51. 
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