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ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 
HELINIUM 

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 1984 58 en op 
1 januari 1985 54, waarvan ongeveer de helft in 
Vlaardingen woont en de andere helft in Schiedam, 
Maassluis en Maasland. 

Het bestuur bestond uit: A. Brouwer, voorzitter; mr 
W. P. M. Kerklaan, secretaris; mevrouw J. M. Hir-
schel-Hoeufft, penningmeester; T. C. Bauer, docu-
mentatie en bibliotheek; J. A. C. Servaas als vertegen-
woordiger van Maassluis. Deze trad wegens tijdgebrek 

halverwege het jaar af. Mevrouw I. Vellekoop ver-
zorgde het mededelingenblad Terra Nigra en de heer 
H. de longh het knipselarchief. 

Op de ledenvergadering van 4 april 1984 werd afscheid 
genomen van de voorzitter en werd hem dank ge-
bracht voor de vele jaren die hij in allerlei bestuurs-
functies voor de vereniging werkzaam was. Hij werd 
opgevolgd door mevrouw Hirschel - Hoeufft. De heer 
P. G. Heinsbroek kwam in het bestuur als redacteur 
van Terra Nigra en doordat de heer Kerklaan door 
verandering van baan geen secretariaatswerk meer 
kon doen, heeft hij dat grotendeels overgenomen. 

Opgraving inheemse boerderij. 
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Mevrouw P. de Boer nam de zorg voor de financiën 
op zich. De heer Kerklaan onderhield onder meer de 
contacten met de beheerder van de archeologische 
verzameling in het HoUandiagebouw. Aan mevrouw 
I. Vellekoop werd bijzondere dank gebracht voor het 
feit dat zij het mededelingenblad nieuw leven heeft 
ingeblazen en voor het vele werk hiervoor verzet. 
Tevens werd grote erkentelijkheid uitgesproken voor 
het aandeel dat zij gehad heeft in het tot stand komen 
van de tentoonstelling 'Ontfutseld aan het verleden' 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Heli-
nium, die gehouden is in het museum in Maassluis 
van 26 november 1983 tot 7 januari 1984. 

Op 18 januari 1984 werd een lezing gehouden in het 
HoUandiagebouw door de heer Epco Bult over zijn 
werk als archeoloog bij het recreatieschap Midden-
Delfland. Op 4 april vertelde Heliniumlid R. de Graaf 
wetenswaardigheden over de aardbeienpotjes die in 
groten getale gevonden worden in het Westland. Deze 
potjes, al bekend uit de zestiende eeuw, zijn soms 
voorzien van stedelijke keuren en later een enkele 
maal van de naam of initialen van de kweker. Op 
16 mei werd een werkavond gehouden waarbij de 
heer M. Dikstra vele vondsten liet zien uit Schiedam, 
voornamelijk uit de late middeleeuwen. Ook toonde 
hij foto's en literatuur over zijn onderwerp. Het sei-
zoen 1984/5 begon met een lezing van gemeentearchi-
varis Th. J. Poelstra over Vlaardingen als middeleeuw-
se stad. De werkgroep organiseerde op 18 oktober 
een excursie naar de historische vereniging van Maas-
land in de gerestaureerde boerderij in de Schilpen. 
Behalve het interieur met de nog oorspronkelijke 

kruidenierswinkel waren er vele archeologische vond-
sten en andere voorwerpen uit de omgeving. 1984 
werd besloten met een werkavond op 7 december, 
waar vragen konden worden gesteld over zaken die 
aan de orde zijn geweest op het symposium in Rotter-
dam 'Landschap en bewoning in Rijnmond 9.000 voor 
Christus - 1.300 na Christus'. Alle lezingen van het 
symposium werden bijgewoond door de heer Bauer 
en die van de tweede dag ook door de heer Heins-
broek. Tevens werden de recente vondsten uit het 
terrein Landstraat - Vossenstraat besproken. Het ge-
vondene is te dateren vanaf de vroege zeventiende 
eeuw en bestaat voornamelijk uit aardewerkscherven 
en pijpekopjes. 

Er werd een nieuwe gutsboor met hulpstukken aan-
geschaft, daar de oude voor een deel in de grond was 
blijven steken. Bovendien werd in oktober een Edel-
manboor met verlengstuk gekocht. Hiermee werden 
vele boringen gedaan, onder andere in de Oostwijk 
op het kaalslagterrein bij de Van Leyden Gaelstraat 
door J. P. ter Bruggen en L. A. Rozendaal. Dezen 
boorden ook samen met P. G. Heinsbroek bij het 
Buizengat, de Waalstraat en het terrein van de nieu-
we Jan Ligthartschool achter het Emaus. Ook werd 
een werkput van de plantsoenendienst op de hoek 
van de Hogelaan en de Binnensingel onderzocht en 
op het binnenterrein van het Kolpabad een sleuf voor 
nieuwe watercirculatiesysteembuizen. Vanaf half ok-
tober is er regelmatig geboord op het terrein Land-
straat-Vossenstraat en op 29 december heeft nog een 
onderzoek plaatsgevonden aan de Kortedijk. 
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HISTORISCHE VERENIGING 
VLAARDINGEN 

Eind 1984 bedroeg het aantal leden 557, tegen 525 
een jaar daarvoor. Het bestuur nam afscheid van 
de heren P. J. Westerdijk en T. Rolfes. In hun 
plaats werden benoemd de heren W. den Breems en 
D. C. H. Ross. 

Op 30 oktober 1984 werd het Historisch Jaarboek 
Vlaardingen 1984 gepresenteerd in het gebouw van 
de Kamer van Koophandel. De eerste exemplaren 
werden door de heer E. T. J. Eikema, medeauteur 
van het artikel 'Van Bloemfabriek tot Pelmolen', 
overhandigd aan burgemeester Van Lier en wethou-

der Maarleveld. Een nazaat van de oprichter van de 
Pelmolen die het boek als eerste in ontvangst zou 
nemen, was verhinderd. Naast de verslagen van de 
instellingen die zich in Vlaardingen met geschiedenis 
bezig houden en de kronieken over 1933 en 1983, 
samengesteld door mevrouw Wil van der Velden-
Van Hees, bevat het jaarboek drie artikelen. E. T. J. 
Eikema en H. A. B. Neleman verzorgden het verhaal 
over de Pelmolen. Drs C. L. Noordhoek schreef 
'Vlaardingen tijdens de eerste maanden van de eerste 
wereldoorlog' en drs D. J. van der Veen behandelde 
het onderwerp levensstandaard van vissersgezinnen 
in Vlaardingen van 1850-1910. De commissie Tijd-
Schrift verzorgde de nummers 30 en 31 van het gelijk-
namige blad. 

Winkel van distilleerdenj-slijteri] De Wijnoogst 1923 
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Op 17 januari 1984 hield de heer drs H. Buisman een 
lezing met dia's over de ontwikkeling van de vlaar-
dingse koopvaardij in de negentiende eeuw. 
Jan de Bloeme vertoonde op 21 februari zijn diaserie 
'Vlaardingerambacht . . . zoals het was' over de ge-
schiedenis van die gemeente. 
De Stichting Industrieel Erfgoed Rijnmond verzorg-
de op 27 maart een lezing gevolgd door dia's. De 
spreker, de heer Van Dalen, zou in Vlaardingen wil-
len komen tot de oprichting van een werkgroep tot 
inventarisatie van vroege industriële monumenten. 
Er zijn er genoeg voorhanden: de bebouwing rond 
de Koningin Wilhelminahaven en de Vulcaanhaven, 
bruggen, fabrieken. 

Op 17 april verzorgde Wout den Breems een dia-
avond over de verkeersdoorbraak door de West-
havenplaats heen in de jaren vijftig, waardoor een 
karakteristiek stadsgezicht werd vernield. 
De excursie naar de boerderij Meerzicht te Zoute-
veen, Willemoordseweg 5, werd gehouden op 19 mei. 
De heer A. A. Olsthoorn vertoonde een diaserie over 
Zouteveen, waarna een korte wandeling volgde. Na 
de lunch hield de heer J. Moerman een lezing met 

dia's over de Vlaardingse Vaart. De excursie naar de 
Broekpolder en de Eendekooi op 8 september ging 
wegens het slechte weer niet door 
Gemeentearchivaris Theo J. Poelstra hield voor leden 
van de vereniging en van de Archeologische Werk-
groep Helinium een lezing getiteld 'Vlaardingen, een 
laat-middeleeuwse stad'. Hij betoogde dat archeo-
logische opgravingen en archiefspeurwerk niet twee 
verschillende disciplines zijn, maar onafscheidelijke 
elementen van één zaak, geschiedbeoefening. 
De heer J. W. Moerman uit Schipluiden hield op 
23 oktober een lezing over de boer en dichter Hubert 
Korneliszoon Poot, die twee en een halve eeuw ge-
leden te Abtswoud leefde en werkte. 
Op 26 november hield de heer ir Jac. van Toor in het 
verbouwde Schele Hoekje aan de Markt een lezing 
over zijn familie en de firma H. van Toor, stokers 
vanaf zo'n honderd jaar geleden, een bedrijf dat 
werkte in en om het Schele Hoekje. Een glas wijn 
ontbrak uiteraard niet. 

De verenigingsbijeenkomsten werden door gemid-
deld 80 mensen bezocht. 
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STADSARCHIEF 

Het aantal bezoeken in 1984 was 2.320 tegen 1.898 in 
1983. De forse groei die in 1978 inzette gaat nog 
steeds door. Aan archief gebruikers werden 6.674 foto-
copieén geleverd en 343 foto's. Aan andere instellin-
gen en particulieren werden uitgeleend: 9 archivalia, 
254 boeken, tijdschriften en dergeUjke en 343 teke-
ningen, prenten en foto's. 

Het ziet er naar uit dat een bescheiden vergroting van 
de bewaarplaats en de werkruimte in 1986 en 1987 
zijn beslag gaat krijgen. Dat is hard nodig. De huidige 
wijze van bewaring van de documenten is onverant-
woord slecht. Het stijgende bezoek kan niet goed 
worden opgevangen en bediend. Belangrijke archief-
bestanden als de registers van de burgerlijke stand en 
het bevolkingsregister kunnen niet worden overgeno-

men wegens ruimtegebrek, hoewel dit volgens de wet 
had gemoeten. Gelukkig zijn grote aanvallen op de 
personeelsformatie totnutoe met succes afgeslagen. 
Die formatie moet blijven zoals hij nu is. De mo-
gelijkheid van onbeperkte raadpleging van de archie-
ven waarop de burger recht heeft, moet onverkort 
worden gehandhaafd. Het Historisch Jaarboek Vlaar-
dingen, waarvan de last van de ontwikkeling thans 
voor bijna 100 procent op het Stadsarchief drukt, zou 
bij personeelsinkrimping moeten verdwijnen. Maar 
gelukkig is er reden voor optimisme. 

In 1984 konden, zij het met veel moeite, nog de 
volgende archiefbestanden worden opgenomen: oHe-
goedfabriek Van Toor, tevens familiearchief, 1889-
1979; diakonie Hervormde Gemeente Vlaardingen, 
1954-1970; werkgroep Handen af van de schaapskooi 
(in het Hof), 1979; NV Stoommeelfabriek De Maas 

Kinderen omgeving Spoorsingel Ca 1914. 
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en voorgangers, 1847-1918; persoonlijke stukken 
C. de Vries, 1947-1973; club- en buurthuis De Haven, 
1953-1980; NV Vlaardingsche Stoomvisscherij, 1934-
1949; Stichting Schooltandverzorging Vlaardingen 
e.o., 1949; 1979; Gereformeerde Kerk van Vlaardin-
gen, 1962-1982; Combinatie vlaardingse personeels-
verenigingen, 1963-1968; Historische Vereniging 
Vlaardingen, 1970-1982; Stichting Welzijn Vlaardin-
gen 1972-1982. Voor de topografische en historische 
atlas werden verworven: 7.294 foto's, 1 zeefdruk van 
Peter Dumas, 3 zeefgrafieken van Herman Roelink 
uit Rijswijk. De bibliotheek groeide met 158 num-
mers. Het toegankelijk maken en de restauratie van 
de bestanden vonden regelmatige voortgang, zij het 
dat het maken van ingangen op de eigentijdse kran-
ten vanaf augustus stilstond door een vacature. 

Van april tot oktober 1984 liep in het Streekmuseum 
Jan Anderson de tentoonstelling 'Van trekschuit tot 
strippenkaart; verkeer en vervoer in Vlaardingen', 

waarvan het Stadsarchief het documentaire gedeelte 
verzorgde. 

Het Stadsarchief redigeerde het Historisch Jaarboek 
Vlaardingen, begeleidde de productie en waar nodig 
de auteurs. Archiefmedewerkers schreven in 1984: 
P. J. Morsman, Th. J. Poelstra en J. P. Sigmond. 
Schriftspiegel; nederlandse paleografische teksten 
van de 13de tot de 18de eeuw. Zutphen, Uitgeverij 
Terra, 1984; Matthijs A. Struijs. Wegaan naar Rome 
(vier vlaardingse jongens op de fiets naar het wereld-
kampioenschap voetbal in 1934). in: De Omroeper 
van december 1984; Wil van der Velden - Van Hees. 
Kroniek van Vlaardingen 1933. in: Historisch Jaar-
boek Vlaardingen 1984; Dezelfde. Kroniek van Vlaar-
dingen 1983. in: Historisch Jaarboek Vlaardingen 
1984. 

Medewerkers van het Stadsarchief hielden één lezing 
en vijf diavertoningen. 
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STREEKMUSEUM JAN ANDERSON 

In 1984 heeft een eerste gesprek met de grafisch 
ontwerper plaatsgehad over de indeling van de zol-
der, waarop in 1986 de geschiedenis van Vlaardingen 
zal worden gevisualiseerd. Om de hiervoor nodige 
50.000 gulden bijeen te krijgen zal een actie onder het 
bedrijfsleven en de burgerij op touw worden gezet. 
Er werden voorbereidingen getroffen voor een ten-
toonstelling over de tweede wereldoorlog en een 
boekje voor de schooljeugd, beide onder de titel 
Nooit Weer. 

De voorwerpencoUectie werd uitgebreid met 983 num-
mers, onder andere: gouden laars van schoenmakerij 
Schoolstraat; glazen wandelstok van de glasfabriek; 
model van kuiperij met gereedschap; koperen water-
ketel; twee doofpotten; vijzel; zeilmakersbank met 
naaimachine; delfts kaststel; bord met prins Wil-
lem III; twee aardewerken koetsjes; Regoutservies; 
vijf stukjes goudsteen; keuls wijwaterbakje; tegel-
tableau met boerderij, 1780; tegeltableau met vogel-
kooi; diverse tegels met afbeeldingen van beroepen; 
voorwerpen tweede wereldoorlog (armband Winter-
hulp; idem Technische Noodhulp; houten koffer; 
wapencontainer; moederkruis; NSB-speldjes; ge-
dropt pakje sigaretten); volkskundige voorwerpen 
(gesneden houten bovenlicht met twee vissen, 1822; 
houten scheerdoos; speculaasplank; houten wieg; 
kakstoel; drie sets bikkels; koperen diabolo); meu-
bels (gortlade; eiken lessenaar; linnenpers; hangoor-
tafel); penning Willem Barentsz; parelmoeren kees-
hond, ca 1787. De verzameling tekeningen en prenten 
groeide met 690 nummers, waaronder: 5 aquarellen 
van Vlaardingen van A. van der Beek; 3 potlood-
tekeningen van Eug. Rensburg; I tekening van 
H. C. A. Paradies; 7 pentekeningen van Paul J. 
Westerdijk; 15 affiches tweede wereldoorlog; 
10 schoonschrijfstukken; 2 etsen van walvissen. De 
bibliotheek werd uitgebreid met 371 titels. 

Het aantal bezoekers bedroeg 4.514 tegenover 8.091 
in 1983, het jaar van de tentoonstelling over de 
Geuzen. Steeds weer blijkt hoezeer exposities over 
de tweede wereldoorlog het bezoek doen oplopen. 
Buiten de bezoektijden werd het museum door 
23 groepen bezocht. 

Kloprek voor traplopers 

De tentoonstelling 'Een tien met een griffel' die tot 
begin april liep, trok in 1984 850 bezoekers. 'Van 
trekschuit tot strippenkaart', een gezamenlijke pro-
ductie met het Stadsarchief, die van 13 april tot in 
oktober liep, werd door 2.401 mensen bezocht. De 
expositie 'De kerk in het midden', die 20 oktober 
openging, trok in 1984 1.265 belangstellenden. De 
tentoonstelHng tijdens het Haring- en Bierfeest, 
'Vooroorlogs straatleven', werd door 800 mensen 
bezocht. Gelegenheidsexposities werden verzorgd 
voor: de gymnastiekvereniging Dovido; het bejaar-
dentehuis Vaartland; het verpleeghuis Pniel in Rot-
terdam; de busonderneming EVAG; de Nederland-
se Middenstandsbank. Zeven voertuigen van het 
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museum hebben meegereden in de optocht 'Hon-
derd jaarvervoer'. 

Uitgeleend werd voor een tentoonstelling over mili-
taire muziek, één over zuivel en voor de productie 
van het toneelstuk Anne Frank. Daarnaast vonden 
nog 37 andere uitleningen plaats. Dankbare bruik-
leners hebben het museum een geluidsinstallatie ge-
schonken. 

Pers en radio hebben ruimschoots aandacht aan het 
museum besteed. De conservator ontving op 18 sep-
tember de Promotieprijs Vlaardingen 1984. 

Het aantal vrienden van het Streekmuseum bedraagt 
ruim 300, van wie er 6 dienst deden wanneer het 
museum open was. Op 12 maart werd voor de vrien-
den van het museum in de Bethelkerk een lezing met 
dia's gehouden over de geschiedenis van Vlaardingen. 
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VISSERIJMUSEUM 

1984 was een bevredigend jaar. Het bezoek steeg en 
ook het aantal aanwinsten groeide. De presentatie op 
de begane grond werd verbeterd. Ondanks de door 
bezuinigingen drastisch beperkte middelen. Geluk-
kig kon personeelsinkrimping met als gevolg enkele 
dagen sluiting per week worden voorkomen. De 
financiële positie van het museum was aanleiding 
de fracties van de vlaardingse gemeenteraad uit te 
nodigen, wat tot beter begrip leidde. 

Dank zij een subsidie van het Comité Zomerpost-
zegels kwamen belangrijke voorzieningen tot stand: 
in de achterzaal een vitrine voor permanente exposi-
tie van nautische instrumenten met aansluitend een 
nieuwe expositiewand. Radio Holland BV plaatste 
een presentatie van hedendaagse electronische vis-
opsporing en navigatie. In de hal bij de aquaria kwam 
een wandvitrine voor geprepareerde Noordzeevissen 
met toelichting van hun economische betekenis. De 
schepenzaal kreeg een nieuwe dubbele vitrine, waar-
door de scheepsmodellen meer logisch en in tijds-
volgorde konden worden opgesteld. 

De verzamelingen werden uitgebreid met 1.028 num-
mers: 255 voorwerpen en 773 documenten. Voorwer-
pen: 5 modellen; 5 schilderstukken; 38 stuks kleding, 
sieraden en toebehoren; 28 stuks scheepsuitrusting 
en vistuig; 6 stuks keramiek; 15 stuks huisraad; 
150 stuks gereedschap; 3 curiosa; 1 film; 4 overige 
voorwerpen. Enkele belangrijke aanwinsten: model 
vrieshektreiler SCH 74; archiefkast College Zeevis-
scherij, 1761; model stoomspil; presentatie visopspo-
ring en navigatie; collectie scheveningse mannen-
dracht; boek scheepsbouwkunde 1757. Gerestaureerd 
werden onder meer de haringsjees en de genoemde 
Visscherijkast. 

De tentoonstelling van werk van hedendaagse zee-
schilders duurde tot april. Op 19 juni werd de exposi-
tie 'Van het vischeten' geopend, een presentatie van 
het eten van vis door de eeuwen heen. In de achter-
zaal werd vanaf maart een tentoonstelling van schoor-
steenmerken gehouden. Fototentoonstellingen in 
maart en december waren gewijd aan Maassluis respec-
tievelijk Scheveningen als vissershavens. 

Het aantal bezoeken bedroeg in 1984 23.080 tegen 
21.095 in 1983. Het bezoek aan de Bibliotheek en 
documentatieafdeling nam eveneens toe: 652 bezoe-
ken in 1984 tegen 510 in 1983. Het aantal verzoeken 
om informatie en ook het aantal uitleningen liepen 
iets terug ten opzichte van 1983. De vraag naar repro-
ducties van foto's steeg echter sterk. Drs M. J. van 
Doorn, hoofd informatiebeheer, werkte mee aan het 
in juni bij uitgeverij Ploegsma uitgekomen boek 
'Goede vangst'. 

De beschrijving van het fotobestand vond regelmatig 
voortgang. Gereed kwamen de onderdelen scheeps-
portretten en haven-, strand- en dorpsgezichten van 
Scheveningen, Katwijk, IJmuiden en Urk. Ook het 
werk aan het VISDOC-systeem en de beschrijving 

Visscherijkast. 1761. 
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van de voorwerpen vonden voortgang, terwijl het 
conserveringswerk ondanks bezuinigingen op een 
noodzakelijk peil kon worden uitgevoerd. 

Door het wegvallen van de belgische musici wegens 
bezuinigingen werd de voortzetting van de maan-
delijkse museumconcerten op zondag bedreigd, maar 
voorlopig werd het voortbestaan toch gered, onder 
meer doordat de gemeente en de provincie enige 

steun verleenden. Voor de zomervakantie werd een 
speciaal filmprogramma op touw gezet. 

Het museum genoot in 1984 veel aandacht van radio 
en televisie: op de radio in maart (KRO en Rijn-
mond) en in juli en augustus (Rijnmond); op de tele-
visie in februari (NOS - Mensenwerk), maart (NOS -
Toeristische tips), voorjaar en zomer (BRT - Vlaam-
se zeevisserij) en in oktober (EO - Van hart tot hart). 
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KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1934 

IVIatthijs A. Struijs 

Januari 

1 Aantal inwoners 28.901 dat is 331 meer dan be-
gin 1933. Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 
3.279, 238 meer dan begin 1933. 

Zonder prijsverhoging zal de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant voortaan drie in plaats van twee keer per 
week verschijnen, terwijl het Visscherijblad in de 
krant wordt opgenomen. 

Om ontslag van werknemers te voorkomen werktijd-
verkorting bij Lever's Zeep Maatschappij tot 40 uur 
per week. 

Het Crisiscomité Vlaardingerambacht ontvangt van 
een veehouder 70 gulden, dat is zijn regeringssteun 
van 5 gulden per koe. 

5 Op de stoomtrawlers een loonsverlaging van 
7 procent in plaats van de eerder overwogen 10 pro-
cent. 

6 De Coöperatieve Bakkerij- en Verbruiksvereeni-
ging De Voorlooper draagt de exploitatie van het 
Volksgebouw over aan de vereniging Het Volksge-
bouw, waarin alle organisaties van de niet-confessio-
nele arbeidersbeweging zijn vertegenwoordigd. 

12 Op Scheepswerf De Maas een motorboot ge-
reedgekomen voor de visserijinspectie op de zeeuwse 
wateren. 

Rakkert} Van der Meer en Schoep, Westhavenplaats 20 januari 1934 
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15 Brand in de droge kuiperij van de firma 
W. Kwakkelstein aan de Westhavenkade. 

17 Geveild een goed onderhouden woonhuis aan de 
Landstraat voor 2.425 gulden en één aan de Dwars-
steeg voor 1.650 gulden. 

19 Door de Vlaardingsche Spijskokerij zijn de af-
gelopen week uitgereikt 1.940 porties warme soep en 
135 broden. 

Opgericht de Pluimvee-, Konijnen- en Sierduiven-
fokkersvereeniging voor Vlaardingen en Vlaardinger-
ambacht Nut en Sport. Tentoonstellingen van de ver-
eniging zullen niet op zondag worden gehouden. 

Voor de Vredeskring spreekt Hillebrand Boschma, 
evangelist te Ruurlo. Onderwerp: Kruis of zwaard. 
Zang van het Vlaardings Dubbelmannenkwartet. 

20 Aanbesteding van de bouw van een winkelhuis 
met bovenwoningen aan de Westhavenplaats 19 voor 
de NV Van der Meer en Schoep's Bakkerijen en 
Handelmaatschappij. 

Jeugdzendingsavond in de Grote Kerk. Sprekers: ds 
L. D. Poot, hervormd predikant te Den Haag (Pad-
vinders van Christus) en oudzendeling D. C. A. Bout 
uit Steenwijk (Met de kruisbanier op ongebaande 
wegen). 

24 De Vereeniging voor Volksontwikkeling wordt 
het gebruik van een lokaal in school G aan het West-
nieuwland verboden. De vereniging zou een revolu-
tionair karakter dragen. 

26 Burgemeester J. Luijerink van Vlaardinger-
ambacht reageert in zijn jaaroverzicht 1933 op een 
uitlating in de vlaardingse gemeenteraad dat Vlaar-
dingerambacht welvarend is doordat alle beter ge-
situeerde Vlaardingers daar gaan wonen. Hij stelt dat 
nieuwe bewoners van zijn gemeente in hoofdzaak 
niet uit Vlaardingen komen, maar onder meer uit 
Schiedam en Rotterdam. 

29 In zijn nieuwjaarsrede zegt de burgemeester van 
Vlaardingen dat Schiedam Vlaardingen heeft ver-
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Advertentie spaarhcmk. 2 febnum 1934. 

drongen van de plaats van derde zeehaven in Neder-
land. De geringe opleving in het bouwbedrijf houdt 
waarschijnlijk verband met de toeneming van het 
bevolkingsaantal tot 28.901 Er wordt in Vlaardingen 
veel gegeven om het leed van anderen te verzachten. 
De burgemeester betreurt het dat een deel van de 
vooral voor arbeiders bestemde pers, nog steeds ver-
zuimt haar lezers te doordringen van de noodzaak dat 



Bemanning Fnda VL 208 in 1923. 2fehruaii 1934. 

allen, althans voorlopig, iets prijs moeten geven van 
de totnutoe genoten welvaart. Op de begroting 1934 
moest 375.000 gulden aan crisisuitgaven ongedekt 
blijven. 

31 Hervormd predikant ds G. Grootjans spreekt in 
het gebouw van de Christelijke Besturenbond voor 
protestants-christelijk georganiseerde werklozen 
over de opvoeding van de rijpere jeugd. 

Februari 

1 M. Versteeve benoemd tot afslager aan de Vis-
markt. Hij volgt A. J. Versteeve op. 

2 Op 31 december 1933 bedroeg het aantal inleg-
gers bij de Spaarbank 9.158. Het gezamenlijk tegoed 
was 2.639.473 gulden en 6 cent, een bedrag voorna-
melijk bijeengebracht door inleggers met minder dan 
10 gulden. 

Door de Vlaardingsche Gezondheidskolonie 11 kin-
deren naar Ellecom uitgezonden. 

de schroef op zee was verdwenen, in IJmuiden bin-
nengesleept. 

9 Medegedeeld wordt dat in verband met de crisis 
prinses Juliana ter gelegenheid van haar vijfentwin-
tigste verjaardag geen huldebetoon wil. 

De Spaarbank verklaart uitdrukkelijk de geheimhou-
ding van de saldi te waarborgen. De vrees dat aan het 
Crisiscomité, Maatschappelijk Hulpbetoon, diaco-
nieën of belastinginstanties mededeling over spaar-
gelden zal worden gedaan, is ongegrond. 

13 De Rotterdamsche Christelijke Reciteervereeni-
ging Oranje Getrouw voert in De Harmonie voor de 
Christelijke Oranjevereeniging het toneelstuk De 
Vader des Vaderlands op. 

Openbare tijdrede in lokaal Rehoboth van de Pro-
testantsche Jongerengroep. Spreker: G. Nieuwen-
huysen uit Den Haag. Onderwerp: Rizpa en de 
gieren. 

De Frida VL 208, schipper W. van Haren jr, waarvan In hotel De HoUandsche Tuin, Hoogstraat 219, een 
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lezing met lichtbeelden over: radium, een genees-
kracht der natuur. 

16 Vastenavondviering van de RK Bond van Groote 
Gezinnen. Optreden van Van Dijk's Band. 

Door de ENCK uitgegeven het reclameboekje Vlaar-
dingen-Super, waarin de fabricage van kunstmest bij 
de ENCK wordt uiteengezet. 

20 Propaganda-avond van de Bijzondere Vrijwil-
lige Landstorm in de Harmonie. Sprekers: dr I. H. J. 
Vos, lid van de Tweede Kamer (de BVL en het wettig 
gezag) en ds Bramer uit Maassluis (de BVL. het 
vredesinstituut bij uitnemendheid). 

21 VARA-kunstmorgen in het Luxortheater, waar-
aan meewerkt de rotterdamse accordeonvereniging 
Excelsior. Vertoning van de film Breng ze levend 
mee, en optreden van de Three Harrysons met Hallo, 
hier Hilversum. 

22 De gemeenteraad ontslaat de onderwijzeressen 
J. C. de Graaf-Hakbijl en J. C. van Doorn in verband 
met verhoging van de leerlingenschaal: de eerste om-
dat ze gehuwd is en de tweede omdat ze de jongste is. 
Tevens wordt gesproken over bestrijding van revolu-
tionaire gezindheid bij onderwijzend personeel. 

26 Propagandavergadering van de kring Nieuwe 
Waterweg van de Nationaal Socialistische Beweging 
in de Harmonie. De politie fouilleert bezoekers. 
Demagogische rede van de heer Swemmelaar. In ver-
band met deze vergadering in Excelsior een bijeen-
komst van het strijdcomité tegen het fascisme. 

De RK bewaarschool aan de Hoflaan wegens maze-
len twee weken gesloten. 

In het Volksgebouw spreekt J. Hoving voor de Vrij-
denkersvereeniging De Dageraad over Christus en 
Hitler. 

Het Jiihileiimkaor van Liefde en Vrede. I maart 1934. 
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Maart 

1 Uitvoering van het oratorium Judas Maccabeus 
van G. F. Handel door het Jubileumkoor van Liefde 
en Vrede in de Nieuwe Kerk, met medewerking van 
Hélène Ludolph uit Haarlem. 

2 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht be-
sluit de nieuwe straat die van de Holyweg naar de 
Trekkade loopt Julianalaan te noemen. 

Mr G. A. Diepenhorst uit Zeist spreekt voor de anti-
revolutionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje 
over: fascistische stromingen en ons antirevolutionair 
beginsel. 

C. Visser, oud-gezagvoerder van de Rotterdamsche 
Lloyd houdt een lezing voor de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen en de Volksbond tegen Drankmis-
bruik. Onderwerp: de prestaties van Nederlanders in 
den vreemde. 

4 Voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
spreekt M. G. Warffemius uit Delft over: wetenschap 
of waanzin, het rassenvraagstuk in Duitsland. 

8 De VSZ-er L. Korpershoek breekt met een tijd 
van 8 minuten 2 seconden in Rotterdam het neder-
lands record 500 meter schoolslag met 10 seconden. 

9 Eerste volkszangavond van de plaatselijke af-
deling De Princevlag in gebouw Liefde en Vrede. 
Tegen een kleine vergoeding worden gedrukte natio-
nale en Oranjeliederen uitgereikt. 

15 In het Volksgebouw spreekt Meyer Sluyser uit 
Amsterdam voor de SDAP over 'Het plan De Man', 
dat beoogt om binnen drie jaar het verbruiksvermo-
gen van de binnenlandse markt met 50 procent en 
binnen vijf jaar met 100 procent te vermeerderen, 
waardoor werklozen werk krijgen en de koopkracht 
zal toenemen. Spreker waarschuwt, dat naarmate de 
crisis langer duurt het gevaar groeit dat de werkloze 
de werkende als zijn vijand gaat beschouwen. 

19 B. Maat, M. Mostert, D. Nouwt, J. Quack, 
W. Bijl, L. Jongste, A. Jongste, Joh. Stolk en 

Koningin Emma overleden. 21-26 maan 1934 

A. Bredius behalen het diploma van de tuinbouw-
wintercursus. 

21 Op een bijeenkomst van de Luchtbeschermings-
dienst voor Vlaardingen en Vlaardingerambacht ad-
viseert dokter A. A. de Koning tot bescherming tegen 
gifgassen. 

21-26 Ter gelegenheid van het overlijden van ko-
ningin-moeder Emma op 20 maart worden in de vlaar-
dingse kerken herdenkingsdiensten gehouden. 
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Boerderij Het Nieuwiand, Bahherspolder. 28 maart 1934. 

22 De gemeenteraad behandelt het verzoek van de 
Nederiandsche Aannemersbond om het aanleggen 
van straten in de Vettenoordsepolder alsnog open-
baar aan te besteden. 

De petroleumvcnter D van Deventer 25 jaar in dienst 
van De Automaat. 

Windhondenrennen op tweede paasdag op het VFC-
terrcin aan de Groeneweg. 

27 Zeventig leden van de Vereeniging de Prince-
vlag wonen de begrafenis van koningin-moeder 
Emma bij met vlag en rouwstrik. 

24 De collecte voor het Rcclasseringswcrk van het 
Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbete-
ring der Gevangenen brengt 331 gulden 35 cent op. 

2(S Verkocht de boerderij Het Nieuwiand in de Bab-
berspolder met percelen wei-, hooi-, bouw- en tuin-
arond, groot ruim 16 ha, voor 31.900 gulden. 

26 Mr drs C. Ch. A. van Haren spreekt voor de RK 
Staatspartij over het fascisme. 

30 De Krassm, een grote russische ijsbreker, bun-
kert in de Vulcaanhaven. 
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April 

1 In 1933 werden door de reinigings- en ontsmet-
tingsdienst 90 huizen. 149 partijen goederen. 6 auto's 
en 1 partij boeken ontsmet. 

In 1933 werden 104 honden van 65 trekhondenhou-
ders gekeurd; 2 honden werden afgekeurd. Drie 
machtigingen werden verleend tot het vangen van 
mollen. 

4 De prijs van volle melk met 1 cent verlaagd tot 
een dubbeltje. 

9 Bij Simon de Wit: 3 grote pakken zeeppoeder 
voor 13 cent. een pak van 9 beschuiten 6 cent. 

De Nederlandse Spoorwegen besluiten tot elektrifi-
catie van het baanvak Schiedam-Hoek van Holland. 

Geopend in het vroegere kantoor van de Firma Betz 
en Van Heyst de Handelsonderneming Econoom, 
type- en copiecrinrichting en verkoopster van schrijf-, 
boekhoud- en rekenmachines en stalen kantoormeu-
belen. 

11 In gebouw Excelsior een AJC-stormvergadering 
tegen het fascisme. 

Het comité tot steun van het werk onder de pinda-
chinezen vraagt giften voor het werk in Rotterdam. 
Af te geven bij diacones zuster Renske Bartlema. 

De Kamer van Koophandel roept de bevolking op 
onderhoudswerk aan huizen te laten uitvoeren, niet 
alleen om werklozen aan werk te helpen, maar ook 
om verwaarlozing te voorkomen. 

12 De Gereformeerde Zangvereeniging Gloria in 
Excelsis Deo onder leiding van C. J. Nogarede voert 
in de gereformeerde kerk aan de Binnensingel het 
oratorium Samson van G. F. Handel op. 

13 De Bond van Jonge Liberalen in Nederland wijst 
in een brief aan de Tweede Kamer op het ernstige 
probleem van de werkloosheid, maar vooral op de 
ernstigste vorm ervan: de jeugdwerkloosheid. Vol-

gens de brief groeit er een geslacht op dat nooit heeft 
leren werken, met alle morele en materiële gevolgen 
van dien. die nu nog nauwelijks zijn te overzien. 

Vlaardingerambacht besluit een jaar lang geen on-
dersteuning te verlenen aan werklozen die zich in de 
gemeente komen vestigen. 

17 Op uitnodiging van het christelijk comité voor 
winterlezingen spreekt in de Grote Kerk prof. dr 
H. Visscher over: De gram dezer eeuw in het licht 
van Gods Woord. 

18 De lonen van de ambtenaren zullen met 10 pro-
cent worden verlaagd. 

20 De Hollandiafabriek van melkproducten en voe-
dingsmiddelen leidt in 1933 een verlies van 1.419.988 
gulden. 

G. Kornaat's Handelmaatschappij NV verkoopt 1.000 
vaten haring naar Rusland. 

24 De lighal voor verpleging van tuberculosepatiën-
ten op het voormalige Flardingaveld aan de Hofsingel 
in gebruik genomen. Het gebouw gaat Koningin-
Emmarusthuis heten. 
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27 H. S. van Houten, lid van de tweede kamer, 
spreekt voor de Gereformeerde Vereeniging voor 
Daadwerkelijke Vredesactie in zaal Excelsior. 

28 Het boekenweekgeschenk voor 1934 is een map-
je, met 12 portretten van nederlandse auteurs, dat 
ieder ontvangt die voor minstens een rijksdaalder aan 
boeken koopt. 

30 Op de arbeidsbeurs wordt gevraagd: een nette 
dienstbode, leeftijd niet beneden 18 jaar. Er bieden 
zich aan: fabrieksarbeiders; losse werklieden; glas-
blazers; typografen; stoffeerders; glazenwassers; 
houtbewerkers; kuipers; meubelmakers; coupeurs; 
kleermakers; schoenmakers; metaalarbeiders; elec-
triciëns; nettentaanders; touwslagers; zeilmakers; 
bakkers; koks; slagers; warmoeziers; boerenarbei-
ders; chauffeurs; dekknechten; koetsiers; nettenboet-
sters enzovoort enzovoort. 

Mei 

2 Openbare verkoping in het logement De Hol-
landsche Tuin van een kuiperij met haringpakkerij en 
kantoor aan de Maasstraat 5. 

10 Oproep van de Algemeene Nederlandsche Vrou-
wen Vredesbond tot deelname op 18 mei (Volken-
bonddag) aan een stille gang van het Malieveld naar 

Vlaardmgen's bekendste horecamstelling. 2 mei I9.U. 
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Ds Adriaan Luteyn. 13 mei 1934. 

het Vredespaleis te Den Haag, waar een petitie aan 
de regering zal worden aangeboden waarin wordt 
verzocht invloed aan te wenden tot het verkrijgen van 
een internationale ordening waarin recht zal gelden 
in plaats van geweld. 

11 De NSB heeft haar leden per circulaire opgeroe-
pen namen en adressen van gevaarlijke politieke 
tegenstanders op te geven. 

De Vereenigde Touwfabrieken te Maassluis, waar 
ook Vlaardingers werkzaam zijn, zien zich genood-
zaakt op de uurlonen van 50 cent opnieuw een korting 
van 5 procent toe te passen, zodat het uurloon nu 
45 cent wordt. De korting dient om de bedrijfskosten 
te verlagen en geldt voor ca 250 arbeiders. 

Voor de leden van de VARA geven de Flierefluiters 
onder leiding van Jan van der Horst een uitvoering in 
zaal Harmonie. 

De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot het 
aanleggen van plantsoenen of speelvelden op de 
'Sahara', het nog onbebouwde terrein in het oosten 
van de stad. Het oude plan van een villapark is in-
getrokken. Het werk zal door werklozen worden uit-
gevoerd. 



13 De hervormde predikant ds Adriaan Luteijn 
vertrekt naar Nijkerk. 

denkt dat zij 50 jaar geleden haar loopbaan begon. 

14 Vier werkloze vlaardingse jongens vertrekken 
op Benzofietsen naar Rome in de verwachting daar 
het nederlands voetbalelftal wereldkampioen te zien 
worden. 

Mejuffrouw Kr. Harrewijn, onderwijzeres aan de 
bewaarschool Liesveldschelaan van de Vereeniging 
voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs, her-

Rroodvrouw Krijntje Broek. 15 mei 1934 

15 Krijntje de broodvrouw, herdenkt dat zij 50 jaar 
geleden haar eerste broodje bezorgde. 

18 De stoomlogger Venus VL 84, verleden jaar 
aangekocht door de Gebroeders Verboon, krijgt de 
naam Hendrika en Adriana. 

De wedstrijd van de voetbalvereniging De Hollan-
diaan voor jonge supporters verboden omdat zij geen 
notitie nemen van de wedstrijd maar alles wat los of 
vast staat ruïneren. 

De arts F. de Stoppelaar maakt een 'kruistocht' mee 
met het hospitaalkerkschip De Hoop. Na terugkomst 
zal deze oudste zoon van ds J. D. de Stoppelaar zich 
in Vlaardingen als huisarts vestigen. 

Omdat 87 hectare van de polder Groot-Vettenoord 
onder het uitbreidingsplan van Vlaardingen valt 
wordt ontpoldering van dit gebied voorbereid. 

26 Namens de firma Jan Don en Co. zal de eerste 
maatjesharing aan de koningin worden aangeboden. 

28 Van Dijk's Band geeft op het nieuwe feestterrein 
aan de Broekweg een populair concert ten bate van de 
Vlaardingse Gezondheidskolonie: opbrengst 76 gul-
den. 

Waarnemend opperkeurmeester voor gekaakte ha-
ring G. Dam protesteert tegen de aanbieding als ko-
ninginneharing van pakhuisharing door de firma Jan 
Don en Co. De kwaliteit van de vers gevangen haring 
komt nog niet in aanmerking voor de kwalificatie 
'koninginneharing'. 

Juni 

1 Op de paardenmarkt werden 69 paarden en 
21 hitten aangevoerd. De handel is levendig. De prij-
zen variëren van 130-275 gulden voor paarden en 
80-140 gulden voor hitten. 

Opgericht de kunstkring Het Schouwspel met als doel 
het geven van eerste klas toneelspelen. 
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Wachlen op de Ren:oho\'s die naar Rome :iin gefiefii. 7jtini 
1934. 

4 De Openbare Leeszaal verplaatst van de Dayer 
naar Oosthavenkade 39 (de vroegere directeurswo-
ning van de Hollandiafabriek), waarin zij nu samen 
met de ChristeHjke Uitleenbibhotheek verbhjft. 

Aanbieding van de koninginneharing, gevangen door 
schipper L. Muis van de VL 73 Flevo III, directie 
P. H. van Abshoven. 

7 Onder grote belangstelling keren de vier Benzo 
Boys terug van hun fietstocht die Rome als einddoel 
had, maar die omdat het nederlands voetbalelftal op 
het wereldkampioenschap niet verder kwam dan de 
halve finale in Milaan, aldaar eindigde. 

Eerste avondzangdienst in de Grote Kerk ten behoe-
ve van de restauratie van het orgel, waar 5.000 gulden 
voor nodig is. 

9 Het aantal werkzoekenden, ingeschreven bij de 
arbeidsbeurs bedraagt 2.145. 

Vettenoordsepolder. 15 juni 1934. 

15 Aanbesteding van de aanleg van straten in de 
Vettenoordsepolder. 23 inschrijvers, waarvan de 
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laagste uitkwam op 13.875 gulden en de hoogste op 
24.200 gulden. 

De naam Baansteeg gewijzigd in Baanstraat. 

18 57 bewoners klagen over het straatonderhoud 
van de Schiedamseweg. De gemeente bepaalde zich 
totnutoe tot herbestrating met het oude materiaal, 
terwijl elke radicale verbetering afstuit op geld-
gebrek. 

Met de electrificatie van de spoorlijn Schiedam-Hoek 
van Holland begonnen. 

Gevonden voorwerpen: twee maal een postduif en 
éénmaal een vol loonzakje. 

22 Opgericht de Vereeniging voor Luchtbescher-
ming, samengesteld uit 280 personen die ingedeeld 
zijn bij de Luchtbeschermingsdienst. 

27 De rijwielbelasting wordt, in tegenstelling tot 
eerdere berichten, niet verhoogd tot 3 gulden, maar 
blijft 2 gulden 50 cent. 

Juli 

1 De steunbedragen worden verlaagd met 50 cent 
per gezin en 30 cent per kind per week. 

6 Aanbesteding van de levering van 25.000 kilo 
uiterwaardse paardenhooi voor de gemeentereini-
ging. 

De salarissen van de burgemeester-secretaris van 
Vlaardingerambacht en van de ontvanger worden 
verlaagd met 12,5 procent. 

Bij de afsluiting van het boekjaar 1933/4 van de eier-
veiling Vlaardingerambacht e.o. blijkt dat er 193.000 
eieren werden geveild. 

11 Een inzameling door de SDAP voor het trak-
teerfonds Tussen School en Leven, dat tot doel heeft 
de kinderen van werkloze partijgenoten een prettige 
dag te bezorgen, brengt 112 gulden en 60 cent op. 

Wegens de begrafenis van prins Hendrik zijn veel 
bedrijven gesloten. Velen woonden de plechtigheden 
in Delft bij. De klokken van Vlaardingen werden 
geluid van 8-9, 12-1 en 4-5 uur. 

Rijwielheliistiniiplaalje, vast w maken aan de snninis hoven 

het voorwiel. 27 juni en l? juli 1934. 

13 Kosteloze rijwielbelastingplaatjes kunnen wor-
den aangevraagd bij de ontvanger der directe belas-
tingen. Zij worden gegeven aan hoofden van gezinnen 
die voor hun beroep of bedrijf een fiets nodig hebben 
en geen inkomstenbelasting over het lopende jaar 
betalen. Een kosteloos plaatje wordt alleen afgegeven 
als het werk meer dan een half uur lopen van huis is. 

De Hollandiafabriek opent een derde zuivelwinkcl in 
het westelijk stadsdeel aan de Steijnstraat, hoek 
Cronjéstraat. 

Aan de ingangen van iedere plaats in Nederland zijn, 
door de goede zorgen van de ANWB blauwe plaats-
naamborden geplaatst. De vlaardingse jeugd kiest de 
borden uit als mikpunt voor stenen en dergelijke. 

16 De 8 poolse haringschepen, die te Vlaardingen 
havenden en behoorden aan de Maatschappij Morze 
Pólnocne, worden weer onder hollandse vlag ge-
bracht en voorzien van het teken VL. 

De RK mondharmonicaclub Ons Genoegen houdt 
een muzikale rondwandeling door Vlaardingeram-
bacht, gedeeltelijk ten bate van het Crisiscomité en 
gedeeltelijk voor het eigen instrumentenfonds. Op-
brengst 21 gulden. 

27 



In de tuin van het Volksgebouw aan de Schiedamse-
weg wordt door de SDAP een protestvergadering 
gehouden tegen de steunverlaging. 

17 De Protestantse Jongerengroep houdt in Liefde 
en Vrede een herdenkingsavond ter gelegenheid van 
de 350ste sterfdag van prins Willem I. 

20 De Spaarbank stelt op veler verzoek spaarbusjes 
beschikbaar, waarvan de sleutel bij de Spaarbank 
blijft, die de busjes minstens éénmaal per jaar leegt 
en de inhoud op het spaarbankboekje bijschrijft. De 
busjes dragen de inscriptie 'Doet by een kleyntje 
dickmael was, soo wort' et noch een groote schadt' 
(Cats). 

Op de leeftijd van 71 jaar overleden Dirk Torn, oud-
conciërge van het stadhuis en marktmeester, tevens 
conciërge van de Spaarbank, lid van het Burgerlijk 
Armbestuur, het bestuur van de Spijskokerij en van 
de kerkeraad derchristelijk-gereformeerde gemeente. 

24 De verordening tot instelling van een gemeen-
telijke Luchtbeschermingsdienst door de gemeente-
raad zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Zestien leden van de werklozenwandelclub Vlaar-
dingen nemen deel aan de nijmeegse vierdaagse op 
de afstand 55 km. 

27 De gemeente Vlaardingerambacht heeft over 
1933 een voordelig saldo van 9.000 gulden. 

28 De gymnastiekvereniging Hollandia viert haar 
25-jarig bestaan met een wandeling door de stad en 
met demonstraties en wedstrijden op het Hollandia-
terrein aan de Galgkade. 

30 Voor kinderen van werknemers van Havenbe-
drijf Vlaardingen-Oost zwemwedstrijden georgani-
seerd in de Vulcaanhaven. 

Augustus 

3 De oranjevereniging De Waal besluit wegens 
de droeve gebeurtenissen in het vorstenhuis, op ko-

Gemeentebode Dirk Torn. 20 juli 1934. 

ninginnedag, 31 augustus, geen feest te vieren maar 
alleen te vlaggen. 

8 Vanwege de vermindering van het aantal cursis-
ten aan de Visserijschool verzoekt de Centrale Bond 
van Transportarbeiders een subsidie van het Rijk, 
zodat mindervermogenden in staat zijn om de cur-
sussen kosteloos te volgen. 

R. van Rossen, plaatsknecht bij de NV Betz en Van 
Heyst's Handelsmaatschappij, 50 jaar in dienst van 
de firma. 

11 M. G. Wagenaar Hummelinck toestemming ver-
leend tot het aannemen van het ereteken van officier 
in de orde van het Legioen van Eer van Frankrijk. 

13 Mejuffrouw E. Voorbrood herdenkt dat zij zich 
25 jaar geleden als verloskundige in Vlaardingen ves-
tigde. 

17 NV Drukkerij Van Dooren heeft voor Vroom en 
Dreesmann een serie van 28 legplaten met kleder-
drachten gedrukt. 
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18 Een bewoner van de Havenstraat betrapt op het 
klandestien luisteren naar een uitzending van de 
plaatselijke radiocentrale. 

25 A. A. Spronkers opent aan de Westhavenplaats 
een zaak in haarden, fornuizen en huishoudelijke 
artikelen. 

27 Op een bijeenkomst van de buurtvereniging Het 
Nieuwe Westen werd door de burgemeester het nieu-
we vaandel onthuld. Bij die gelegenheid de naam van 
de vereniging gewijzigd in Oranjevereeniging Het 
Westen, mede met het oog op de snelle uitbreiding 
van het westelijk stadsdeel. 

De negertjes ten bate van de zending hebben over het 
eerste half jaar van 1934 opgebracht 240 gulden en 
36 cent. 

De heer Lengton vangt in de Nieuwe Haven aan een 
hengel met een steurkrab een kleine zalm van twee 
pond. 

31 De vereniging De Princevlag houdt op koningin-
nedag een vlaggentelling. 

Sober koninginnefeest in verband met de rouw van 
het koninklijk huis. 

September 

3 De sobere viering van koninginnedag roept vra-
gen en protesten op, want het was de wens van de 
koningin alles zoals gebruikelijk was te doen door-
gaan. Omdat er in Vlaardingen weinig te doen was 
trokken veel Vlaardingers naar Rotterdam. 

E. B.J. Voorhrood, \eiloskimdige. LUiui^iislii', 19^4. 

'%i 

Jk'h. 

4 Petroleum blijkt een grote concurrent van het 
gas, niet minder dan 300 gasmeters (15 procent van 
het totaal) al weggehaald. 

De lonen van de werksters worden verlaagd tot 
38 cent per uur, wat de gemeente Vlaardingen een 
bezuiniging oplevert van 4 gulden en 60 cent per 
week. 

5 De van oorsprong vlaardingse schrijfster Marie 
van Dessel-Poot krijgt van de belgische minister van 
Onderwijs en Schone Kunsten een aanmoedigings-
prijs voor haar boek De Uittocht. 

10 In oprichting de (nationaal-socialistische) jeugd-
organisatie Nationale Jeugd Storm, voor 12- tot 18-
jarigen. 

11 In een matig bezette zaal Harmonie spreekt voor 
de NSB C. van Geelkerken over: 'Waarom nationaal-
socialist?'. Aan het eind van de bijeenkomst werd 
gelegenheid gegeven weg te gaan vóór het zingen van 
het Wilhelmus. Enkelen deden dit. 

12 Opgericht de RK Gymnastiekvereeniging Turn-
lust, voor heren van 18 jaar en ouder en voor jongens 
van 12-17 jaar. 
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Vier personen van 18 en 19 jaar krijgen een proces-
verbaal wegens diefstal van peren en appelen uit een 
tuin aan de Parkweg. 

14 De Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunst-
mestfabriek ENCK produceerde in 1933/4 206.000 
ton superfosfaat en andere meststoffen, waarvan 
ca 34.100 ton aan leden werd geleverd. 

Slager Frans Roodenburg van de Binnensingel koopt 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn 
slagerij een meermalen bekroonde koe; Het dier zal 
enige dagen op zicht door de gemeente gaan om 
vervolgens bij de viering van het jubileum feestelijk 
te worden geslacht. 

Van de NSB komt reaktie op het krantebericht dat de 
bijeenkomst op 11 september in zaal Harmonie matig 
bezet zou zijn geweest. Van de 392 zitplaatsen waren 
er maar weinig onbezet, terwijl slechts 35 kaarten 
aan Schiedammers en 4 aan Maassluizers waren ver-
kocht. De krant acht het onbestaanbaar dat er 300 
Vlaardingers waren, er waren zeer veel vreemden. 

15 Alarmoefening van de Luchtbeschermingsdienst 
met een vliegtuig dat vanaf Hoek van Holland boven 
Vlaardingen vloog. De conclusie was dat er meer 

sirenes moeten komen, dat die eerder moeten wer-
ken en dat alarm per bode te lanzaam werkt. Alleen 
de brandweer was volledig op post, andere diensten 
slechts gedeeltelijk. 

18 De busonderneming EVAG organiseert een 
tocht per touringcar naar de opening van de Staten-
Generaal, met een rondtour door het Westland, 
Scheveningen en Wassenaar voor 1 gulden 75 cent 
per persoon, inclusief druiven eten. 

De Protestantse Jongerengroep herdenkt in het Zee-
manshuis dat Jan de Bakker, de eerste noordneder-
landse martelaar, op 15 september 1525 in Den Haag 
werd verbrand. 

19 Ingeschreven in het handelsregister Het IJswon-
der. Hoogstraat 62, bereider en verkoper van con-
sumptieijs. 

De kuiperij van M. Stolk aan de Stille Steeg uitge-
brand. 

24 In 1933 224 huwelijken voltrokken en 13 echt-
scheidingen uitgesproken. 

Er is een plan om de gasprijs te verlagen van 12 cent 
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naar 10,5 cent per kubieke meter voor kleine ver-
bruikers. 

In het Luxortheater draait de film I'm no Angel, met 
in de hoofdrol de nieuwe filmster Mae West. 

26 Zoals eerder in Vlaardingen wordt ook in Vlaar-
dingerambacht een verordening tot instelling van een 
Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst vastgesteld, 
terwijl tevens een verordening wordt gemaakt tegen 
uitstraling van licht bij oorlogsgevaar. 

De gemeente Vlaardingerambacht benoemt mejuf-
frouw N. Nouwt tot werkster der openbare lagere 
scholen, tegen een beloning van 7 gulden per week, 
met een vergoeding van 26 gulden voor de grote 
schoonmaak en van 26 gulden voor gebruik van eigen 
gereedschap en materialen. 

27 In zaal Excelsior een tentoonstelling van boeken 
die zijn verschenen bij de Wereldbibliotheek. 

Oktober 

2 Zeven kinderen die door de Vlaardingsche Ge-
zondheidskolonie naar Oostvoorne waren uitgezon-
den, bleken bij terugkeer tussen 2 en 8 pond in gewicht 
te zijn toegenomen. 

8 Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal van de 
voetbalvereniging Fortuna zal voorverkoop worden 
gehouden van goedkope toegangsbewijzen voor 
werklozen. 

9 De gemeente krijgt een nieuwe bouwverorde-
ning, waarin wordt geregeld dat iedere woning een 
woonvertrek moet hebben van minstens 42 kubieke 
meter inhoud. 

10 De gemeenteraad besluit grond in erfpacht te 
nemen van het Rijk ten zuiden van de Koningin Wil-
helminahaven, met het doel de grond op te hogen met 
huisvuil en afval (de zogeheten vuilstaai). 

14 Het voormalige RK bejaardentehuis, het Sint 
Laurentiusgesticht aan de Gedempte Biersloot, 

RK bejaardentehuis het Sint Laurentiusgesticht. 14 oktober 
1934. 

wordt in gebruik genomen als onderkomen voor het 
RK jeugdwerk. 

15 De gemeentelijke ontwikkelingscursussen zijn 
weer van start gegaan, met 34 groepen, waaronder 
2 groepen Duits en verder onder meer Frans en 
Engels, autogeen lassen, schilderen en decoratief 
tekenen, stenografie, scheepsbouwkunde. 

20-27 Winkelweek op de Hoogstraat. Als tegen-
actie zullen de drie middenstandsorganisaties ook 
een winkelweek houden. 

22 In de stad circuleren intekenlijsten voor het op-
richten van een monument voor de omgekomen vis-
sers. 

Een groot deel van de banketfabriek De Valk aan de 
Eerste van Leyden Gaelstraat door brand verwoest. 

24-27 In de gemeentezaal te Vlaardingerambacht 
wordt een bazar gehouden ten bate van de openbare 
school aldaar. 

25 In het Luxortheater wordt vertoond de film Als 
Luchtgevaar Dreigt, die in Vlaardingen is opgeno-
men. 

De rechtbank veroordeelt een Rotterdammer die in 
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Banketfahriek De Valk. 22 oktober 1934. 

Vlaardingen rijwielen heeft gestolen tot 1,5 jaar ge-
vangenisstraf. De eis was 3 jaar. 

26 De hervormde diaconie zet een aktie op touw om 
in de winter minstens 1.500 stuks kleding in te zame-
len en uit te reiken aan lidmaten, maar ook aan 
anderen die daar dringend behoefte aan hebben. 

28 Door kranig optreden van een inwoner kon de 
politie een notoire fietsendief aanhouden. Het pu-
bliek wordt opgeroepen zijn fietsen zorgvuldig te be-
waken en de politie medewerking te geven bij de 
opsporing van fietsendieven. 

De RK Woningbouwvereeniging Ons Ideaal verlaagt 
de huurprijzen: woningen van 6 gulden per week 
worden 5 gulden 35 cent, die van 5 gulden 10 cent 
worden 4 gulden 60 cent. 

31 Het lokaal van de Vlaardingsche Christelijke 
Besturenbond aan de P. K. Drossaartstraat wordt 
centrum voor ontspanning en ontwikkeling van de 
protestants-christelijke georganiseerde werklozen. 

November 

2 De stoomlogger Cornells VL 83 van de rederij 
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D. van der Heul NV wordt vermist. Van de drie 
weken die het schip onderweg is, is het de laatste twee 
niet meer gezien. 

2-8 In Luxor draait de nederlandse film Bleke Bet. 

4 Wegens de goed bezochte hervormde kerkdien-
sten in de gemeentezaal in Vlaardingerambacht be-
staat het plan geld in te zamelen voor een kerkgebouw 
aldaar. 

5 De straatprijs van melk wordt door verhoging 
van de inkoopprijs 11 cent per liter. 

7 De paardenvleeshouwerij van J. Vrijenhoek, 
Ridderstraat 23, is overgedaan aan M. C. Koning te 
Schiedam. 

9 In de Koningin Wilhelminahaven ligt de politie-
kruiser Nautilus. Het schip trekt veel bekijks. De 
burgemeester en de commandant wisselen bezoeken 
uit. 

Voor de NSB spreekt Ds Van Duijl, predikant te 
Hilversum voor een goed bezette zaal, staande achter 
een zwarte, door voetlicht beschenen katheder met in 
gouden letters NSB. Achter de spreker hangt de 
NSB-vlag. 

10 De Cornelis VL 83 komt veilig de haven binnen, 
een buitengewoon slechte vangst was de oorzaak van 
het lange uitblijven. 

16 Winterlezing in de serie Ons Christendom van ds 
S. H. Spanjaard in de Remonstrantse kerk. 

18 De verkoop van de zogeheten diaconieschapen 
levert ruim 80 gulden op 

22 In de flink bezette Kuiperstraatkerk spreekt 
prof. dr J. Waterink: Ondankbare kinderen. 

24 Tegen half één zou het beroemde vliegtuig de 
Uiver boven Vlaardingen cirkelen, om een groet van 
de vlaardingse bevolking (met vlaggen en zakdoe-
ken) in ontvangst te nemen. Door grondmist werd de 
vlucht afgelast. 



25 De voetbalvereniging Fortuna heeft in Vlaardin-
gerambacht een proces-verbaal gekregen wegens op 
zondag tijdens de kerkdienst voetballen. 

28 Het vliegtuig De Uiver vliegt boven Vlaardingen, 
maar kan niet worden gezien wegens laaghangende 
bewolking. 

December 

7 Op het eerste lustrum van de Christelijke Au-
teurskring in Liefde en Vrede, spreken de auteurs 
C. Rijnsdorp, H. M. van Randwijk, Jan H. de Groot 
en R. J. Risseeuw. 

In 1933 bestond de vlaardingse haringvloot uit 
45 stoomschepen, 15 motorvaartuigen en 1 zeilschip, 
met een inhoud van respectievelijk 22.638, 4.892 en 
289 ton. 

10 De gemeente Vlaardingerambacht schaft een 
nieuwe vuilnisauto aan voor 522 gulden 50 cent, af te 
schrijven in 5 jaar. 

12 De PTT wekt de bewoners van Vlaardingen en 
Vlaardingerambacht op hun huizen van een brieven-
bus te voorzien. 

Ten behoeve van de restauratie van het orgel in de 
Grote Kerk zijn foto's van het orgel te koop voor 
2 gulden. 

Voor de Christelijk-Historische Jongerengroep 
spreekt in het Zeemanshuis dr F. A. de Graaf uit 
Rotterdam: Is het voortbestaan van het parlemen-
taire stelsel wenschelijk? 

13 Boven de gewone kerstgave kan de gemeente 

10 procent extra winterhulp aan ondersteunden uit-
keren, voor rekening van het departement van So-
ciale Zaken. 

17 De gemeenteraad krijgt een rekest van de Vlaar-
dingse Bestuurdersbond, om er bij de regering op aan 
te dringen in de steun aan de werklozen enige nood-
zakelijke verbeteringen te brengen. Het rekest is 
ondertekend door 8.100 Vlaardingers. 

Gevonden: een rozenkrans. 

Het presentiegeld voor de vergaderingen van de 
vlaardingse gemeenteraad vastgesteld op 3 gulden. 

18 De Gereformeerde Knapenvereeniging 'Psalm 
111: lOA' houdt in de Emmaschool haar jaarfeest. 

20 Leerlingen van school G geven een tweede op-
voering van De Schoone Slaapster in een uitverkoch-
te zaal Harmonie. 

21 Het gezamenlijke personeel van Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost deelt 140 kerstpakketten met 
levensmiddelen uit aan evenzoveel behoeftige grote 
gezinnen. Een voorbeeld dat naar men hoopt navol-
ging krijgt bij andere bedrijven. 

23 De voordrachtskunstenaar Kommer Kleyn 
draagt kerstpoëzie en kerstverhalen voor in de Re-
monstrantse kerk aan de Hoflaan, dit in plaats van de 
kerstnachtdienst. Met nadruk wordt de avond aan-
gekondigd als van religieus karakter en een ieder 
wordt daarom vriendelijk verzocht in de vereiste 
stemming naar de kerk te komen. 

26 Windhondenrennen op het VFC-terrein aan 
de Groeneweg. Winnaars: Fredy, Eros, Hanny en 
Donny. 
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KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1984 

Marianne van Papeveld-Hörst 

Januari 

1 Aantal inwoners 76.467,605 minder dan een jaar 
geleden. 

2 Oudejaarsnacht rustig verlopen, de brandweer 
kwam slechts eenmaal in actie. 

Gemeentesecretaris mr P. C Franken 4 januari 1984 

Biiiirthiii'! De Haven 5 januari 1984. 

3 Mr M. van den Bos, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel, zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat 
één op de drie bedrijven in Rijnmond 1983 met ver-
lies heeft afgesloten. 

Het restant van de runmolen De Bonte Os en de villa 
Becalotti, hoek Galgkade/Westhavenplaats, onder 
de slopershamer. 

In het bejaardenhuis De Meerpaal een glas-applicatie-
werk van de kunstenaar Frits Hendriks geplaatst. 

4 De traditionele nieuwjaarsrede van de burge-
meester vóór de eerste raadsvergadering van het 
nieuwe jaar afgeschaft. Wel hield burgemeester Van 
Lier een korte, sombere inleiding. 

Mr P. C. Franken met 18 tegen 13 stemmen door de 
gemeenteraad benoemd tot gemeentesecretaris als 
opvolger van N. H. Duinkerken. 

De NAM vindt winbare hoeveelheid olie in de Broek-
polder. 

5 Burgemeester en wethouders besluiten het 
Buurthuis De Haven niet te sluiten. 
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6 Naar aanleiding van de presentatie door het ge-
meentebestuur van het omstreden bouwplan Groe-
neveld voor de lokatie Markt/Maassluissedijk ver-
zoeken de bewonersgroep Centrum, de Vlaardingse 
Kunststichting en de Historische Vereniging Vlaar-
dingen een twintigtal architecten, beeldende kunste-
naars en critici andere plannen voor het gat in de 
Markt te ontwerpen. 

Burgemeester en wethouders wijzen de regering in 
een telegram op de werkloosheid in Vlaardingen, die 
in een jaar tijd is toegenomen met 50 procent. Dit 
naar aanleiding van het afwijzen van een onderzee-
bootorder van Taiwan voor de schiedamse werf Wil-
ton Fijenoord, waar 500 Vlaardingers werken. 

10 Bodemonderzoek in de Broekpolder, in op-
dracht van het Openbaar Lichaam Rijnmond in het 
kader van de herziening van het streekplan Rijn-
mond. Volgens dit plan moeten na 1990 in de Broek-
polder 5.500 woningen gebouwd worden. 

De bejaardentehuizen moeten bezuinigen op onder 
meer stookkosten en verlichting, doordat de regering 
de bijdrage in de verblijfskosten met 4,5 procent 
heeft verlaagd. 

Zware storm. Bomen ontworteld. Van een flatgebouw 
aan de Dirk de Derdelaan de balustrade afgewaaid. 

17 In 1983 zijn 525 woningen gereed gekomen, 
waaronder 25 ongesubsidieerde. Op 1 januari 1984 
waren 529 woningen in aanbouw. 

18 Bijstelling van het verkeerscirculatieplan door 
de Partij van de Arbeid en de VVD bij de onder-
handeUngen over de vorming van een nieuw college 
van burgemeester en wethouders. Dit aan de hand van 
studies over de economische gevolgen van dit plan. 

19 Protest tegen de fusie van de openbare lagere 
Kamerlingh Onnesschool en de Van Maerlantschool. 
Ouders dreigen hun kinderen op de Weteringschool 
te plaatsen. 

Het bestuur van de Partij van de Arbeid is verdeeld 
over de resultaten van de onderhandelingen met de 

VVD over het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders. 

20 In samenwerking met de wijkvereniging Hoe-
venbuurt organiseert de Vlaardingse Vrouwenraad 
een cursus emancipatorische vorming. 

Het bestuur van de Culturele Raad adviseert de ge-
meente meer kunst aan te kopen: beeldende kunst 
moet worden geïntegreerd in de samenleving. 

In de Harmonie optreden van Drs P en het Amster-
dams Philharmonisch Trio. 

20-21 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het to-
neelstuk Stille Nacht van de Oostenrijkse auteur Peter 
Turini, gespeeld door Mary Dresselhuis en Jan Retel. 

21 Mr drs H. Langman biedt de minister van econo-
mische zaken, na zijn onderzoek naar de toekomst 
van de reparatiewerven in het Waterweggebied, een 
plan ter voorkoming van een ernstige crisis aan. Lang-
man noemt Vlaardingen Oost Bedrijven (vroeger 
HVO) in economisch opzicht van strategisch belang. 

24 De achterban van de Partij van de Arbeid ak-
koord met een coalitie PvdA-VVD in het gemeente-
bestuur. 

26 De Vlaardingse Vrouwenraad start met een cur-
sus politieke vorming, gericht op vrouwen die zelden 
met de politiek in aanraking komen. 

27 De leden van de VVD geven hun goedkeuring 
aan een coalitie met de Partij van de Arbeid in het 
gemeentebestuur. 

31 De verhouding tussen echtscheidingen en hu-
welijken in Vlaardingen bedroeg in 1983 1 : 2,4. 

Februari 

1 Het nieuwe college van burgemeester en wet-
houders geïnstalleerd, voor de Partij van de Arbeid 
bestaande uit drs IJ. van der Velden, B. Goudriaan 
en A. Maarleveld en voor de VVD uit mevrouw mr 
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Het nieuwe gemeentebestuur, waarin voor het eerst twee VVD-wethouders I februari 1984 

M. L Hoogendijk-Van Holst Pellekaan en F. 
Quast. 

R. verwijten de gemeente een schandalig beleid en spe-
culatie. 

3 De Raad van State doet uitspraak over het be-
stemmingsplan Broekpolder. Vlaardingen moet de 
polder een woonbestemming geven. 

Op het Gemeentearchief gepresenteerd het nieuwe 
culturele tijdschrift Fascinaties, bedoeld als opvolger 
van Podium. 

4 De galerie/artoteek verhuist naar het cultureel 
centrum in het Hollandiagebouw aan de Oosthaven-
kade. 

9 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het Dag-
boek van Anne Frank. 

10 Plannen voor een wandelpad langs de Oostha-
venkade. De traditionele wandeling van 't Hof naar 
't Hoofd zal zo wellicht in ere worden hersteld. 

14 Bewoners van de Tweede Maasbosstraat pro-
beren verpaupering van hun buurt tegen te gaan. Zij 

De contactraad voor emancipatiezaken adviseert 
wethouder Maarleveld om aan vrouwen in het ambte-
narenapparaat meer middelbare en hogere functies te 
bieden. 

15 Piet de Goede presenteert in café De Peper zijn 
gedichtenbundel Achteruitkijkspiegel. 

16 Boeren tussen Vlaardingen en Maassluis tegen 
het voornemen van de reconstructiecommissie 
Midden-Delfland om in de Aalkeetbuitenpolder te 
experimenteren met een combinatie van landbouw 
en natuurbehoud. 

17 Emotionele vergadering in Triangel van perso-
neel van Vlaardingen Oost Bedrijven. Voor 75 man 
dreigt door een overlevingsplan van directeur J. H. 
Blok ontslag. 

Het verleggen van de niet vergoedbare reisafstand 
school-zwembad van 1.000 naar 1.250 meter, in com-
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binatie met de daling van het leerlingenaantal, levert 
de gemeente een besparing op van 45.000 gulden. 

22 De gemeente organiseert een inspraakavond 
over het bestemmingsplan Platanendreef. 

20 In de Lijnbaanhallen bokswedstrijden voor het 
zuidhollands kampioenschap. 

21 Het ministerie van volkshuisvesting zegt geld toe 
voor de renovatie van 454 MUWI-woningen in de 
Babberspolder, nog 100 woningen in dezelfde wijk, 
en voor 333 Both-woningen in de Westwijk. De reno-
vatie gaat nog dit jaar van start. 

De damespioeg van de handbalvereniging WIK pro-
moveert naar de derde landelijke divisie. 

De vlaardingse kunstenaar Dick Kats serieuze kans-
hebber voor het maken van relatiegeschenken voor 
de gemeente. 

23 In Vlaardingen 3.990 werklozen, een lichte da-
ling. 

25 In de Stadsgehoorzaal opvoering van de moder-
ne bewerking van Hamlet door de theatergroep La 
Luna. 

27 Vlaardingen na Rotterdam de duurste gemeente 
in de Randstad, zo blijkt uit de pakketvergelijking 
van gemeentetarieven door het Openbaar Lichaam 
Rijnmond in 1983. 

28 Burgemeester en wethouders vergaderen in een 
hotel in Wassenaar over de bezuinigingen in de ko-
mende jaren. Raadslid R. Poppe van de Socialistiese 

Linoleumsnede van Dick Kats, Westhavenkade. 21 februari 1984. 
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Partij vindt dit een belediging voor de bevolking. 
CDA-raadsfractievoorzitter Jo Schriel stelt vragen 
over deze werkvergadering in Wassenaar. Hij is 
geïnteresseerd in de beweegredenen van de W D -
wethouders, omdat de VVD destijds de werkverga-
dering van het PvdA/CDA-college in het rotterdam-
se Hilton Hotel scherp afkeurde. 

Bij de Bondsspaarbank Vlaardingen liep het tegoed 
van de inleggers in januari terug met 1,3 miljoen 
gulden. 

Minister N. Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat 
zegt 1,2 miljoen gulden financiële steun toe voor 
het openstellen van de zogenaamde 'oren' aan Rijks-
weg 19 bij de Vijfsluizen. 

Maart 

1 Het debat over de omstreden werkvergadering 
van burgemeester en wethouders in Wassenaar, 
wegens afwezigheid van twee raadsleden, door het 
nieuwe college ternauwernood overleefd. 

Verschenen het boek Van rendierjager tot roofrid-
der, van Tonny Vos-Dahmen von Buchholz. 

3 De carnavalsvereniging De Leutloggers ontvangt 
uit handen van burgemeester Van Lier de sleutels van 
de stad. Prins Adrianus I (Aad van der Beek) zwaait 
vier dagen de scepter over Buizengat. 

5 Geplaatst bij het nieuwe Kruisgebouw aan de 
Gedempte Biersloot een roestvrijstalen kunstwerk, 
bestaande uit kubussen in de vorm van een rood, geel 
en blauw kruis, van de hand van het kunstenaarsecht-
paar Peter Dumas en Wilma Kuil. 

6 De werkgroep Stop Rijksweg 19 haalt fel uit naar 
het rapport van Rijkswaterstaat over de aanleg van 
de rijksweg van Schiedam/Vlaardingen naar Delft. 
Zij vindt het rapport misleidend en onzorgvuldig. 

7 De Vervoersbond FNV keert zich tegen het 
transportbedrijf Lensveld, dat hardnekkig blijft wei-
geren een regeling in te voeren, waarbij alle boven de 

57,5 uur per week gemaakte uren worden vergoed in 
1,3 uur vrije tijd. 

8 Omdat het toneel van de Stadsgehoorzaal niet 
zou deugen gelast het toneelgezelschap Globe op het 
laatste moment de voorstelling 'In het tuinhuis' af. 
Direkteur M. Putman van de Stadsgehoorzaal be-
schuldigt het gezelschap van wanprestatie. 

Opgericht de Stichting SURANTI met als doelstel-
ling: bevorderen van welzijn van Surinamers en Antil-
lianen in Vlaardingen; versterken van de Surinaamse 
en antilliaanse gemeenschap in Vlaardingen; schep-
pen van een goede verstandhouding tussen deze groe-
pen onderling en met de nederlandse samenleving. 

Internationale Vrouwendag. In het vrouwenhuis aan 
de F. K. Drossaartstraat staat de solidariteit met de 
zuidafrikaanse vrouw centraal. 

In de muziekkamer van het Visserijmuseum geplaatst 
de Visserijkast, die in 1760 in opdracht van de vroed-
schap werd gemaakt. 

Arrestatie van zeven vlaardingse en maassluisse jon-
geren die verantwoordelijk zijn voor de inbraakgolf 
van de laatste maanden. De buit bestond uit geld, 
radio- en videoapparatuur, sieraden, sigaretten en 
vloerbedekking. Totale waarde 117.000 gulden. 

9-10 Eenakterfestival in de Harmonie. Opvoering 
van: Rouwproces door Jaap van der Reyden; Portret 
van een vrouw van Tennessee Williams door 't Mas-
ker; Peuken van Ger van Veen door Argus; De 
Meiden van Jean Genet door De Fakkel. 

13 Walter van Rossum loopt in Alphen aan de Rijn 
een nieuw persoonlijk record van 20 km in 1 uur 
2 minuten 47 seconden. 

14 Instemming van de VVD met de afsluiting van 
de Schiedamseweg redt de bouwplannen van 110 wo-
ningen op de Van Kinsbergenplaats. 

15 Het tweede verzoek om schorsing van de bouw 
van 46 premie A koopwoningen aan de Platanendreef 
is door de Raad van State afgewezen. 
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Open Dag in Buurthuis De Haven, georganiseerd 
door de vereniging Mensen Zonder Werk en aktie-
groepen voor WAO-ers, invaliden en vrouwen in de 
bijstand. 

16 Symbolisch protest tegen de plannen van de Ver-
enigde Staten van Amerika om 572 kruisvluchtwapens 
in Europa te plaatsen. Vlaardingse leden van vredes-
groepen besluiten 5 gulden en 72 cent van hun ener-
gierekening niet als zodanig over te maken, maar dit 
bedrag apart aan het GEWB te betalen. 

De politie wil door het graveren van de postcode en 
het huisnummer van de eigenaars op fietsframes de 
fietsendiefstal te lijf gaan. 

19 De Historische Vereniging Vlaardingen gaat, 
gecoached door Jurr van Dalen van de Stichting Erf-
goed uit Rotterdam, het vlaardings industriële erf-
goed inventariseren (industriële archeologie). 

20 Ter vergadering van de commissie voor stads-
ontwikkeling uiten omwonenden van de Platanen-

J. A. Blok, directeur en mede-eigenaar Vlaardingen Oost 
Bedrijven. 9aprd 1984. 

I 

dreef en de Populierendreef felle kritiek op de bouw-
plannen voor premiewoningen aldaar en de hierbij 
gevolgde inspraakprocedure. 

22 Marjolein van Unen in het westduitse Pirmaesens 
europees kampioene judo voor dames boven de 75 kg. 

27 Burgemeester en wethouders laten de gemeen-
teraad weten, de ontwerpnota over de toekomst van 
de sociale dienst niet uit te brengen. De inhoud sluit 
niet aan op de werkelijkheid. De toename van cliën-
ten heeft de dienst genoodzaakt andere prioriteiten te 
stellen. 

Werkloosheidscijfer februari: 2.623 mannen, 1.364 
vrouwen. 

29 Rector L. J. Ph. Maas van de openbare scholen-
gemeenschap Professor Casimir vreest ontslag voor 
15 leraren. 

April 

2 Het Interkerkelijk Vredesberaad IKV houdt een 
schrijfactie: wie dat wil kan tegenover kamerleden 
per brief haar of zijn verontrusting over de wapen-
wedloop uiten. 

4 Forumdiscussie georganiseerd door het Vlaar-
dingse Uitkeringsgerechtigden Beraad, met inleidin-
gen door Herman Bode (FNV), Frans Prins (CNV), 
Cor de Bruyne (VVB) en George Herders (SISO). 
Thema: Wat kunnen we doen tegen nieuwe kortingen 
op uitkeringen. 

Ouders bezetten de openbare lagere Kamerlingh 
Onnesschool en de kleuterschool De Boterbloem uit 
protest tegen de fusie met de Van Maerlantschool. 

5 Werkloze matrozen mogen met behoud van uit-
kering dienst doen bij de Stichting Veerdienst De 
Nieuwe Maas. 

Met 18 tegen 17 stemmen besluit de gemeenteraad tot 
fusie van de openbare lagere Kamerlingh Onnes-
school en de Van Maerlantschool. 
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7 De Federatie van Vlaardingse Muziekgezel-
schappen organiseert een Play-in in de aula van de 
openbare scholengemeenschap Professor Casimir. 

9 Aan burgemeester A. A. J. M. van Lier en wet-
houder F. R. Quast (verkeer en vervoer) het rapport 
'De parkeerbehoefte in het centrum' overhandigd. 
Het rapport is uitgebracht op verzoek van de winke-
liersverenigingen Het Koopcentrum, d'Oude Hoog-
straat en de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkel-
bedrijf. Conclusie: 500 auto's vinden geen parkeer-
plaats in de binnenstad. 

Vlaardingen Oost Bedrijven wordt zelfstandig. De 
moedermaatschappij Thyssen Bornemisza Europe 
trekt zich terug uit de scheepsreparatiesector. Een 
deel van het aandelenpakket wordt overgedragen aan 
de directeur J. A. Blok. De moedermaatschappij 
heeft een deel van de miljoenenlening kwijtgeschol-
den. 

12 In het jaarverslag over 1983 klaagt de Christelij-
ke Jongelieden Vereniging Liefde en Vrede over toe-
zeggingen die de gemeente nooit heeft nagekomen, 
dit onder meer terzake van een geschikt terrein voor 
een nieuw gebouw in Holy Noord. 

De ledenvergadering van de Partij van de Arbeid 
discussieert over het Jeugdgarantieplan Rijnmond. 
Inleidingen door Rob Suurendonk, voorzitter van de 
PvdA-fractie in de Rijnmondraad en Hendrik de 
Jong, districtsbestuurder van de ABVA/KABO. 
Leden uiten felle kritiek. 

Uitvoering in de Grote Kerk van de Johannes Passion 
van J. S. Bach door de Christelijke Oratorium Ver-
eniging Gloria Toonkunst. 

In de foyer van het Unilever Research Laboratorium 
tentoonstelling van krijttekeningen, collages, pen-
tekeningen en zeefdrukken van de vlaardingse kun-
stenaar Jan van Reeven. Tot 3 mei. 

13 Dertig vrijwilligers melden zich aan bij de initia-
tiefgroep voor Lokale Omroep Vlaardingen. 

Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson de ten-
toonstelling Van trekschuit tot strippenkaart, een ge-
zamenlijke aktiviteit van de Gemeentelijke Archief-
dienst en het museum. 

14 André van der Louw opent de galerie Kunst + 
aan de Hoogstraat. Inleiding van Pierre Janssen, oud-

Galerie Kiinst+. 14 april 1984. 
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Vishoetiek Emoiis 26 april 1984. 

directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. 

19 Bij een opknapbeurt van café De Oude Markt 
een fraaie muurschildering aangetroffen. Het werk, 
1,75 meter breed en 1 meter hoog, is gesigneerd 
A. Schilder. Voorgangers van de huidige eigenaar 
hadden er geen weet van. 

25 De vlaardingse VVD meldt in zijn jaarverslag 
over 1983 een verHes van 34 leden. 

26 De visboetiek Emaus verhuist naar het winkel-
centrum Westwijk. Op de oude standplaats komen 
woningen. 

Wegens communicatiestoornissen staken studenten 
van de Gemeenschappelijke Opleiding Personeels-
werk GOP het bedrijfsonderzoek bij Gemeentewer-
ken. 

In het kader van het Vlaardings Isolatieplan VLIP 
worden 348 Tramontawoningen in de Westwijk voor-
zien van dubbel glas en tochtdeuren. 

In het kader van aanvullende werkgelegenheidspro-
jekten stelt het rijk 1.400.()()() gulden beschikbaar 
voor de reconstructie van het kruispunt Marathon-

weg/Westlandseweg die van belang is voor de ver-
keersafwikkeling binnen de gemeente. 

27 Dirk Haddeman, erevoorzitter van de voetbal-
vereniging Fortuna, overhandigt ter gelegenheid van 
het 80-jarig jubileum het eerste jubileumboek aan 
gemeentearchivaris Theo Poelstra. 

30 Koninginnedag: parachutespringen boven de 
haven; havenloop; optreden van Vader Abraham en 
diverse popgroepen; ringsteken; miniatuurautoraces; 
spuitwedstrijd; paardenshow op het Weeshuisplein; 
attracties op het Veerplein; lampionoptocht; vuur-
werk; Oranjebal. 

De vlaardingse huisartsen verzetten zich tegen het 
plan van de wijkvereniging Vettenoordsepolder om 
twee amsterdamse artsen in een gezamenlijke prak-
tijk als huisarts te laten fungeren. De huisartsenkring 
heeft zelf een andere kandidaat naar voren geschoven 
die ook een nieuwe praktijk in de Vettenoordsepol-
der gaat starten. 

IVIei 

1 1-mei-viering, onder meer op de NIVON-boer-
derij De Hoogkamer. Uitkeringsgerechtigden de-
monstreren in het stadhuis tegen de kortingen op hun 
uitkeringen en roepen de ambtenaren op tot solidari-
teit. In de Harmonie neemt het theatergezelschap 
Krijt ambtenaren van de sociale dienst op de hak. 

De fiets- en voetgangersveerboot De Kaag weer in de 
vaart, onder de vlag van de Stichting Veerdienst 
Nieuw Maas, met drie schippers die hun werk mogen 
doen met behoud van hun werklozenuitkering. 

2 Presentatie van de meerjarenbegroting 1984-
1988. Extra bezuinigingen van 1,6 miljoen gulden 
moeten mogelijk zijn door: opvoering flexibiliteit 
van ambtenaren; inkrimping personeelsbezetting; 
afstoten van bepaalde taken of uitbesteding aan het 
bedrijfsleven. Meevallers voor de gemeente: extra 
hoge winst bij de Gemeentelijke Energie- en Water-
leidingbedrijven; extra afschrijving bouwkosten stad-
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Parachutespringen op Koninginnedag. 30 april 1984. 

huis: een gunstiger contract met de Afvalverwerking 
Rijnmond. Door de landelijke overheid een verla-
ging van de onroerend goedbelasting met 5 procent 
voor 1985 opgelegd. 

3 De Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbe-
drijven maken over 1983 een winst van bijna 8 mil-
joen gulden. 

In de Stadsgehoorzaal de tentoonstelling 'Afval hoop 
voor de toekomst', georganiseerd door de Vereniging 
tegen Milieubederf. 

5 Bonte optocht van fietsen, auto's, motoren, paar-
den en wagens, kruiwagens, legervoertuigen, oude 
en moderne bussen en bedrijfswagens onder het 
motto 'Honderd jaar wegvervoer', georganiseerd 
door de serviceclub Round Table Vlaardingen. 

In de Stadsgehoorzaal: Nacht van de Rattenkoning, 
psychiatrisch toneelstuk door De Fakkel. 

6-12 Het Komitee Kruisraketten Nee organiseert 
samen met het Vlaardings Vredesplatform akties 
tegen plaatsing van kruisvluchtwapens met optreden 
van een straattheatergroep op de weekmarkten, 
demonstraties bij het stadhuis, wakes in kerken en 
werkonderbrekingen bij Vlaardingen Oost Bedrijven 
en Windmill. 

9 Bewoners van de Nieuwelaan verzetten zich 
tegen nieuwbouwplannen. 

10 Ontevredenheid over de inspraak leidt tot het 
opstappen van de helft van de leden van de mede-
zeggenschapscommissie van de gemeentesecretarie 
en van één lid van die bij het Gemeentelijk Woning-
bedrijf. 

12 Muziek in beeld: tentoonstelling van olieverf-
schilderijen en grafiek van Huib Suurmond in het 
muziekinformatie- en documentatiecentrum Ton 
Stolk. Tot 3 juni. 
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16 Door bezuiniging bij de gemeenten Vlaardingen, 
Maassluis en Schiedam dreigen 25 van de 44 perso-
neelsleden van de Stichting Onderwijsbegeleidings-
dienst Nieuwe Waterweg-Noord (OBD) ontslagen te 
worden. 

18 Officieel in gebruik genomen het computerlokaal 
van de openbare scholengemeenschap Professor 
Casimir. 

19 Open dag onder het motto Kunstkringloop bij 
alle vlaardingse galerieën, musea, de streekmuziek-
school, de Vrije Academie, het Gemeentearchief en 
de Stadsgehoorzaal. 

22 Met de nota Tijd voor Tegengas wil de Socialis-
tiese Partij de discussie over de prijs van het aardgas 
in 1985 beïnvloeden. 

24 Het Visserijmuseum kampt met grote financiële 
problemen. Direkteur J. van Dorp hoopt dat de ge-
meente bij verdere besnoeiingen op de gemeente-
begroting het museum zal ontzien. 

25 De meerderheid van de raadscommissie stads-
ontwikkeling vindt dat het in 1903/1904 gebouwde 
spoorwegviaduct aan de Binnensingel moet worden 
gerestaureerd. 

28 De EHBO kent Vlaardingen de gouden Dr C. B. 
Tilanus junior medaille toe, voor de wijze waarop de 
rampenbestrijding in de gemeente is geregeld. 

29 De vlaardingse haringsjees, enkele jaren gel-
den in bruikleen gegeven aan het Nationaal Rijtuig-
museum in Groningen, is gerestaureerd. De sjees 
werd vroeger gebruikt voor het vervoer van present-
haring voor de koning(in). 

30 Blijkens het jaarverslag 1983 van de Gemeen-
telijke Sociale Dienst is het aantal uitkeringen van 
4,8 tot 5,6 miljoen gesteden. Directrice Thea van 
Miltenburg denkt dat verdere daling van de uitkerin-
gen zal leiden tot een volkomen maatschappelijke 
ontwrichting. 

31 De werkgroep Vlaardingen Tegen Kernbewape-

ning en het vlaardingse Interkerkelijk Vredesberaad 
IKV nemen deel aan de demonstratie bij de lucht-
machtbasis Woensdrecht. 

Juni 

5 Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur krijgt de nota Flankerend Ouderenbeleid in 
Vlaardingen aangeboden. In tegenstelling tot het 
ministerie zijn de samenstellers er niet van overtuigd 
dat het inzetten van vrijwilligers een oplossing biedt. 

6 F. M. Melis uit Ridderkerk benoemd tot direc-
teur van het Gemeentelijk Woningbedrijf. 

De eerste paal geslagen voor 142 premie C woningen 
aan de Churchillsingel. 

De wijkverenigingen Drevenbuurt, Hoevenbuurt en 
Hoofdstedenbuurt vragen de gemeente rekening te 
houden met de mogelijkheid tot uitbreiding van tele-
visieprogramma's via Sky Channel. De gemeente 
wordt uitgedaagd de mening van de vlaardingse be-
volking via een enquête te peilen. 

7 De gemeenteraad wordt voorgesteld de 15 uit de 
huidige openbare kleuter- en lagere scholen te vormen 
nieuwe openbare basisscholen de volgende namen te 
geven: De Klaproos en de Erasmusschool: Erasmus-
school; De Margriet en de Prins Hendrikschool: De 
Springplank; de dependance van De Klaproos en de 
Juliana van Stolbergschool: Juliana van Stolberg-
school; De Belhamel en de Theo Thijssenschool: De 
Beukenhof; De Klimop en de Weteringschool: De 
Wetering; Het Madeliefje en de Van Maerlantschool: 
De Zuidwester; Klavertje Vier en de Professor Tel-
dersschool: De Zuidbuurt; De Korenbloem en de Jan 
Ligthartschool: Jan Ligthart; de dependance van de 
Korenbloem en de Van Hogendorpschool: De Door-
loper; De Paddestoel en de Meidoornschool: De 
Meidoorn; De Kievit en de Wielewaalschool: De 
Vogelhoek; Het Roodborstje en de Hugo de Groot-
school: De Boemerang; De Speelwerkhoeve, De 
Singel en De Kring blijven hun oude namen be-
houden. 
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Gevestigd in de Visbank een bloemenpaviljoen van 
het echtpaar Rodenburg. 

Vishande! 't Hoogertje opent een filiaal in het winkel-
centrum Holiérhoek. 

9 Wandelconcert in de Grote Kerk door organist 
Ad van Heuwen en stadsbeiaardier Addie de Jong. 

In de Harmonie optreden van de vlaardingse pop-
groepen Cairo Nights en Pant Pant. 

13 Verkiezingen europees parlement: Partij van de 
Arbeid 11.291 stemmen; CDA 5.335; VVD 4.245; 
D'66 635; SGP-RPF-GPV 1.905; Centrumpartij 
1.419; Europese Groenen 413; God met Ons 145; 
Groen Progressief Akkoord 1.712. 

De Raad van State stelt vast dat het Open Jongeren 
Centrum OJC Summerstreet door de gemeente on-
behoorlijk is behandeld. Als de gemeente bij een 
instelling bezuinigt moet zij tevens aangeven hoe de 
instelling met minder moet rondkomen. 

Presentatie jaarverslag Gemeentepolitie 1983: aantal 
aangegeven misdrijven 3.848, oplossingspercentage 
27,9. Commissaris A. Spel spreekt zijn ongerustheid 
uit over de inkrimping van de personeelssterkte ter-
wijl de criminaliteit toeneemt en de aan de politie 
gestelde kwaliteitseisen hoger worden. 

14 Het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en de 
groep 'Vijftig-plussers tegen kerngeweld' de toegang 
geweigerd tot de bejaardentehuizen Billitonflat en 
Drieënhuysen. 

16 In de galerie/artoteek de expositie 'VL-65 flik-
kert op' door oud-leden van de voormalige kunste-
naarsvereniging VL-65. Exposanten: Annet Braad; 
Cor van Dorp; Leen Droppert; Klaas Groen; Dirk 
Kats; Rob Kooman; Betty Linders; Hans Molen-
kamp; Remi Poppe; Rob Prins; Jan van Reeven; 
Tonnie Schimmel; Martha Stam; Joop Stigter; Leen 
Stolk; Yvonne Struys; Jack Tsang en Jan de Winter. 

18-21 38ste avondvierdaagse. 

19 Burgemeester Van Lier, reder D. Kwakkelstein 
en de schippers van de hektrawler Monica VL 89 en 
de jager-trawler Anita VL 34 overhandigen koningin 
Beatrix op Huis ten Bosch Koninginneharing. 

In het Visserijmuseum geopend de tentoonstelling 
'Van het Vischeten', over 600 jaar viseten in Neder-
land. 

22 De Stichting Vlaardingen voor Ontwikkelings-
samenwerking VLOS organiseert een thema-avond 
over fascisme. 

23 De huisartsen J. R. M. Droppert en P. van Hoeve 

De oude stadsboerderq aan Kortedqk en wat er voor in de plaats kwam 27 juni 1984 
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beginnen samen een artsenpraktijk aan de P. K. Dros-
saartstraat 1. 

27 Met het planten van een acht jaar oude mei-
doorn wordt de nieuwe Stadsboerderij aan de Korte-
dijk in gebruik genomen. De boerderij bestaat uit zes 
kleine wooneenheden. 

Juli 

2 De ambtenarenvakbonden verlaten het overleg 
met het gemeentebestuur. Zij protesteren hiermee 
tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen. 

6 110 bewoners van de Klijn-woningen in de Bab-
berspolder maken bezwaar tegen de huurverhoging. 
Zij zijn ontevreden over het door het Gemeentelijk 
Woningbedrijf verrichte onderhoud, de kwaliteit van 
de woningen en de woonomgeving. 

9 Michiel Maat wint de door de AV Fortuna ge-
organiseerde triathlon. 

12 In het Holyziekenhuis worden opnamen ge-
maakt voor de nieuwe nederlandse speelfilm Maria. 

14 45 kinderen uit de Vettenoordsepolder gaan een 
week op vakantie in het noordbrabantse Drunen. 

18 Onder de slogan 'Vrouwen verdienen de voor-
keur' wil de gemeente Vlaardingen proberen meer 
vrouwen in dienst te krijgen. 

21 Wandelconcert in de Grote Kerk. Op het orgel 
spelen Adrie Hoogendijk, Pim Meilegers en Cor 
Maat. 

23 Het Chilicomité Vlaardingen organiseert een 
fietstocht naar Drachten, waarvan elke gefietste kilo-
meter één gulden op moet brengen. De opbrengst is 
bestemd om het gezin Jaüez na tien jaar de terugkeer 
naar Chili financieel mogelijk te maken. 

Geopend het Kringloopcentrum Vlaardingen. Door 
het verzamelen, herstellen en weer verkopen van 
oude spullen proberen zeven werkloze vlaardingse 
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mannen, met steun van de gemeente, zichzelf weer 
aan een baan te helpen. 

31 Afgerond het onderzoek naar het functioneren 
van de Gemeentebibliotheek door studenten van 
de Gemeenschappelijke Opleiding Personeelswerk 
GOP. Conclusie: het stafledenaantal moet terugge-
bracht worden van 12 naar 6. 

Augustus 

1 De openbare scholengemeenschap Professor 
Casimir neemt deel aan het projekt 'arbeidservarings-
leer', onder leiding van het contactcentrum Onder-
wijs Arbeid Rijnmond. 

Dr Johannes van der Schaar 29 augustus 1984. 



2 Gemeentewerken ontwikkelt een plan tot num-
mering van de vlaardingse wijken, acht in totaal. Het 
plan moet eind 1985 operationeel zijn. 

6 Met de uitreiking van papieren kraanvogels, het 
vredessymbool van Japan, herdenkt de Vredesbewe-
ging de atoombom op Hirosjima op 6 augustus 1945. 

14 De toneelzaal van Buurthuis de Haven verrijkt 
met een muurschildering van F. A. Meijer. 

15 Marianne Vogel is als Blue Belldanseres aan-
genomen bij het Lido in Parijs. 

17 De werkloosheid fors gestegen: mannen 1.427, 
vrouwen 4.007. 

Haring- en bierfeesl. 1 september 1984. 

18 In galerie Kunst+ tentoonstelling van schilde-
rijen van Henk Koster, collages van Ellen van Toor 
en sieraden van Jan Matthesius en Snezana Milen-
kovic. Tot 16 september. 

20-23 Eerste fietsvierdaagse. Meer dan 1.000 deel-
nemers. 

27 De eerste verkeerslichtinstallatie met rateltik-
kers voor blinden en slechtzienden op het kruispunt 
Schiedamseweg/Hoflaan in gebruik genomen, tijdens 
een rit van RET-bus 52 naar het nieuwe eindpunt 
Deltaplein, naar daar verplaatst ten behoeve van de 
bejaarden in de torenflat aan de Westhavenkade 

29 Dr Johannes van der Schaar, oud-rector van de 
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protestants-christelijke scholengemeenschap West-
land-Zuid. op 71-jarige leeftijd overleden. 

31 De Stichting Rood Vlaardingen opgeheven. 

September 

1 Het binnenbad van het Kolpabad voor 2,4 mil-
joen gulden verbouwd. 

Twaalfde Haring- en bierfeest. Stralend mooi weer 
zorgt voor ruim 100.000 bezoekers. 

4 De Stichting voor Toepassing van Individual 
Psychologie (STIP) start een praatgroep. Onder-
werp: Werken aan je relatie(s). 

Jan Anderson krijgt de vlaardingse promotieprijs. 18 sep-
tember 1984 

Geen nieuwbouw meer in Vlaardingen? Het Open-
baar Lichaam Rijnmond weigert het zoneringsplan 
voor Vlaardingen te versoepelen. Grote delen van 
Vlaardingen, met uitzondering van Holy, zijn be-
stempeld als gebieden met een zware tot matige mi-
lieubelasting. 

11 De gemeente hoopt met de opbrengst van kool-
zaad op 35 hectare in de Broekpolder het grootste 
gedeelte van de rentelast voor dit land te dekken. 

12 De winkeliersvereniging Van Hogendorplaan 
overhandigt de wethouder mr M. L. Hoogendijk-
Van Holst Pellekaan een rapport om de Van Hogen-
dorplaan voor de consument aantrekkelijk te maken. 

18 Jan Anderson, oprichter van het gelijknamige 
Streekmuseum, ontvangt de vlaardingse promotie-
prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Kamer 
van Koophandel aan iemand die buitengewoon veel 
heeft gedaan om Vlaardingen te promoten. 

20 Rellen op de busbaan tussen Schiedam en Vlaar-
dingen. De politie arresteert zeven jongelui die het 
wegdek open braken en met stenen gooiden. 

Gemeentearchivaris en medeauteur Theo J. Poelstra 
overhandigt een exemplaar van Schriftspiegel, een 
studieboek van de nederlandse paleografie van de 
13de tot de 18de eeuw, aan burgemeester Van Lier. 

Achterstallig onderhoud Westwijk, een zwartboek 
samengesteld door buurtgroepen uit de Westwijk, is 
aanleiding dat vertegenwoordigers van alle politieke 
partijen zich laten informeren over de ernst van de 
klachten. 

De Open School in de Cornells Houtmanstraat houdt 
een 'vakkenmarkt'. Ingeschreven zijn 170 volwassen 
leerlingen. 

Het Vlaardingse Vrouwenhuis begint een 'kleren 
klussen klub'. Opzet is van oude kleren leuke dingen 
te maken. 

21 Naar aanleiding van een rapport van de provin-
ciale archiefinspektie zegt de gemeente 150.000 gul-
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Gemeentearchivaris Theo Poelstra overhandigt de burgemees-
ter een boek dat hij met twee vakbroeders heeft geschreven 
20 september 1984 

den toe voor de verbetering van de behuizing van het 
Gemeentearchief. 

In de Harmonie tentoonstelhng van schilderijen en 
tekeningen van Wieteke van Dort. 's Avonds haar 
voorstelhng Koempoelan. 

27 Rijnmondgecommitteerde A. P. van der Jagt 
slaat de eerste paal voor een complex van 110 wo-
ningen aan de Van Kinsbergenplaats. 

28 J C (Han) Spruijt, hoofd secretarieafdeling 
Voorlichting, met pensioen. 

29 Burgemeester en wethouders besluiten tot het 
instellen van een stuurgroep vandalisme, onder voor-
zitterschap van wethouder Maarleveld. De stuurgroep 
krijgt tot taak een inventarisatie te maken van objek-
ten die regelmatig vernield worden en voorstellen te 
doen ter voorkoming hiervan. 

Op voorstel van Gemeentewerken zullen 11 zand-
bakken worden verwijderd, omdat ze ernstig vervuild 

zijn, er binnen een redelijke afstand een andere zand-
bak is en omdat het geld ontbreekt om de bakken 
regelmatig te verversen. Wat betreft 8 andere bakken 
zal Gemeentewerken de omwonenden horen alvorens 
tot verwijdering over te gaan. 

Vredesmarkt op het Liesveld. 

Ten opzichte van augustus 1983 is het aantal open-
staande vacatures verdrievoudigd naar 206. Directeur 
J. A. van Lent van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
Nieuwe Waterweg Noord signaleert dit lichtpuntje in 
zijn overzicht 

Oktober 

2 Het zesde Cara-onderzoek Vlaardingen-Vlagt-
wedde wijst uit dat bij toenemende leeftijd de long-
functie van Vlaardingers sneller daalt. 

Met vereende krachten slaan wethouder Maarleveld 
en leerlingen van de Jan Ligthartschool de eerste paal 
voor de nieuwbouw. 

Gemeenten oorhchter J C (Han) Spriiijt. met pensioen 
28 september 1984. 
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De eerste paal van de nieuwe Jan Ligthartschool. 2 oktober 1984 

3 Huldiging sportkampioenen seizoen 1983/4. De 
aanmoedigingsprijs is toegekend aan de tennister 
Caroline Vis. 

9 Het landelijk PvdA-bestuur waarschuwt de vlaar-
dingse afdeling voor een plaatselijke opmars van de 
Centrumpartij. De afdeling reageert met een voorstel 
aan de gemeente om een centraal coördinatie- en 
meldingspunt voor discriminatiezaken in het leven te 
roepen. 

10 Op een bijeenkomst in het kader van de Stede-
bouw- en architectuurmanifestatie 'Het Gat in de 
Markt' overhandigt oud-wethouder Teun de Bruijn 

het eerste exemplaar van het gelijknamige boek aan 
wethouder Goudriaan. Het boek bevat 12 ontwerpen 
om 'het gat' te vullen. 

10-20 Onder het motto 'Als ik later groot ben' be-
steedt de Gemeentebibliotheek aandacht aan de Kin-
derboekenweek. 

11 De Vlaardingse Vrouwenraad organiseert een 
cursus 'Hoe zeg ik het mijn dokter', over de relatie 
arts-patient, pil- en medicijngebruik en rechten en 
plichten op het gebied van de gezondheidszorg. 

12 Geopend aan de Waalstraat het kantoor van het 
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advocatencollectief Tom Hüpscher, Ben Lindeman 
en Hetty Elmers, dat gratis hulp verleent aan mensen 
met lage inkomens. 

12-20 Kermis op het Erasmusplein. 

15 Ingena Vellekoop en Albert Brouwer geven in 
eigen beheer hun boek 'Spaans Benauwd' uit, een 
studie over de gebeurtenissen in het Maasmondgebied 
in het begin van de tachtigjarige oorlog. 

19 In de Harmonie: 'Gemarteld', manifestatie door 
Amnesty International. 

20 Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson de 
tentoonstelling 'De Kerk in het Midden', over de 
dagelijkse geloofsbeleving in vroeger dagen. 

22 Achttien autobezitters doen aangifte van vernie-

Ingena Vellekoop en Alben Brouwer ichriji en over de tiuh-

Hgjarige oorloi^ m het Maasmondgebied. 15 oktober 1984. 

lingen: kapotte antennes, sierstrippen en spiegels, 
bekrast lakwerk en ingedeukte daken en motorkap-
pen. 

23 Door rotte kozijnen is het niet mogelijk om in 
het kader van het VLIP (Vlaardings Isolatieplan) 
woningen in de Babberspolder dubbel glas te geven. 

24 Meningsverschil tussen de PvdA en VVD over 
de uitbreiding van het winkelcentrum De Loper. De 
socialisten willen 4.500 vierkante meter nieuwbouw, 
de liberalen vinden 3.500 voldoende. De Organisatie 
Vlaardingse Ondernemers OVO vreest dat een grote 
uitbreiding ten koste zal gaan van middenstanders in 
twee naburige winkelcentra. 

26 Het Vlaardings Uitkeringsgerechtigden Beraad 
VUB begint een spreekuur voor uitkeringsgerechtig-
den, werklozen, arbeidsongeschikten enzovoort. 

In de Harmonie discussie onder leiding van Herman 
Wigbold over 'hoe het anders kan in Vlaardingen'. 

27 Tijdens de manifestatie 'Andere Markt' op het 
Liesveld delen aanhangers van de Volksunie pamflet-
ten uit waarin zij pleiten voor sluiting van de grenzen 
voor buitenlanders. 

30 De arbeidstijdverkorting van 40 naar 38 uur voor 
circa 1.000 ambtenaren kost de gemeente bij volledige 
herbezetting 3 miljoen gulden en is volgens wethou-
der IJ. Van der Velden onhaalbaar. 

November 

2 Vlaardingen doet mee aan de interne vacature-
bank voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. Het hoopt hierdoor gedwongen ontslagen 
te voorkomen. 

3 Uit 1.500 suggesties voor een naam voor de be-
jaardenflat met 199 woningen aan de Westhavenkade 
kiest het bestuur van de Algemene Stichting voor 
Huisvesting en Verzorging voor Bejaarden voor De 
Bolder, zulks tegen de jury in, die 'Vlaardingen 84' 
had aanbevolen. 
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De Bolder, ouderenwoningen Westhavenkade 3 november 
1984. 

6 In een brief aan de gemeente Woensdrecht ver-
zoekt de Vlaardingse Vredesbeweging om politie-
optreden tegen de bewoners van het Vredesactiekamp 
aldaar achterwege te laten. 

7 Op initiatief van een CDA-werkgroep opgericht 
de Stichting Promotie Vlaardingen, met als doelstel-
ling de realisatie van een gebouwencomplex dat zo-
wel kan dienen als zakelijk trefpunt voor bedrijven 
als voor het houden van congressen, exposities, radio-
en tv-evenementen en sportmanifestaties. 

Vlaardingen heeft 7 werkgelegenheidsprojekten, 
waarin mensen met behoud van uitkering werkzaam 
zijn, ondermeer een klussenstation, een schillenboer, 
veerdienst Vlaardingen-Pernis, fietsenstalling Veer-
plein. Vijf andere projekten, zoals een vegetarisch 
eethuis en een vrijwilligersvacaturebank zijn in voor-
bereiding. 

9 De Stichting Vlaardingen voor Ontwikkelings-
samenwerking VLOS opent een documentatiecen-
trum in het schoolgebouw aan de Cornells Houtman-
straat. 

Brandweer Vlaardingen neemt een nieuwe autolad-
der in gebruik ter waarde van 330.000 gulden .Saillant 
detail: in de kabine hangt geen brandblusapparaat. 

10 Verschenen het tweede deel van 'De Vlaarding-
se Visserij in Oude Ansichten', samengesteld door 
Jaap Sluimer en Peter Zuydgeest. 

14 Met aan boord een lading pijpen van 1.000 ton 
totaal, is de Leo Sharpy het grootste schip dat ooit de 
Koningin Wilhelminahaven in kwam. Enkele dagen 
eerder kende die haven een ander record: aan de 
nieuwe kade werd zeer behoedzaam het 110 meter 
lange schip Sigrid Wehr afgemeerd. 

16 Eerste concert in de serie georganiseerd door de 
Culturele Raad en de Kerkvoogdij van de Hervorm-
de Gemeente. De organist Gerard Habraken uit 
Eindhoven speelt op het Van Peteghemorgel in de 
Grote Kerk werken van J. S. Bach, Mozart en de 
Vlaamse musici Boutmy. 

17 Met instemming van het bestuur, de medische 
staf en de ondernemingsraad, maar met bezwaren 
van één personeelslid zal het Holyziekenhuis een 
abortusvergunning aanvragen. De SGP/RPF-fractie 
in de gemeenteraad vindt de aanvraag diep bedroe-
vend. 

De oud-papieractie gehouden onderde lidmaten van 
de Bethelkerk ten behoeve van de hongerende Ethio-
piërs brengt 1.800 gulden op. 

19 3.723 werklozen: 2.328 mannen en 1.395 vrou-
wen. 

22 24-uursstaking bij Vlaardingen Oost Bedrijven 
uit protest tegen het regeringsbeleid. 

23 Vier zondagen en tien werkdagen zullen worden 
bestemd voor het houden van braderieën, winkel-
weken, sportevenementen, kermissen en beurzen 
tussen 5 en 24 uur. Dit in tegenstelling tot voorheen: 
negen werkdagen en Koninginnedag. 

27 Geconstateerd wordt dat het doel van de Wijk-
bus van de politie, contact met de mensen in de wijk. 
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niet wordt bereikt. Alleen in Holy, dat wat verder van 
het politiebureau afligt, wordt regelmatig van de bus 
gebruik gemaakt om kleine zaakjes te regelen. 

28 Onder het motto 'Mode 1984' wordt in bar-bistro 
't Scheele Hoekje de 'Vlaardingse nacht van de Mode' 
gehouden. 

Een storm van protesten tegen de aanslagen onroe-
rend-goedbelasting 1984, die in sommige gevallen 
meer dan 100 procent hoger zijn dan die van het jaar 
daarvoor. Eén en ander is het gevolg van een wijzi-

ging van de verordening, die is aangepast aan de 
ontwikkelingen op de onroerend-goedmarkt, waar 
oudere woningen meer waard zijn geworden en nieu-
we flats minder. 

Het Lickebaertbos en de Broekpolder zullen worden 
opgenomen in het Handboek Natuurreservaten en 
Wandelterreinen in Nederland, uit te geven door de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

29 Het pensioenfonds voor de vervoer- en haven-
bedrijven heeft plannen voor de bebouwing van de 

Rmekpokk'r. natuurreservaat en wandelterrein 2H n<>\ emher I9H4. 
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zuidkant van het Veerplein met een pand van vier 
lagen, met op de begane grond winkels en een bio-
scoop, vervolgens woningen en op de derde en vierde 
verdieping kantoren. 

Na twee jaar is de renovatie van 96 woningen in de 
Marisstraat, de Jozef Israelsstraat en Cronjéstraat 
gereed gekomen. Kosten 7,5 miljoen gulden. 

December 

5 De provincie stelt 22.310 gulden beschikbaar 
voor extra kunstaankopen. Vlaardingse kunstenaars 
die door de bezuinigingsplannen van de regering bui-
ten de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) drei-
gen te vallen, krijgen hierbij voorrang. 

'Helinium', de vlaardingse afdelmg van de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor Nederland, klaagt dat 
zij te laat wordt gewaarschuwd als panden worden 
gesloopt Zo zijn waardevolle oude kelders onder ge-
sloopte panden in de Landstraat geruimd, zonder dat 
daar bodemonderzoek kon worden gedaan. 

Het aantal mensen met een minimum inkomen dat 
hulp vraagt bij de Gemeentelijke Kredietbank is in 
1984 met 20 procent toegenomen, van 1.250 in 1983 
tot 1.500. 80 procent vraagt hulp voor een schuld-
sanering. 

6-7 Simon Vinkenoog, joumalist-dichter-schrijver, 
leest voor uit eigen werk in café d'Oude Stoep aan de 
Smalle Havenstraat. 

11 Met een hasjvangst die een marktwaarde heeft 
van 2,4 miljoen gulden rolt de vlaardingse politie na 
vijf maanden speurwerk een internationale hasjlijn 
op. 

14 VVD-wethouder Quast maakt bekend dat hij 
om gezondheidsredenen zal aftreden. 

Bij de Christelijke boekhandel/uitgeverij De Roos te 
Vlaardingen verschenen het jeugdboek 'In de macht 
van Wrede Simon', geschreven door de Vlaardinger 
Teun Rolfes en geïllustreerd door Cor Gardien, even-
eens een Vlaardinger. 

21 Bij de gemeente Vlaardingen is in dienst getre-
den de 21-jarige Maha Abu Awad, die zal optreden 
als voorlichtster voor etnische minderheden. 

De achterstallige huurbetaling bij het Gemeentelijk 
Woningbedrijf is in 1983 met meer dan een ton op-
gelopen tot 673.473 gulden, of 1,6 procent van het 
totaal der huurvorderingen, wat gunstig is in vergelij-
king met andere steden waar de achterstand 2,3 tot 
10 procent is. 

24 Een 26-jarige Vlaardinger heeft getracht de ge-
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meentelijke kerstboom op de Markt om te zagen. In de serie Lunchconcerten op Donderdagmiddag 
Zijn verklaring was dat het hem een kick gaf. geeft organist Aad Zoutendijk het 500-ste concert op 

het Van Peteghemorgel in de Grote Kerk sedert het 
27 In het Open Jongeren Centrum en in de Lijn- begin in 1974. Gespeeld werden vanat dat tijdstip 611 
baanhallen tijdens de kerstvakantie opnieuw Sjendie- werken van 194 componisten, 
dorp en Jeugdland gehouden. In Sjendiedorp ston-
den 25 computers opgesteld, waarmee vooral de 29 Van mei tot en met november vervoerde het 
jongens zich vermaakten. Tot 4 januari. fietsveer Vlaardingen-Pernis 80.000 mensen. 
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VLAARDINGEN IN DE HONGERWINTER 

M. den Admirant 

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog maak-
te Vlaardingen evenals andere steden in het westen 
van Nederland een benarde tijd door. Tengevolge 
van een nijpend voedsel- en brandstoftekort werd er 
veel honger en kou geleden. De hoop op een spoe-
dige bevrijding was vermengd met vrees voor mee-
dogenloze maatregelen van de bezetter. 

Oorzaken van de noodtoestand 

In zijn standaardwerk over het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog merkt dr L. de 
Jong op, dat de noodtoestand waaruit de hongerwin-
ter is voortgevloeid, zich van september 1944 af in de 
nog bezette delen van Nederland ging aftekenen. 
Deze noodsituatie was het gevolg van een drietal 
factoren: het wegvallen van de aanvoer van steenkool 
door de bevrijding van zuidelijk Limburg, de op-
dracht van de nederlandse regering in Londen op 
17 september 1944 tot de Spoorwegstaking, waar-
door de voedselvoorziening van de steden in West-
Nederland en de aanvoer van steenkool uit de duitse 
mijnen nadelig werd beïnvloed en last but not least 
het ingrijpen van de bezetter. Aan laatstgenoemde 
factor kent De Jong het meeste gewicht toe. De be-
zetter reageerde op de Spoorwegstaking met het 
voorlopig verbieden van alle voedseltransporten naar 
het westen. Dit embargo bleef zes weken van kracht. 
Nog voordat de staking uitbrak had Hitler al een 
aantal voor ons land noodlottige besluiten genomen: 
vernietiging van haveninstallaties opdat de geallieer-
den er geen gebruik van zouden kunnen maken, aan-
leg van nieuwe verdedigingslinies waarbij tienduizen-
den mannelijke Nederlanders tot dwangarbeid zouden 
worden verplicht en tenslotte het besluit om uit de 
belangrijkste industriële bedrijven machines en voor-
raden naar Duitsland over te brengen'. 

Welke consequenties had dit alles voor de situatie in 
Vlaardingen? Een van de gevolgen die reeds in sep-
tember merkbaar werden, was de vernieling van in-
stallaties bij het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. Eén 
laadbrug van 30 ton werd opgeblazen, een andere 

werd gedemonteerd en naar Duitsland verscheept. 
Verder werden een elektrische kraan en 4 drijvende 
kranen, alsmede de gehele kademuur vernield en 
2 loodsen zwaar beschadigd. Bij de Nieuwe Matex 
werden 108 van de 117 tanks opgeblazen. Van de 
aanwezige 2.289 ton produkten ging ongeveer 100 ton 
in vlammen op. Ook werden 26 van de 34 tanks op de 
installatie Vlaardingen van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij vernield. Hier ging van de voorradige 
437 ton produkten iets meer dan één tiende verloren^. 

Voedsel- en brandstoftekort 

Hoe triest deze moedwillige vernielingen ook waren, 
ernstiger was de dreiging van een voedsel- en brand-

Vermelde kraan HVO met opslagberg en rails 1945 
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stoftckort. De levensmiddelenrantsoenen werden in 
het laatste kwartaal van 1944 aanzienlijk ingekrom-
pen. Per burger was in de maand oktober per week de 
volgende hoeveelheid beschikbaar: 2 kilogram aard-
appelen. 1.800 gram brood. 70 gram bloem. 125 gram 
margarine. 12.5 gram vlees. 50 gram kaas. 250 gram 
suiker. 125 gram jam of stroop. 1.75 liter taptemelk. 
alsmede beperkte hoeveelheden havermout of gort. 
peulvruchten en vermicelli. De voedselpositie werd 
daarna echter dermate precair, dat de rantsoenen 
drastisch moesten worden ingekrompen. In decem-
ber 1944 bedroeg het wekelijkse aardappelrantsoen 
nog maar 1 kilogram: wat bij een vroegere rantsoen-
verlaging spottend was gezegd: "één volk. één Führer 
één vaderland... één aardappel', werd nu bijna harde 
realiteit. De per persoon beschikbare hoeveelheid 
brood werd eveneens tot 1.000 gram per week terug-
gebracht. Suiker, havermout of gort en tijdelijk ook 
peulvruchten verdwenen uit de distributie, het bloem-
rantsoen werd gehalveerd, terwijl taptemelk (1 liter 
per week) nog slechts voor 4 tot en met 14 jarigen te 
verkrijgen was'. De vermindering van de rantsoenen 
had tot gevolg dat in toenemende mate werd gepro-
beerd, buiten het distributiestelsel om voedsel in de 
wacht te slepen. Om de voedselvoorziening enigszins 
te verbeteren had het vlaardingse gemeentebestuur 
samen met enkele bedrijven aardappelen laten poten 
op landerijen in de kop van Rozenburg. In oktober 
1944 hielpen onderwijzers bij het rooien van deze 
aardappelen, die in een schuit werden geladen en in 
Vlaardingen in een pakhuis werden opgeslagen ter 
verdeling onder het onderwijzend personeel''. 

Op rock luuir hrciiulslof. Iloiii^crwiiucr. Tckcniini. l'-)45. 

Ook het tekort aan kolen nam in de loop van 1944 
voortdurend toe. Al in juli waren als gevolg van de 
moeilijke kolenpositie gasloze uren ingevoerd. Met 
ingang van 8 september werd aan particulieren alleen 
nog gas geleverd van 6..̂ 0 tot 8.,^0. van 11 tot l.'̂  en 
van 17 tot 19 uur. Daarna werd de gaslevering steeds 
meer ingekrompen. Vanaf 22 november was er op 
werkdagen slechts van 11 tot 12..̂ 0 uur en op zon-
dagen van 1 l..̂ () tot 1.̂  uur gas beschikbaar. Maandag 
4 december werd de gastoevoer naar particuliere wo-
ningen helemaal stopgezet\ Overigens had Vlaar-
dingen in een relatief betere positie verkeerd dan 
steden als Den Haag en Leiden, waar de aflevering 
van gas aan particulieren reeds in oktober gestaakt 
was. 

Nadat er tevoren al langdurige stroomloze perioden 
waren geweest, werd op 23 november 1944 de leve-
ring van elektriciteit aan particulieren beëindigd. 
De laatste weken, zo liet het Gemeentelijk Energie-
bedrijf van Rotterdam weten, was de kolenaanvoer 
te enen male onvoldoende geweest, zodat het nood-
zakelijk werd de stroomlevering te beperken tot die 
inrichtingen welke van groot belang waren voor de 
volksgezondheid en de levensmiddelenvoorziening". 
Als gevolg van deze maatregel werd de stroomtoe-
voer naar verreweg de meeste woningen in Vlaar-
dingen afgesloten. Huizen, gelegen nabij een bedrijf 
dat voor de Wehrmacht werkte, konden echter nog 
enige tijd stroom blijven gebruiken. Zo behielden 
enkele huizenrijen rondom de banket- en suiker-
werkfabriek P. C. Noordegraaf en Zn. gevestigd 
Koninginnestraat 1. gedurende enige weken de aan-
sluiting op het elektrische net. Dit bedrijf bakte spe-
culaas voor de Wehrmacht. Naar werd gezegd ging 
het om een hoeveelheid van 60.000 kg. waarvooreen 
toewijzing van 20.000 kg boter zou zijn verkregen. 
het normale rantsoen voor de gehele vlaardingse be-
volking voor de tijd van een maand. Volgens Noorde-
graaf werd de speculaas niet met boter, maar met 
spijsolie bereid'. 

IMassavoeding 

In verband met het stopzetten van de gaslevering 
werd op maandag 4 december begonnen met de ver-
strekking van 'massavoedina' door de centrale keu-



WAARSCHÜWINE 
DE BURGEMEESTER van Vlaardmgen maakt bekend, dat 

een aantal vanwege de Duitsche Weermacht geplaatste 
palen door inw^oners dezer gemeente zi)n ontvreemd Door 
de Duitsche Weermacht is bevolen, dat deze palen 

binnen 24 uur weer op 
hun plaats moeten staan 

daar anders als repressaille enkele 

Huizenblokken in de gemeente 
Vlaardingen in brand gestoken 

zullen worden. 
Worden dit keer de palen tijdig terugbezorgd, dan 

zullen de Duitsche autoriteiten nog geen maatregelen 
nemen, doch wordt opnieuw vermissing van palen ge-
constateerd, dan zal er onmiddellijk lot het nemen van 
repressaillemaatregelen worden overgegaan, afgezien nog 
van de straffen, die op elk der daders afzonderlijk zul-
len worden toegepast 

Ik doe derhalve een beroep op alle ingezetenen dezer 
gemeente om mede te werken, teneinde Vlaardingen voor 
rampen, als boven omschreven, te vrijwaren. 

Vlaardingm, 10 (kcijbcr l'Jli 

DE BURGEMEESTER VAN VLAARDINGEN 

Wddischitnuii; diefstal ann-luchlliiiuliiii;sp(il('n 1^)44 oklo-
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ken, die was gevestigd bij de fabriek voor melk-
produkten en voedingsmiddelen 'Hoilandia', Oost-
havenkade 42. De maaltijden werden verstrekt in 
12 uitdeelposten, 6 in het westelijke stadsdeel (school 
Prins Hendrikstraat: P. K. Drossaartstraat-hoek 
Vettenoordstraat: school Westnieuwland: gebouw 
"Liefde en Vrede" aan de Gedempte Biersloot: RK 
Verenigingsgebouw aan de Markgraatlaan: Vaart-
weg-hoek Gedempte Biersloot) en 6 in het oostelijke 
stadsgedeelte en Vlaardinger-Ambacht (Obadja-
gebouw aan de Callenburgstraat; Ambachtsschool 
aan de Oosterstraat: turnzaal Cornelis Houtman-
straat: bakkerij Moerman aan de Voorstraat; Terp-
straschool aan de Chrysantstraat: Kleuterhof aan de 
Kethelweg)". Tegen inlevering van distributiebonnen 
voor aardappelen, groenten en peulvruchten en be-
talingvan 1 gulden 40 cent was een weekcouponkaart 
verkrijgbaar, die recht gaf op een hoeveelheid van 

driekwart liter warm voedsel per dag. Of de uit de 
gaarkeuken afkomstige substantie deze kwalificatie 
verdiende, was soms aan twijfel onderhevig, maar de 
honger maakt rauwe bonen zoet Door de zorgen van 
de plaatselijke voedselcommissaris A. van Luijk met 
zijn naaste medewerkers en van chef-kok Piet Roest 
kon de centrale keuken in elk geval een voor die 
tijd goede kerstmaaltijd verstrekken: driekwart liter 
stamppot van aardappelen en spruitenkoppen met 
een worst je ter grootte van een middelvinger (circa 
20 gram). Ongeveer 30.000 porties daarvan werden 
aan de hongerige vlaardingse bevolking beschikbaar 
gesteld". 

Overigens waren de kerstdagen van 1944 in materieel 
opzicht troosteloos. Ze stonden in het teken van 
honger, koude en duisternis. Niettemm werd het 
Kerstfeest gevierd en de blijde boodschap van het 
Heil en het Licht in allerlei toonaarden gebracht. Al 
luidden de klokken niet zoals vroeger over de slapen-
de stad, toch gingen de mensen reeds vroeg ter kerke 
en werd er "s morgens om zes uur in de zaal van het 
Leger des Heils al een kerstwijding gehouden. De 
stopzetting van de stroomlevering had er intussen toe 
geleid dat de namiddagdiensten in de diverse kerken 
moesten worden vervroegd. Ze begonnen in decem-
ber en januari om 3 of 3.30 uur'". 

Arbeidsin/et 

Van razzia's, waarbij mannen van 17 tot 40 jaar door 
de Duitsers werden opgepakt, bleef Vlaardingen ver-
schoond, maar de mensenjacht in Schiedam en Rot-
terdam (10 en 11 november), Deltt, het Westland en 
Den Haag bracht ook hier veel onrust teweeg. Vlak 
voor kerstmis 1944 verschenen aanplakbiljetten met 
de mededeling dat alle mannen, behorende tot de 
lichtingen 1905 tot en met 1928, met andere woorden 
alle zestien- tot veertigjarigen, verplicht waren te 
werken in het kader van de arbeidsinzct. Bij over-
treding of ontduiking van de voorschriften riskeerde 
men een gevangenisstraf, voorzover niet op grond 
van andere bepalingen een zwaardere straf kon 
worden opgelegd. Huizen of gronden waar of waarop 
een opgeroepen man zich zou verstoppen, zouden 
met inbegrip van meubilair worden verbeurd ver-
klaard. 
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Een aantal categorieën werd van de arbeidsinzet vrij-
gesteld. Formulieren voor de aanvraag van vrijstel-
lingsbewijzen waren, naar de burgemeester van Vlaar-
dingen in een op 5 januari 1945 in De Maasmonder 
gepubliceerde bekendmaking liet weten, verkrijg-
baar ten stadhuize bij de afdeling Algemene Zaken. 
Wat niet in de krant stond was dat 5 van de 6 ambte-
naren van deze afdeling weigerden mee te werken 
aan het uitreiken, in ontvangst nemen en aan de 
duitse instanties doorzenden van de vri)stellingsfor-
mulieren. Deze 5 gemeenteambtenaren doken op 
5 januari onder en werden vervolgens door NSB-
burgemeester W. Hansen ontslagen. 

Rckendimikinti i/i\f('llmi> Ccniralc Kvtikcn N44 

BEKENDMAKING 
Uüdeéling Massavoeding 
tn verband met de ^asafsluitmg op Maandog 4 December a s zol door de keukeni 
vcm hef Rijksbureau voor de Voedselvoorziening mat ingang van 4 OncamlMr 
wgrm voedsel aon een gedeelte von de bevoihing worden verstrekt 

M«l nadndi wardt ar «p gawcian* dal d a i * caftlral* 
voadlna allaan bcdaald la «oor daganan, d l * «lal 
•war aan keokgalaganhaM «aar han gasbi bttachlk-
kani laodai dagaaan, dia satf nafl la slaat K^R 
warma maattQdaa la karaklan, gaan radan an aak 
gaan racift hakban >l<fc lat da kaakans ta vandwi. 

Degenen, die w«l voor de centrale voeding m oanmerking komen, kunnen tegen in 
tevering von de geldig te verklaren dlslnbutiebonnen voor aordappelen groenten 

|en peuivruehten, voor de-eerste maol tegen inlevering von aardoppeibon nr 285, 

•pVrVdagl Dacaaibar a.s.tHsachan t—ISan 9 -4uar 
bQ da ulldaalfrastan aan waakc«u|iMBMka«rt ho*pan 
lagan dan prlia van f 1.40. 

Zi), die door den Dien»t vooi Sociale Zisken ondersteund v/i^den, kunnen hun 
kaarten bii dezen dienst tegen gereduceerden pri|S betrekicen 

De talon von de eerste w/eekcouponkoort geeft recht op Het 
koopcn der couponkaart voor de tweede week der distributie-
periode (geldige bonnen 2)|n bi] de uttdeelpotten bekend) 

Met deze couponkaart kan men vanaf Moondog 4 December b*( den oonge* 
wezen ultdeetpott Op de aangegeven uren dagelijks {DOk des Zondogs) voor-
looplg ' . liter worm eten per persoon verkriigen De weekperiode loopt steeds 
van t ^ a n d o g Tot en met Zondag 

U gelteve rekening te houden met de volgende oonwiizingen 

l Losse bonnen van de couponkaart zijn Ongetdrg 
2. De talons der couponkjoart bewaren Zi] geven recht tot 

aankoop van de nieuwe kaart, 
3 Per couponkoort wordt slechts één fnaollijd per dag verstrekt 
4 Vcrtoopen coupons worden niet gehonoreerd 
5 Verloren coupons worden niet vergoed 
6. Men dient zich steeds bi] het oong^geven uitdeellokoal op 

den aangegeven tifd te vervoegen, daar anders Het recht 
op een maoltiïd vervalt 

De aflevering von de moaltiiden geschiedt in de uitdeelpoiten, die in de 
verschtltende stodswiiken gevestigd «morden als volgt 

Da tilMMipostan 1 l/m S: W*«lall|k slactagadaalt*. 
Op w«rkd.sMt «au 11 l«l 12 uur. 
O . ZoMda9«ii v « . i a tol 19 uur. 

D« «IMaalpmtaii 7 t/ia i a : Ooslalllk staiis««da«n« 
•n Vlaardliigar-JlmbacM. 

Op XcMi- «R wwrkaagan v . . a l«l 4 «nr n.ni. 

Om aan d« wenschen vart oen iad«r tegemoet te komen. zuUen 
deze uren etke week omgewitseid wottlen 

Sij de hiemchter opgegeven Uftdeelposten kunnen uitsluitend de bewofteft von 
d« doofbij genoemde straten eten betrekt(en en eveneeni hun couponkaarten 
oOnkoopCQ i 

Os Piv Gemodttigct* voor d * Va«dH}v<Kxi)9ninB Os Bun«mttCtt«r von Vtoardtn^sn, 
van Ital gfeiXv tted>fl*bi«d, d itrict Vtaordingttn y y HAtvJ^FKl 

A VAN lUIJK 

ZvOO. 

Zij die voor de arbeidsinzet werden opgeroepen, 
moesten zich in de periode 5 tot en met 8 januari 1945 
melden bij de Fachberater van het dichtstbij gelegen 
arbeidsbureau. Het gewestelijk arbeidsbureau was 
destijds gevestigd in het raadhuis van de voormalige 
gemeente Vlaardingerambacht. Op 8 januari werd 
op dit kantoor een aanslag gepleegd, die volgens 
sommigen niet meer was dan de klap van een flinke 
voetzoeker. Voor de duitse Sicherheitsdienst was de 
aanslag echter reden de spertijd te verlengen. Tot 
nader order mocht de bevolking van Vlaardingen zich 
van 6 uur 's avonds tot 6 uur "s ochtends niet in de 
open lucht bevinden". 

Hoeveel personen gehoor gaven aan de oproep voor 
de arbeidsinzet is niet bekend, maar vermoedelijk 
waren het er betrekkelijk weinig. Voor hen die zich 
niet meldden of geen vrijstelling kregen, was het zaak 
zich zoveel mogelijk schuil te houden, omdat het 
gevaar van een razzia bleef bestaan. Verschillende 
middelen werden bedacht om daaraan te ontkomen. 
Een bewoner van de Binnensingel voegde van de ene 
op de ander dag enkele tientallen jaren aan zijn leef-
tijd toe, door in geklede jas met garibaldi en stok, 
gekromd en met volle baard zijn dagelijks rondje te 
lopen. Een andere manier van leeftijdmanipulatie 
was een wijziging van het geboortejaar in het per-
soonsbewijs, maar de mogelijkheden van zo'n ver-
valsing waren uiteraard beperkt. Ook kon je altijd 
nog een briefje van de huisarts krijgen met de verkla-
ring dat je 'wegen korperlicher Schwache Arbeitsein-
satzunfahig' was. al stond het te bezien, of de duitsers 
zich daar iets van zouden aantrekken. 

Razzia's bleven in Vlaardingen echter achterwege, 
hetgeen naar werd beweerd te danken was aan het 
feit dat de stad het met de Ortskommandant nog niet 
zo slecht getroffen had. 

Benarde situatie 

Ondertussen verslechterde de toestand in West-
Nederland met de dag, zodat er een ware noodsituatie 
ontstond. Omdat de voedselvoorraden uitgeput raak-
ten, was de bevolking vrijwel geheel aangewezen op 
de aanvoer van levensmiddelen per schip uit het 
noordoosten van het land. Tengevolge van aanhou-
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dende vorst in de maand januari ondervond de bin-
nenvaart echter grote moeilijkheden, waardoor de 
aanvoer van granen en aardappelen stagneerde. Het 
toch al drastisch verlaagde broodrantsoen moest dan 
ook met ingang van 28 januari worden gehalveerd tot 
500 gram per persoon per week. De kwaliteit van het 
door de centrale keuken verstrekte voedsel liet steeds 
meer te wensen over. In een bij de plaatselijke voed-
selcommissaris Van Luijk binnengekomen brief werd 
opgemerkt dat meer water was verstrekt dan wer-
kelijke voedzame spijs. 'De stamppot van vorige 
week, zogenaamde aardappelen met kroten, was 
weinig meer dan een emmer blubber met een kleur-
tje! Soep van Dinsdag 98 procent water. Slechts één-
maal troffen we een maal bruine bonensoep dat er 
mee door kon, doch noodzakelijk ook aangevuld 
moest worden om het stevig te maken. U is er, ver-
volgde de briefschrijver, toch zeker ook wel van over-
tuigd, dat de in het voedsel verwerkte groote hoeveel-
heden suikerbieten een zeer slechten invloed hebben 
op de ingewanden van den mensch! Het is en blijft 
een voedsel voor dieren. Zelfs wanneer het aan paar-
den in eenige hoeveelheid wordt verstrekt, heeft zulks 
voor het beest funeste gevolgen!' Volgens een in De 
Maasmonder gepubliceerd commentaar van burge-
meester W. Hansen en van de voedselcommissaris 
bleek uit dergelijke uitlatingen dat een deel van de 
burgerij nog steeds niet doordrongen was van 'den 
grooten nood der tijden'. De toegewezen hoeveel-
heden grondstoffen waren nu eenmaal zeer beperkt 
en de plaatsehjke autoriteiten hadden over de kwah-
teit generlei zeggenschap. De opmerking dat grote 
hoeveelheden suikerbieten werden toegevoegd, was 
onjuist. Stamppot bestond gemiddeld voor 20 pro-
cent uit suikerbieten en volgens deskundigen was 
dit voor een normale maag onschadelijk. Overigens 
deden de autoriteiten alles wat ze konden om de 
voedselvoorziening zo goed mogelijk te doen funk-
tioneren en een zo smakelijk mogelijk maal te be-
reiden met de bescheiden hoeveelheid grondstoffen, 
die ter beschikking werd gesteld'^. 

Het tekort aan brandstof werd in de koude januari-
maand van 1945 steeds nijpender. De scholen konden 
niet meer worden verwarmd. Vele waren gesloten, 
alleen de mulo werkte nog enige tijd door. Soms werd 
er zelfs les gegeven in lokalen met bevroren ruiten. 

Toen de scholen gesloten waren, hielpen de leer-
krachten bij het uitdelen van voedsel van de centrale 
keuken. De Christelijke HBS, die haar schoolgebouw 
aan de Westhavenkade niet kon verwarmen, kreeg 
van de gemeente school I aan de Cornells Houtman-
straat toegewezen. Het was aanlokkelijk, maar de 
werkelijkheid viel erg tegen, aldus directeur De Graaf 
in zijn verslag over 1945. De centrale verwarming 
werd slecht of helemaal niet gestookt en vele leer-
lingen lieten verstek gaan. In de loop van januari 
werd dan ook besloten van deze school geen gebruik 
meer te maken, maar wekelijks in het eigen onver-
warmde schoolgebouw aan alle klassen taken op te 
geven. Het lesgeven werd pas op 19 maart op beperk-
te schaal hervat. Vooral in de hogere klassen ont-
braken doorlopend vele mannelijke leerlingen in ver-
band met de voortdurende bedreiging van de groene 
geweldenaars. 'De ongeordendheid van het school-
bezoek was de weerspiegeling van de toenemende 
desorganisatie van het burgerUjk en maatschappelijk 
leven van dien t i jd"\ 

Eén van de gevolgen van de schaarste was dat op-
vallend veel diefstallen van voedsel en brandstoffen 
werden gepleegd. Wat er zoal gestolen werd, blijkt 
uit De Maasmonder van 15 december 1944: peen, 
uien, kolen, aardappelen, schapen, konijnen, kippen, 
ganzen en eenden. Dat in de tijd van de honger-
tochten ook rijwielen zeer begeerde objecten waren, 
is begrijpehjk. 

De eenmaal per week verschijnende Maasmonder, 
die wegens de papierschaarste uit slechts twee pa-
gina's bestond, bevatte telkens berichten over kleine 
en grotere diefstallen. Zo werd op 16 februari 1945 
gemeld dat de politie een zestal personen had aan-
gehouden, die in het bedrijf van de banketfabrikant 
Noordegraaf 9 balen suiker, 50 pakken koffiesurro-
gaat, 50 kilogram blokmelk en hoeveelheden stroop 
en bakkersvet hadden ontvreemd. Het ligt voor de 
hand dat de buit van dergelijke diefstallen in hoofd-
zaak voor de zwarte handel bestemd was. Maar daar-
naast gingen ook verzetsgroepen het dievenpad op 
om voedsel te stelen. Deze produkten werden voor-
namelijk aan de gaarkeuken afgestaan. 

Door de schaarste stegen de voedsel- en brandstoffen-
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Kinderen likken gamellen Gaarkeuken leeg. 1945. 

prijzen op de zwarte markt tot ongekende hoogte. In 
januari 1945 noteerde schrijver dezes o.m. de vol-
gende zwarte prijzen: een mud tarwe kostte 3.600 
gulden, een mud bruine bonen 1.100 gulden en een 
mud aardappelen 900 gulden. Voor 1 kilogram in-
landse shag moest 400 gulden worden neergeteld. De 
prijs van een mud anthraciet was 100 gulden, die 
van een mud cokes 35 gulden. Een regeringsbrood 
a 800 gram kostte 70 gulden, een pond vleed 16 gul-
den en een ons vet 8 gulden. Tulpenbollen, die ook 
werden gegeten, waren tegen een redelijke prijs te 
verkrijgen: 1 gulden en 25 cent per kilogram. Bij het 
beoordelen van de genoemde prijzen moet worden 
bedacht dat ze ter omrekening in de huidige gelds-
waarde met ca 8 dienen te worden vermenigvuldigd. 

Interkerkelijk Bureau 

Een instelling die gedurende de hongerwinter, en ook 
in de eerste drie maanden na de bevrijding, veel deed 
om de hongersnood wat te lenigen, was het Inter 
Kerkelijk Bureau Vlaardingen. Het 1KB ontstond uit 
het Comité extra voeding op medisch advies, waartoe 
in kringen van de illegaliteit het initiatief was geno-
men. De eerste vergadering had plaats op 13 december 
1944. Er werd een dagelijks bestuur gekozen, bestaan-
de uit de heren ds G. Lans (voorzitter), ds W. J. H. 
Hubeek (secretaris-penningmeester), ds H. J. Heida, 
kapelaan Rozestraten, A. van Luijk en W. van Lent 
(vertegenwoordiger der illegaliteit). Besloten werd 

zo spoedig mogelijk te beginnen met het uitdelen van 
maaltijden, voorlopig alleen aan kinderen van 5 tot 
en met 14 jaar. Van de kant van de illegaliteit en van 
de grote bedrijven was krachtige steun toegezegd. In 
het Hollandiagebouw werd het kantoor van het 1KB 
gevestigd. Genoemd bedrijf verleende belangeloos 
gastvrijheid en alle mogelijke faciliteiten. 

Al op 18 december kon in de pakhuizen van W. van 
Leeuwen, waar voorlopig keuken, opslagplaats en 
uitdeelpost verenigd waren, een begin worden ge-
maakt met het verstrekken van maaltijden aan een 
3()-tal kinderen. Om voor zo'n maaltijd in aanmer-
king te komen, was een medisch advies een conditio 
sine qua non. De eerste groep kreeg gedurende twee 
weken elke dag een maaltijd van stamppot, soep of 
pap. Per 1 januari 1945 konden dagelijks 70 maal-
tijden worden uitgedeeld. Opdat zoveel mogelijk 
ondervoede kinderen geholpen zouden worden, ging 
men ertoe over, ieder kind om de andere dag een 
maaltijd te verstrekken. 140 kinderen kregen ge-
durende een periode van 28 dagen 14 maaltijden. 
Vanaf 22 januari werd het aantal uitgedeelde maal-
tijden voortdurend verhoogd, totdat het begin april 
met 775 een record bereikte. Tengevolge van de steeds 
moeilijker wordende voedselsituatie daalde het in de 
loop van april tot 250. Op 22 januari was ook be-
gonnen met het verstrekken van papvoeding aan 1 tot 
en met 14 jarigen: 110 porties per dag. Medio april 
werd de uitdeling echter beëindigd in verband met de 
herinvoering van de melkdistributie voor jonge kinde-
ren. Intussen was het 1KB eind januari ook maaltijden 
voor zieken gaan verstrekken. Voor deze categorie, 
aanvankelijk 75, in maart meer dan 300 personen, 
konden de maaltijden gedurende twee weken da-
gelijks worden afgehaald. Met ingang van 9 april 
werden bovendien maaltijden uitgedeeld aan perso-
nen ouder dan 14 jaar. omdat deze leeftijdcategorie 
in vergelijking met de tot dusver geholpen groepen in 
een zeer slechte conditie verkeerde. Per dag werden 
190, vanaf eind april zelfs 510 maaltijden verstrekt 
aan personen boven 14 jaar. Alle maaltijden werden 
gratis ter beschikking gesteld. In bepaalde gevallen 
verstrekte het 1KB ook levensmiddelen, met name 
aan sociale instellingen zoals het ziekenhuis, de kraam-
inrichting en tehuizen voor ouden van dagen, die 
hiervoor de kostprijs betaalden. 
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De benodigde grondstoffen kwamen uit Flakkee, 
Oud-Beijerland, Rozenburg, het westland en Fries-
land. Het transportprobleem kostte nogal wat hoofd-
breken, maar de commissie voor bevoorrading en 
beheer bleef ijverig aan het werk. Het 1KB deed ook 
pogingen om kinderen uit te zenden naar gebieden 
waar de voedselsituatie gunstiger was, zoals Friesland 
en Overijssel. Als gevolg van onoverkomelijke ver-
voersmoeilijkheden kon de uitzending, behalve die 
naar Lutten in Overijssel, geen doorgang vinden. 
Wel werden clandestien 20 kinderen over de Spijke-
nisserbrug naar Brielle gebracht, waar ze gastvrij 
werden onthaald'*. 

De samenwerking tussen kerken bleef in 1945 overi-
gens niet tot het terrein van de voedselhulp beperkt. 
Begin maart besloten de kerkeraden van de Her-
vormde gemeente en de Gereformeerde kerk tot het 
houden van gemeenschappelijke biduren 'in verband 

met den nood der tijden'. Deze bidstonden, waarin 
predikanten voorgingen, werden elke donderdag-
middag gehouden, beurtelings in de Grote Kerk en in 
de Oosterkerk'^ 

De laatste maanden 

Toen in februari 1945 de nood het hoogst was, was de 
redding nabij. Het zweedse Rode Kruis had namelijk 
voor de hongerende bevolking van West-Nederland 
gratis voedsel beschikbaar gesteld. Eind januari waren 
al twee zweedse schepen met 3.600 ton levensmidde-
len in Delfzijl aangekomen. Door tegenwerking van 
de duitsers duurde het echter nog enige weken voor-
dat de goederen naar het westen konden worden 
vervoerd en met de verdeling ervan begonnen kon 
worden. De distributie geschiedde door speciaal voor 
dit doel aangewezen winkeliers, bij wie tevoren 
bonnen moesten worden ingeleverd. In de week van 

Overvliegende vliegtuigen operatie Manna nat>ij de Schiedamseweg. 1945 aprd. 
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26 februari tot 3 maart ontving iedereen van 4 jaar 
en ouder 800 gram wittebrood. Bovendien was er 
voor alle leeftijdsgroepen 125 gram margarine per 
persoon beschikbaar en voor kinderen van O tot 
14 jaar 250 gram grutterswaren. Door deze voedsel-
hulp werd althans voor één week de ergste nood 
gelenigd. Dat de geschenken van het zweedse Rode 
Kruis bijzonder op prijs werden gesteld, spreekt van-
zelf. In een artikeltje in De Maasmonder werd de 
loftrompet over Zweden gestoken en in de etalage 
van de firma Verkade aan de Schiedamseweg was 
veel bezienswaardigs over dit land tentoongesteld". 
Het illegale blad Trouw schonk in zijn editie Rechter 
Maasoever eveneens aandacht aan de zweedse hulp. 
Trouw schreef dat de duitsers zelfs deze voedselhulp 
uit een ook voor hen bevriende natie wilden gebrui-
ken om de geest van verzet te breken: 'Ze lieten de 
schepen in Delfzijl, het uiterste puntje van ons land, 
binnenlopen in plaats van ze enige uren verder te 
laten varen naar Den Helder, Den Oever of Amster-
dam. Toen ze daar ver weg, in het nog voldoende eten 
bezittende Groningerland lagen, zeiden ze smalend: 
Ga het nu zelf maar halen. Dus met andere woorden 
breek de spoorwegstaking en ge hebt het. Plagerij? 
Zijn wij als een hondje dat een kluif boven zijn 
kop ziet gehouden en dat zich hoort toeroepen: hoe 
spreekt-ie. Moeten we eerst blaffen, opzitten en poot-
jes geven? Neen, 't is erger! 't is ruwe, plompe, botte, 
berekende, sluwe opzet om de geest en de volks-
kracht van Nederland te breken. Het is het boosaar-
dige spel van de over ons georganiseerde honger. 
Maar toch, nederlands initiatief heeft het zweedse 
voedsel hier gebracht. We zullen het nu krijgen en wij 
zullen het ons laten smaken, denkende vol dankbaar-
heid aan de daad van het zweedse volk'". 

Het zweedse voorbeeld vond navolging. Ook het 
Internationale Rode Kruis en de Zwitserse Bondsraad 
stelden voedsel voor de noodlijdende bevolking van 
West-Nederland ter beschikking. Dankzij de hulp 
van de drie genoemde instanties kon van medio maart 
tot na de bevrijding wekelijks 400 gram brood per 
persoon gratis worden uitgereikt. 

Nog in een ander opzicht werd de situatie in maart 
beter. Na een koude januari- en een sombere en natte 
februarimaand volgden weken met fraai weer, zodat 

De eerste chocolade na de bevrijding. 1945. 

de natuur al vroeg tot wasdom kwam. De weilanden 
toonden reeds in maart een welig grastapijt, waar-
door het vee extra vroeg de stallen kon verlaten. In 
het Westland werden de kasgroenten en later ook de 
groenten van de koude grond in grote hoeveelheden 
naar de veiling vervoerd'*. Hierdoor konden ook de 
groentewinkels in Vlaardingen in ruime mate worden 
bevoorraad. 

Op één van die fraaie voorjaarsdagen van 1945, op 
23 maart, om kwart over vijf in de middag, deden 
britse jachtbommenwerpers een geslaagde aanval op 
de Vl-lanceerbasis en brandstoftanks bij de Sunlight-
zeepfabrieken aan de Nieuwe Waterweg. Het be-
tekende het einde van deze startbaan, vanwaar 
's ochtends nog vergeldingswapens van het type V-1 
waren gelanceerd. Trouw schreef: 'Wij hadden een 
heldere avond en een rustige nacht'". 

In april brak echter een moeilijke tijd aan. Als gevolg 
van het offensief van de geallieerden werden de ver-
bindingen met het noordoosten van Nederland ver-
broken, waardoor de verzending van levensmiddelen 
naar het westen wederom stagneerde. Met ingang 
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van 8 april werd het normale broodrantsoen verlaagd 
van 800 tot 600 gram per week en ingaande 22 april 
zelfs tot 400 gram! De bezetter stond tenslotte toe dat 
de geallieerde luchtmacht de uitgehongerde bevol-
king van de westelijke provincies te hulp kwam. Het 
nieuws van de eerste voedseldroppings, op zondag 
29 april, bracht uiteraard ook onder de vlaardingse 
bevolking enthousiaste reacties teweeg. 

Welke gevolgen het voedselgebrek had voor de volks-
gezondheid in Vlaardingen, blijkt uit een kort na de 
bevrijding opgesteld rapport. Op 10 mei 1945 bracht 
namelijk een onderzoekteam, bestaande uit dr In 't 
Veld, dr Den Hartog en de amerikaanse kolonel dr 
Sydenstricker, een bezoek aan Vlaardingen om zich 
van de voedselsituatie alhier op de hoogte te stellen. 
Inhchtingen werden verkregen van de plaatseUjke 
arts dr E. J. Linzel. Tot januari waren, aldus het 
rapport, de omstandigheden nog redelijk goed ge-
weest, maar daarna was de toestand snel verslechterd. 
Volwassenen hadden 30 a 40 procent van hun normale 
gewicht verloren. Er waren ongeveer 600 gevallen van 
hongeroedeem. 150 personen, meest ouderen, moes-
ten het bed houden. Enkelen waren waarschijnlijk als 
gevolg van voedselgebrek overleden. Kinderen en 
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EEN KIND IN DE OORLOG 

Gerard van den Berg 

Oorlog werd het op een vroege ochtend in mei. Ik heb 
mij er weleens over verbaasd, dat uit een zee van 
onbezorgde onnozelheid die tiende mei ineens als een 
afgetekende herinnering tevoorschijn treedt. We wa-
ren onnatuurlijk vroeg op. Het jonge zonlicht achter 
de ramen. De radio op het tafeltje tussen de twee 
hoge ramen aan de straatkant. Misschien is dit wel het 
ogenblik geweest waarop mijn liefde voor de radio 
is geboren. Het gemakkelijke medium dat velen zo 
moeiteloos verbindt op een wezenlijk ogenblik. Mijn 
vader, een ietsje leunend tegen het raamkozijn, de 
hand aan het gezicht, luisterend. Een mannenstem op 
de radio. Reeksen meldingen, waarnemingen. Berich-
ten zoals die nooit omgeroepen werden en die maar 
één ding konden betekenen: de oorlog was uitgebro-
ken. Woorden van de koningin met de bitterheid van 
het moment geladen: onverhoeds aangevallen..., 
vlammend protest . . . Motoren in de lucht. Rumoer 
op straat. Mensen komen hun huizen uit, staren om-
hoog. Zwermen vliegtuigen, vreemde vliegtuigen. 
Kruisen erop: Duitsers, de vijand! 'O, straks komen 
onze Fokker G-I's en die jagen ze allemaal weg' 
wijsneusde ik in de straat. Het kinderlijk vertrouwen 
zou nog heel wat dreunen krijgen. 

Enkele dagen later. Weer vliegtuigen. Bruine lucht in 
het oosten. Rook en smook boven Rotterdam. Ver-
moeden en verhalen van het gruwelijk inferno. 
Vluchtelingen op een schoen en een slof naar Vlaar-
dingen. De G I's kwamen niet meer. De berichten 
waren somber. De koningin naar Engeland, de men-
sen bedremmeld. En dan, onze opperbevelhebber, 
generaal Winkelman: capitulatie! Je neerleggen, het 
onrecht door laten gaan. Een kleine jongen met een 
geknakt gevoel van zelfvertrouwen. Een land met vijf 
jaar overheersing in het vooruitzicht. 

De oorlog betekende in de eerste plaats, dat wij bezet 
werden. De Duitsers kwamen uit de richting van 
Schiedam. Nieuwsgierig waren wij natuurlijk wel, 
naar die geoliede oorlogsmachine. Weinig schuld-
bewust ogende soldaten in vreemd grijs. Professio-
neel met hun geurige leren laarzen in plaats van de 

Gerard van den Berg, 11 jaar oud, op schoolfoto. 1943/4. 

omwonden kuiten van de Hollanders. Koppels met 
gespen: Gott mit uns. Hoe kan dat nou? Soldaten met 
wapens. Ik had nog nooit een wapen gezien en ik was 
een en al oog. Staal en hout, glimmend van de olie. 
De trekker, een doorn met een kapje eromheen. 
Soldaten die een beetje zuur roken naar hun brood, 
zure regen avant la lettre. Soldaten met ijzeren spij-
kers onder hun laarzen, zoals ik die kende van de 
paarden bij gladheid. Bijna alle vervoer gebeurde 
nog met paard en wagen. Dat ijzerbeslag kaatste 
weldra door de straten, want deze soldaten liepen in 
groepen en colonnes opzichtig achter elkaar. Soms 
hieven zij daarbij nog gezang aan. De reactie was 
hoon, haat en angst bij de mensen. Hun opdrachten 
plakten de Duitsers op de muren. Bekanntmachung, 
stond erboven: de overheersing op papier. Voor de 
helft waren die decreten afgedrukt in het ongewenste 
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en overbodige, gotische duits. Overigens bleek al 
gauw, dat de soldaten van het bezettingsleger veelal 
eevoudige boerenjongens waren met weinig Ahnung 
van het Dritte Reich. Op een avond stonden er twee 
op de stoep, met een vraag of een smoesje. 'Kom 
maar even binnen', zei mijn vader. En daar zaten ze. 
Groot en grijs en een beetje zwetend. Grijnzend en 
verlegen ging het al gauw over Heimat en zu Hause en 
het werd bijna gezellig.. . 

Er was een groter kwaad tijdens de bezetting. Dat 
waren de foute Nederlanders. Voorop natuurlijk de 
fanaten met hun NSB-speldje. hun uniform: Duitser-
tje spelen. Maar goed, die waren bekend en konden 

Affiche WA. 

gemeden worden. De ware pestilentie, dat waren de 
overlopers. De profiteurs en onderkruipers die in de 
Nieuwe Orde hun kans zagen. Die probeerden bij de 
bezetter en zijn handlangers in het gevlei te komen, 
door geklik en heimelijke diensten. Ze konden je 
verraden; ze konden overal zijn. De mensen gingen 
fluisteren. Als kind leerde je snel. Als je in gezel-
schap een keer voor een vaderlandse mening uit-
kwam en er viel dan zo'n gevaarlijke stilte met gesis 
hier en daar, dan wist je waar je je voortaan aan te 
houden had. Het is een van mijn sterkste herinne-
ringen aan de tijd van de bezetting. Er werd zo anders 
gepraat. Er werd bedekt gesproken, of in twee lagen: 
een oppervlakkige en één voor de goede verstaander. 
Als men niet iedereen kende die meeluisterde hield 
men zich op de vlakte. Ook in de gesprekken van 
mijn vader en moeder was die spanning vaak aan-
wezig. Precies weten waar het over ging kon je als 
kind natuurlijk niet steeds, maar de dreiging was 
speurbaar. 

In 1941 werd mijn moeder op straat aangesproken 
door Vlaardingers die zeiden: 'Je man is ontslagen bij 
de gemeente, hè?' Mijn moeder wist van niks en 
kwam dus met opgestoken vaan thuis. 'Ik heb maar 
niks gezegd om je niet onnodig schrik aan te jagen', 
zei mijn vader. Daar had je nou zo'n situatie dat de 
druk zich duidelijk deed gelden. Wat was het geval? 
Mijn vaders grootvader was een eeuw tevoren in 
Brielle geboren uit joodse ouders: Jozef van den Bergh 
en Cornelia Salomon Cohen. Eén joodse grootouder, 
ontslag als gemeenteambtenaar, zo ging dat. Een 
zuster van mijn grootvader werd door een foute amb-
tenaar op het gemeentehuis in Maassluis voortdurend 
gedreigd een ster te moeten dragen. Mijn vader kon 
bewijzen, dat zijn grootvader als achttienjarige ge-
doopt was 'zonder ooit de gebedsriemen gedragen te 
hebben'. Hij kon het bewijzen. Hij moest het be-
wijzen. Ons bestaan stond op het spel. Het ontslag 
werd ongedaan gemaakt. 

Van die dreigingen waren er steeds. De bezetter haal-
de de strop steeds strakker aan. Mogelijke tewerk-
stelling in Duitsland. Het koper moest worden in-
geleverd. Mijn vader kreeg een foute baas. De fietsen 
werden gevorderd. Radiotoestellen inleveren. Altijd 
moest je zien de dans te ontspringen. Dat deed je 
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door bij voorkeur niet op te vallen. Daarom stuurde 
je een kind met een koperen prulletje. Daarom brach-
ten we een radio, waar alleen muziek uitkwam als je 
hem van de trap gooide . . . Ons eigen toestel ging in 
de kast in de werk- en studeerkamer aan de andere 
kant van de gang. Uit die kast klonk sindsdien 
's avonds de stem van de hoop: 'Hier radio Oranje, 
de stem van strijdend Nederland'. De uitzendingen 
uit de kast werden in die tijd bij ons thuis beluisterd 
door een clubje, dat voor dit doel samenkwam. Ik 
herinner mij in het bijzonder een eerbiedwaardige 
onderwijzeres. Ze straalde een zekere plechtigheid 
uit, wachtend op het nieuws uit Londen. Op een 

V-Victoria. Affiche. Ca 1943. 

WAT BETEEKENT HET ? 

VOOR EUROPA OP ALLE FRONTEN. 

avond werd er tijdens een uitzending aan de voor-
deur gebeld. Iedereen schrok geweldig. Als je be-
trapt werd kon je dat in het verderf storten, dat was 
bekend. Het bleek een goede buur te zijn met de 
mededeling: 'Van den Berg, we kunnen je radio op 
straat horen . . . ' . Niet lang daarna verhuisde het 
fraaie toestel naar het trapkast je. Het gezelschap dat 
vroeger zo voornaam in de andere kamer had ge-
zeten, zette zich voortaan op onze koude zoldertrap, 
waar het 'pom pom pom póóóóm' en de stem van Den 
Doolaard nu van tussen de schoenendozen klonken. 

Berichten, goede signalen, daar leefden de mensen 
op, tijdens de oorlog. Als de dominee op zondag het 
hart had te bidden voor onze geëerbiedigde koningin, 
ons geliefde vaderland, dan knalde er een schot ener-
gie door de kerk. Je gloeide van trots en verbonden-
heid. Iemand hoefde maar een uitgezaagd koningin-
netje te tonen, of de letters OZO (Oranje Zal Over-
winnen), dan was het kits. 

Zes en een kwart, 
zes en een kwart, 
wereldkampioen verrader zonder hart, 

zongen we over Seys Inquart als we zeker wisten 
onder elkaar te zijn. Of: 

De Duitsertjes lagen bij nachte, 
ze lagen bij Suiker in 't veld. 
Ze hielden vol trouwe de wachte, 
ze hadden 't geschut al gesteld. 
Daar hoorden zij d'Engelsen komen, 
hun liedeke vloeiend en klaar . . . 
De Engelsen gooiden wat bommen 
en 't zootje lag in elkaar. 

Een beetje profaan vond ik het wel, maar ik genoot 
ervan het te zingen. Zo genoten we ook van het 
overtrekken van steeds meer geallieerde bommen-
werpers richting moffrika. Diep onder de dekens 
hoorde ik ze van verre komen. Een zacht zoemen dat 
onweerstaanbaar aanzwol tot een machtige, diepe 
brom. Dan wist je dat er aan onze bevrijding gewerkt 
werd. De zoeklichten floepten aan: lange, lichtende 
vingers naar de hemel, rusteloos zoekend daarboven. 
Soms concentreerden twee of drie lichtcirkels zich op 
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één een zo'n nietig kruisje aan de hemel. Dan hagelde 
het afweervuur omhoog. Vaak mengde de heldere 
rakketak van de flack van de duitse snelboten in de 
Nieuwe haven zich erin. Menig schietgebedje voor de 
vliegers floot mee naar boven. In mijn bed hoorde ik 
de scherven van de projectielen terug regenen op 
straten en daken. Dat werd morgenochtend weer 
vroeg scherven zoeken. En later tegen elkaar op-
scheppen met interessante vondsten. 

Een enkele keer haperde zo'n vliegtuigmotor in de 
donkere nacht. Dan hield je je adem in. Als zo'n 
toestel reddeloos omlaag gierde kon ik mij daar 
eigenlijk niets bij voorstellen. Je kon je alleen ver-
bijten om een duits succes. Soms waren de aanvallen 
op onze onmiddellijke nabijheid gericht. De over-
kant vormde een logisch doel: de olieopslagplaatsen 
aan de overkant van de Waterweg. In dat geval ont-
moetten aanvaller en verdediger elkaar veel woester 
in het pandemonium van zoemen, grommen en brul-
len, lichten, vuren en knallen. De dreunende inslagen 
deden het huis beven en het vaatwerk rinkelen. Even 
later speelden wilde vlammen tegen de donkere 
hemel, een baaierd van roodoranje vuur. Pakhuis-
meesteren brandde, een engels succes.. . In het laat-
ste jaar van de oorlog heb ik een keer een bombarde-
ment op klaarlichte dag meegemaakt. Wij zaten te 
vissen in de Oude haven met wat wij hengels noem-
den, stokken dus. Aan de stralende hemel boven ons 
verscheen met onmiskenbaar gebrom een groepje 
bommenwerpers. Er klonk geen afweervuur. Op een 
gegeven ogenblik, het leek pal boven ons hoofd, zagen 
wij hoe zich uit de vliegtuigen kleine zwarte voor-
werpen losmaakten, ze leken wel aan elkaar geketend. 
We beseften onmiddellijk het gevaar, sprongen op en 
renden de dichtstbijzijnde straat, de Bleekstraat in. 
Enkele tientallen meters de heUing af was een aan-
nemersbedrijf. Zonder aarzelen renden we daar bin-
nen. Er stonden nog een paar mensen. Uitleggen 
behoefden we niks, want onmiddellijk daarop daver-
de Vlaardingen van de inslagen. Achteraf bleek dat 
met een precisiebombardement een duitse raketstel-
ling bij de Sunlightfabriek vernietigd was. Aan de 
Parallelweg waren ruiten bij bosjes gesneuveld. 

Zoveel plezier ik had in deze gebeurtenissen, zo 
moeilijk had ik het met enkele 'verdwaalde' bom-

Bomhardement 14 oktober 1940. Slagerij Van der Valk. 

men, die op woonhuizen aan de Hoogstraat vielen. Ik 
wilde zo graag geloven, dat het duitse bommen waren 
en de gedachte was zo tegendraads dat onze vrienden 
daar slachtoffers gemaakt hadden. Toch viel aan die 
conclusie niet te ontkomen. Koren op de molen van 
de halfhartigen natuurlijk. Denk erom dat ze er in 
elke kring, op elke verjaardag bij wijze van spreken 
waren, de sceptici tegenover de geallieerde zaak. 
Vergoeilijkend praten over de Duitsers voelde je al 
bijna als collaboratie. 

Het signaal luchtalarm met de sirenes raakt me, 40-45 
jaar na '40-'45 nog steeds. Dat onverhoedse gevaar, 
waakzaam moeten zijn, is er destijds ingehamerd. 
Mijn vader koos op die momenten altijd voor de 
nieuwsgierigheid, mijn moeder voor de relatieve vei-
ligheid. 'Harrie, pas nou op. Harrie, kom nou bin-
nen. ..'. En hij stond daar, midden op straat, alsof die 
vliegtuigen in zijn opdracht kwamen. De buitendeur 
stond dus open vanwege mijn vader, de kelderdeur 
vanwege mijn moeder, want onder de trap zou de 
veiligste plaats zijn, werd gezegd. Het compromis 
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was de gang, wat verder of wat minder ver, naarmate 
de geluiden dreigend waren. Op school moesten wij 
leren om bij luchtaanvallen onder de banken te hur-
ken. Wij oefenden het met oprechte tegenzin onder 
juffrouw Van der Bilt en hebben het bij mijn weten 
nooit gepraktiseerd. 

Al voor de oorlog was er de schuilkelder op het 
Verploegh Chasséplein. Een muf donker hol in de 
grond met een penetrante pislucht. Eigenlijk was het 
een stukje dijk met een gangetje eronder. In de ge-
sprekken van volwassenen hoorde je, dat als zo'n 
schuilkelder een voltreffer kreeg, je als ratten in de 
val zat. Ik vond dat, mét die stank, een walgelijke 
gedachte. Ik dacht dat die schuilkelder het parade-
paardje was van wat toen de Luchtbescherming heet-

te, goedwillende gewichtigdoenerij in goedkope 
ketelpakken. Kwam van die kant ook niet het advies 
om ruiten kruislings af te plakken met plakband? Als 
de luchtdruk van een explosie de ruiten aan barrels 
blies zou het plakband voorkomen, dat de sphnters in 
het rond vlogen. Sommige ruiten zijn nog jaren in 
bruine vierkantjes verdeeld geweest. Je moet je bin-
nen wel in de bajes gevoeld hebben. Een bevel waar 
weinig mee te sjoemelen viel was dat van de algehele 
verduistering. Bovendien voelden de mensen ook wel 
enig eigenbelang. De stad bij nacht onopvallend 
maken vanuit de lucht, dat kon helpen overleven. 
Zwarte rolgordijnen raakten in zwang, omdat over-
gordijnen vaak niet voldoende resultaat opleverden. 
Auto's reden met een gleufje licht door de avond en 
fietsers volstonden met een 'gloeiende spijker'. 

Openbare schuilkelder Westhavenplaats-Westhavenkade Ca 1942 
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Tegen de fietsenvordering was het verzet algemeen. 
Je fiets kon levenreddend zijn, bijvoorbeeld als het 
erom ging voedsel te krijgen. Van een formuliertje, 
dat de mof je fiets had ingepikt, kon niemand eten. 
Als er ergens fietsen gevorderd werden, of als de 
Duitsers straten afstroopten, dan ging dat als een 
lopend vuurtje. Ik zie ze nog met een legervracht-
wagen de Oosterstraat afkomen. Prompt ging bij ons 
het plan-Hollandia in uitvoering. Met vereende 
krachten werden de fietsen op het dak van de Hollan-
diagarage, die aan ons huis grensde, gedeponeerd. 
Via de schutting en het schuurtje van mijn oom die 
naast ons woonde was dat niet zo'n heksentoer, maar 
als je het niet wist kwam je nooit op de gedachte, dat 
langs die weg weleens fietsen konden zijn verdwenen. 
Ze moesten alleen niet bij mijn broer uit het slaap-
kamerraam koekeloeren, want dan kon je óp het 
garagedak kijken . . . Ik had kort voor de oorlog mijn 
eerste tweedehands fietsje gekregen, waarop ik aan 
vaders hand langs lange rustige lanen had leren peda-
leren. Toen de banden versleten waren en niet meer 
te vervangen - die kleine maatjes waren al gauw niet 
meer te krijgen - reed ik op kale velgen, een kunst 
apart! Rechtuit, met beide sporen van elk wiel op de 
grond gaat het prima, vooral op asfalt, maar dat was 
er toen nog bijna niet. Op gewone klinkers lukte het 
ook nog wel. Maar om van de Oude haven de bocht te 
maken, ietsje klimmend de kinderhoofdjes bij de 
nieuwe brug op, daarvoor moest je de hele techniek 
van rijden en glijden met voortdurende spanning op 
de ketting beheersen. De spaken bleken tegen dit 
soort beproevingen slecht bestand en al spoedig kwam 
ik op een vork en een wiel thuis om niet meer op te 
stappen. Overigens waren wij meesters in het zo lang 
mogelijk op de weg houden van de fietsen. De ban-
den werden op den duur enkele keren per week ge-
repareerd en ze vlogen onder onze handen dan ook 
van en aan het wiel. De binnenbanden werden tot in 
het oneindige geplakt met stukje van andere binnen-
banden. Bij de buitenbanden ging het net zo. Zwakke 
plekken en gaten werden versterkt met de beste stuk-
ken van andere buitenbanden. Dat kon door de stalen 
draad te verwijderen en het stuk tussen de binnen- en 
de buitenband te schuiven. Je kon ook de staaldraad 
laten zitten en het versterkingsstuk buitenom aan-
brengen. Dat betekende, dat je het stuk moest vast-
houden tijdens het pompen en dat de band keihard 

opgepompt moest worden. En toch had je het nogal 
eens dat het buiten opgezette stuk er onderweg af-
vloog. In elk geval kreeg je door die reparaties bobbels 
in het rijviak, waardoor de fietser zich steeds meer 
deinend voortbewoog. Als er niets meer te repareren 
viel werd nog wel de binnenband verwijderd en de 
buitenband gevuld met oude kranten. Je moest heel 
stijf stoppen, dan viel er zo nog best te fietsen. Mas-
sieve banden, stroken autoband door een zwaar nietje 
vastgeklemd, begon je steeds meer te zien. Houten 
fietsbanden, dat was ook voor ons een curiositeit. 
Overigens hadden de versleten fietsbanden nóg een 
gewichtige functie. Wij gebruikten ze namelijk om de 
schoenen te verzolen. Schoenmaker Van der Borden 
had zijn laatste stukje leer allang gebruikt. Maar je 
wilde zo lang mogelijk droge en warme voeten hou-

Max Blokzijl spreekt tot de vlaardingse jeugd. 1944. Affiche. 
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den. Ook hier dus geregelde huisvlijt. Gerard om de 
haverklap naar Van der Borden, 'of we de leest even-
tjes mogen lenen'. En zoals aan ons, leende Van der 
Borden zijn leest aan de hele buurt, dat wil zeggen, 
zijn tweede leest, die waar het ene voetje afgebroken 
was. Een paar jaar geleden heb ik bij toeval een leest 
op de kop getikt en die doe ik niet meer weg, je kan 
nooit weten . . . Behalve fietsband sloegen wij alles 
onder de zolen wat maar een beetje slijtvast was. 
Het beroerde was, dat er vaak niets meer was om het 
op vast te timmeren. Soms werden houten kleppers 
onder leren schoenen vastgemaakt. Je moest er dan 
de tenen uitsnijden om ze passend te houden. 

Ik kan me niet herinneren in de oorlogsjaren ooit een 
kledingstuk nieuw uit de winkel gekregen te hebben. 
Mijn moeder maakte alles zelf uit een lapje of uit wat 
ook maar voor handen was. Ze was dolblij oude 
costuums van mijn vader te hebben bewaard. Uit een 
colbert ontstond mijn gehefde klettervest, dat ik bij-
voorbeeld droeg tijdens de strooptochten in de tuin 
van Riedlin. De arme familie Riedlin. Ze woonden 
op de hoek van de Parkweg in wat in onze ogen een 
riant buiten was. De Riedlins waren duits, rijksduits 
heette dat geloof ik. Ik dacht dat ze door de Duitsers 
niet gepruimd werden omdat ze geen Nazi (en emi-
granten) waren en dat ze voor ons bij alle vriendelijk-
heid toch moffen bleven . . . Enfin, de tuin stond vol 
met appelbomen en er zaten véél zakken in het klet-
tervest. 

Tja, daar kan men zich nu waarschijnlijk moeilijk een 
voorstelling van maken. Hoe leeg de winkels waren 
tijdens de bezetting. En ze werden alsmaar leger. Het 
verhaal van mijn zusje en de bananen stamt uit de 
eerste jaren van de oorlog. Op een dag kwam ze thuis 
met het nieuws: Bij Schrijvershof hebben ze bana-
nen! Nou ja, dat kon dus niet, want bananen komen 
van overzee en er kwam allang niks meer van over-
zee. Maar maak dat een kind van zes eens duidelijk! 
Er werd haar dus kort en goed te verstaan gegeven 
dat ze het mis had. Tranen met tuiten en de volgende 
dag hetzelfde verhaal: Ik heb ze zelf gezien, ze liggen 
in de etalage. Enfin, ze hield zo lang vol dat mijn 
moeder uiteindelijk zei: Hier heb je een dubbeltje, ga 
die bananen van jou dan maar halen. Toen kwam de 
aap uit de mouw: de groenteman had zijn etalage zo 

treurig leeg gevonden, dat hij er een Fyffes-reclame-
plaat, gemeen levensecht, in had gezet. Er waren 
etalages die in vijf jaar niet veranderden. Vrienden 
van mijn ouders, de Ligtharts hadden aan de West-
havenkade een sigarenwinkel. Omdat hun nering 
praktisch verviel moesten ze omzien naar iets anders. 
Ze begonnen een leesbibliotheek in het nieuwe 
complex noodwoningen, dat voor de vluchtelingen 
van het bombardement op Rotterdam was gebouwd. 
Dankzij die operatie ben ik nog steeds een uitstekend 
boekenkafter. 

Er kwam ook voor van alles een surrogaat. Dat was 
een vast thema van gesprek tussen de mensen. Hoe 
smaakt het surrogaat. Voor sigaretten stelde het 
klaarblijkelijk niet veel voor, gezien de kwalificatie 
'Consi is bocht', die algemeen werd gehoord. De 
bakkers wisten de show lang gaande te houden. Het 
koffiesurrogaat was misschien wel het meest omstre-
den product. Misschien proefden sommige mensen 
koffie, omdat ze het persé wilden proeven. Anderen 
stelden vast: gootwater. Er waren soms ook andere 
oplossingen. De groentenhandelaar van de Visbank, 
met zijn even schilderachtige gade woonachtig in een 
kot je bij de Spoorhaven, droeg de bijnaam buk 'm 
Borsboom, vanwege de wijze waarop hij zich een 
rokertje verschafte. Door te bukken en de peuken 
van anderen te rapen. Hij was niet de enige. Ook 
ik heb mijn nicotinedoop gekregen met gerecyclede 
shag. Wees niet bang dat de tabak als een soort joint 
langs allerlei monden ging. Een bukroker gooit zijn 
peuken namelijk nooit weg. Hij zal wel gek zijn, dat 
scheelt hem een keer bukken. Overigens waren er al 
gauw geen peuken meer. Opa van den Berg aan de 
Schiedamseweg verbouwde achter zijn huis zelf tabak. 
Grote harige bladen die na drogen en snijden in zijn 
doorroker terecht kwamen. Overduidelijk werd daar-
bij dat zonder sauzen en fermenteren uit bladen 
tabak nog geen pijptabak ontstond.. . Als jongens 
moesten we genoegen nemen met lindebloesem van 
de Binnensingel, die we rookten in krantepapier. 
Maar dan moest het wel seizoen zijn. 

Over krantepapier gesproken. Er was in de oorlog al 
spoedig ook geen toiletpapier meer voorhanden. En 
omdat je toch iets bij de hand moest hebben in zulke 
gevallen, werden in de wc keurige bundeltjes papier 
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van kranten en dergelijke opgehangen. Altijd pech 
als je zo'n vermaledijt stukje glad tijdschriftenpapier 
trof, dat ook na herhaald frommelen scherp en absor-
batievreemd bleef. Maar goed op het toilet koester-
den wij toen óók verheven gedachten zoals: 

Hoe opgelucht zult gij u voelen 
als ge dit vuil weer weg ziet spoelen . . . 

Succesvoller was opa Van den Berg met de restanten 
van zijn vroegere bedrijf, waarvan het bord op de 
gevel HOEK EN SNEUMAKERIJ getuigde. Ooit 
zette hij stalen haken, zogeheten hoeken, aan on-
geveer dertig centimeter lange koordjes, sneuen, 
welk tuig bij de beugvisserij werd gebruikt. Deze 
bezigheid was al ver vóór de oorlog verdwenen. Op 
zolder had hij echter nog tienduizend sneutjes liggen, 
waarvoor de kabeljauw bespaard was gebleven. Toen 
in de oorlog ook de schoenveters begonnen te ont-
breken liep half Vlaardingen weldra met sneuen van 
Gommert van den Berg in zijn schoenen. Wij bezaten 
een klein voorraadje en het bleek een uitstekend 
relatiegeschenk te zijn. 

Van alles wat in de oorlog niet meer gemaakt, niet 
meer aangevoerd, niet meer te krijgen was heb ik één 
ding het meest pijnlijk gemist: een bal. Gek van 
straatvoetbal als ik was kon ik ervan dromen een bal 
te bezitten. Zo'n kleine zwarte, zo'n glimmende brui-
ne met een figuurtje erop gedrukt, zo'n grote strand-
bal met een tuitje dat je naar binnen kon drukken. 
Maar ze waren er gewoon niet. Op, weg, afgelopen. 
Ik verlangde er zo naar, dat ik soms gewoon ballen 
zag liggen, op het garagedak, in een hoek van de 
Maassteeg (het 'kromme drol'). Maar op z'n best ging 
het bij zo'n hallucinatie op een halve bal, al lang 
tevoren gescalpeerd. Het beste alternatief maakten 
wij (alweer) van de binnenband van een fiets. De 
band werd aan ringen geknipt. Binnenin een keiharde 
prop en dan, rondgaande, de elastieken er omheen. 
Ze passen steeds beter en gaan spannen. Goed rond 
houden. Hoe meer ringen er omheen, hoe beter de 
bal. Wij maten de kwaliteit van de elastieken bal door 
hem even taxerend op de hand te wegen. Deze ballen 
sleten helaas snel. Tijdens het spel vlogen de ringen je 
vaak om de oren. Maar de illusie was er. Naast best 
was de papieren bal, rond en hard gesnoerd met dat 

lekkere dunnen bindtouw, dat je nog wel eens om een 
pakje kon vinden. Touw was echter ook zeldzaam. 
Op den duur kwam er papiertouw. In de eerste de 
beste plas veranderde je bal dan in moes. Je werd er 
ook op aangezien, als je een partijtje wilde trappen 
met de jongens uit een andere straat. 'Heb je een bal? 
Wat voor bal heb je . . . ? ' . Het ongeluk lag in de kast 
van mijn oudere broer, die een afkeer had van het 
voetbalspel. In de linkerla, aan de rechterkant lag een 
poenkelharde, grijswitte tennisbal, met een zacht, 
harig vachtje en een onberispelijke golflijn. Je wist 
gewoon dat die bal stuitend en springend, suizend en 
zingend op elk tikje van je voet zou gehoorzamen. En 
dat lag maar. Om zijn macht over de materie in het 
algemeen en over mij in het bijzonder te demonstre-
ren liet mijn broer hem daar onaangeroerd liggen. 
Hij moet geweten hebben, dat ik mij zou vergrijpen. 
Stel voor, dat die jongens zouden vragen: 'Wat voor 
bal heb je dan wel . . .?'. En ik zou met een noncha-
lant gebaar die tennisbal uit mijn zak halen . . . Enfin, 
de bal is tenslotte door een onverlaat van een jaar of 
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twintig, die langs liep tijdens een partijtje in de Ko-
ningstraat uit ballorigheid over de muur van de Hol-
landiafabriek getrapt en niet meer teruggevonden. 
Dat was een zware gang naar huis . . . 

Dat doet me denken aan die andere thuiskomst op 
een donkere avond in 1944. Er was niks meer te 
stoken en het was koud. Met de oplossing van dat 
probleem waren we allemaal bezig. Bij de ROMI 
groeven we in de spoorbaan, op zoek naar niet hele-
maal verbrande kolen tussen de sintels. Een uit de 
vaart geratste kano, die toch al weken onder water 
lag, werd aan het eind van de zomer met een gehuur-
de handwagen naar ons plaatsje gebracht en in kachel-
hout veranderd. Op een ochtend was mijn vader heel 
vroeg wakker. In het halfdonker ging hij de straat op 
en 'vond' een zak kolen - het overblijfsel van enig 
ongerief de vorige avond? De kolen waren zo vet, dat 
hij nog jaren met een donkere vlek in de kraag van 
zijn lichte overjas gelopen heeft. Ik was paraat als 
er aan de Nieuwe haven, onder gewapend toezicht, 
kolen gelost werden voor de duitse weermacht. Ach-
ter elkaar verdwenen de mannen in het ruim van het 
kolenschip, om even later de ladder weer te bestijgen 
met een mud kolen op de schouder. Dan stapten ze 
op de lange loopplank, die onder hun stappen op 
en neer zwiepte. Aan beide zijden van de loopplank 
kinderen zoals ik, gretig wachtend op het wonder, 
zoals Boaz dat Ruth liet geworden. Waarachtig, soms 
kiepte zo'n man heel even, alsof het gewicht hem 
teveel werd. Soms haalde hij de schouder even op: 
een rhetorische vraag of de zak er nog was. Zulke 
kleine bewegingen waren voldoende om wat kolen uit 
de mond van de zak te stoten, die dan in de kluwen 
kinderen naast de plank vielen. Voor een handje 
kolen zag je wel een week zwart. Er ontstond een 
nieuwe mogelijkheid toen de Duitsers besloten een 
eventuele luchtlanding voor te zullen zijn door het 
plaatsen van boomstammen in de weiden. Ze ver-
hinderden dat (zweef)vliegtuigen konden landen en 
brachten mogelijke parachutisten in moeihjkheden. 
Deze mogelijk strategische nasleep van de landingen 
bij Arnhem betekende, dat duizenden bomen gekapt, 
aangevoerd en met een tussenruimte van enkele 
meters in de weilanden gezet moesten worden. Dit 
leverde een mallotig schouwspel op. Sommige stam-
men liepen in het voorjaar zelfs u i t . . . Het vlaarding-

se bomendepót was over de spoorbrug, hoek Galg-
kade. Honderden stammen met een lengte van twee a 
drie meter lagen daar te wachten op transport naar de 
weide. Een grote verleiding natuurlijk voor de bevol-
king, die loopt te blauwbekken in huis, omdat er niets 
meer te stoken is. 

Op een avond bleek mijn vader bij zijn thuiskomst op 
de fiets zo'n boom met zich mee te voren. Deze zal bij 
de verdedigingswerken geen gemis zijn geweest, want 
het was een vergissing van de natuur. De begroeting, 
die mijn vader ten deel viel van mijn moeder, stond 
naar mijn opvatting in geen enkele verhouding tot de 
bijdrage, die het scharminkel aan de verzachting van 
ons stookprobleem kon leveren. Hij werd ingehaald 
of hij een vrachtwagen eierkolen had meegebracht. 
Psychologen opgelet. Dat akelige boompje en de kus 
waarmee de drager ervan werd verwelkomd, zetten 
bij de naar liefde en erkenning snakkende elfjarige 
een proces in gang. Die avond, kort voor spertijd 
kneep ik er tussenuit. Het was een frisse herfstavond, 
de straten glimmend van het nat. Bij de spoorbrug 
gekomen zag ik mijn grootste obstakel onontkoom-
baar aan de andere kant. De duitse schildwacht, 
groot, gehelmd, geweer aan de schouder. Hij werd 
benaderd door twee mannen. Terwijl ik voorzichtig 
op een afstand bleef, kon ik zien hoe ze op hem 
inpraatten. Toen gaven ze hem iets. Geld kennelijk. 
Geld! Natuurlijk, geld, nooit aan gedacht. Ik zou 
het trouwens niet gehad hebben. Het gehate zinken 
dubbeltje voor de Winzo-ijssalon jatte ik uit de porte-
monnee van mijn moeder. De mannen zochten een 
boom uit en verdwenen ermee. En toch was die Duit-
ser door die transactie iets bereikbaarder geworden. 
Ik heb de sprong maar gewaagd. Ik ben maar gewoon 
naar hem toegelopen. Ik heb gezegd, dat wij de boom 
thuis nodig hadden om te stoken. En hij zei eigenlijk 
niks. Hij glimlachte en maakte een gebaar met zijn 
hand: Pak er maar é é n . . . Op dat moment heb ik 
teveel aan het succes en te weinig aan de afstand 
gedacht. Mijn keus viel op een voldragen stam, die ik 
resoluut onder de arm vatte. Op de spoorbrug terug 
bemerkte ik al mijn vergissing. De reusachtige stam 
ging mijn krachten te boven. Uit alle macht trekkend 
kreeg ik hem steeds maar een klein stukje vooruit en 
dan moest ik weer rusten. Het was geen doen. De 
gedachte om terug te gaan verwierp ik. De welwil-
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Palen tegen luchtlandingen in weilandgebied Vlaardingen. 1945. 

lendheid van een duitse wachtpost kon je beter niet 
nogmaals op de proef stellen. Toen kreeg ik een idee. 
Ik legde de boom dwars over de weg. De stam was 
mooi rond. Eén zet met mijn voet deed hem vooruit 
rollen. Ideaal. Hinkend en trappend bereikte ik de 
nieuwe brug. Juist op het moment dat mijn levens-
grote dwarsligger middenop de brug lag, hoorde ik 
achter mij het geluid van een snel naderende vracht-
wagen. Dat moest een legerwagen zijn. Duitsers! Ik 
keek om, de Parallelweg af. Daar zag ik de licht-
streepjes al naderen. Het schoot door mij heen: sper-
tijd. . . verboden op straat te zi jn. . . we schieten 
meteen. . . duitse truck rijdt op een boom. . . sabo-
tage . . . een boom 'georganiseerd' uit de duitse voor-
raad. Ik moest iets proberen. Ik sprong naar het 
uiteinde van de boom, beurde hem uit alle macht op, 
legde hem in een ommezien evenwijdig aan de rij-
richting langs het planken voetgangersdeel. Zelf 

kroop ik weg in de schaduw van het brugwachters-
huisje. Een ogenblik van adembenemende spanning. 
Hadden ze me gezien? Werd ik gepakt? Toen pas-
seerde de duitse wagen zonder boe of ba en reed de 
Van Leyden Gaelstraat in. Hè, hè . . . Het volgende 
stuk was een makkie met de boom. Bijsturen van de 
brug af, makkelijk rollend de Oosthavenkade over, 
de Oosterstraat in. Ik kon ons huis met het heerlijke 
stoepje al zien. En toen gebeurde het nóg een keer. 
Plotseling hoorde ik achter mij het geluid van een 
fietsdynamo. Als een dief keek ik op. Eén blik was 
genoeg. Een duitse soldaat fietste de Oosterstraat af. 
Ik had nog net gelegenheid tegen de huizen weg te 
duiken. Er was geen schijn van kans de boom nog te 
verplaatsen. Daarvoor was de militair veel te dicht 
bij. Binnen enkele ogenblikken zou hij tegen mijn 
grimmige krokodil op rijden en wie weet wat er dan 
zou gebeuren. Nu woonde daar in onze straat een 
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buurvrouw wier zeden niet aan het gemiddelde ge-
wicht kwamen. Met haar gunsten maakte zij ook 
weinig onderscheid tussen mensen en edelgermanen. 
Deze dingen waren bekend en werden, toegegeven, 
in negatieve zin besproken. Die avond heb ik om haar 
gejubeld. Juist voordat zijn voorwiel op mijn glazen-
de stam zou botsen, boog de eenzame fietser af naar 
het trottoir. Ik zag dat het een wat oudere duitse 
onderofficier was. Zorgvuldig plaatste hij zijn rijwiel 
tegen de gevel en belde aan bij de beruchte deur. Een 
ogenbHk later kraakte hij de schaars verlichte trap 
op. Toen ik probeerde ons gezinsfluitje te laten klin-
ken, merkte ik dat door de spanning geen geluid meer 
van mijn lippen wilde komen. Ik was maar een half 
uur weggeweest. Het was of ik na jaren ontbering 
terugkeerde. Met ere overigens. En als we later die 
prachtige houtblokken brandden, kreeg ik een heel 
tevreden gevoel. 

Eén onderdeel van mijn oorlogsherinneringen kan ik 
u heet van de naald serveren. Kort na de oorlog 
schreef ik namelijk een schoolopstel, getiteld Een 
Reis in Oorlogstijd. Ik bezit het nog. Het gaat over 
een treinreis van Nijverdal, waar we een paar weken 
vakantie doorgebracht hadden, naar Vlaardingen op 
15 augustus 1944. Mijn moeder reisde met drie kinde-
ren, van 11, 8 en 3 jaar. Tot Zwolle waren er geen 
problemen. Daar moest worden overgestapt in een 
overvolle trein naar Amersfoort. 'Eerst moesten we 
eindeloos door de coupe's heen en weer lopen. Toen 
we er eindelijk ingeperst waren zat m'n moeder bij-
voorbeeld op een man z'n schoot, maar ze zat toch.. .! 
Andere mensen hingen, stonden, lagen. Wij zaten 
ook, op wat koffers die in een hoek gesmakt waren. 
In deze trein ontstaat gewoonweg een paniekstem-
ming wanneer ter hoogte van Nijkerk andere gelui-
den hoorbaar worden boven de herrie van de trein 
uit: de motoren van vliegtuigen. De schrik slaat ons 
om het hart. Hebben we zelf niet dikwijls van be-
schietingen gehoord? De schrik wordt nog groter als 
de trein snel vaart mindert en het dreunen van ge-
schut goed gehoord kan worden. Een angstige span-
ning heerst in de trein. De mensen zijn haast blij als 
de conducteurs roepen: 'Iedereen wordt verzocht de 
trein zo snel mogelijk te verlaten'. In de verte ratelen 
mitrailleurs en nu ook dichtbij; de mensen rennen de 
trein uit en ik ook. Ik smijt het portier open. Rrrrrrt 

over een sloot. Tussen het prikkeldraad door, het 
weiland over. Toen ik eenmaal veilig aan de overkant 
van een tweede sloot stond, begon mijn verstand 
weer normaal te werken. Ik speurde over het terrein, 
sprong de sloot terug over, want bij een paar wilgen 
zag ik de rest van de familie. Na wat gegeten te 
hebben liep ik over het terrein en al gauw hoorde ik, 
dat onze trein niet geraakt was, maar een trein een 
paar honderd meter verder op het andere spoor. We 
kwamen in Amersfoort, maar daar was het ook niet 
alles, hoor. Mannen met helmen op liepen over het 
perron, roepend dat we naar de schuilkelders moes-
ten gaan. M'n moeder had het er niet erg op haar 
spullen in de steek te laten, maar een jong stations-
jochie zei dat het moest. We liepen door allerlei 
gangen naar de schuilkelder. Mijn moeder vroeg zich 
af of de trein met onze bagage erin weleens weg kon 
rijden. Ze vroeg het aan een heer die naast haar liep 
en die zei, dat zijn trein naar Amsterdam met bagage 
en al vertrokken was. M'n moeder vroeg het nog eens 
aan een man van de Nederlandse Spoorwegen, die 
haar niet al te vriendelijk bekend maakte dat 'dat 

Schuiten bij luchtalarm onder overkapping NS-station Cen-
trum. 1944. 
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weleens kon, ja' Even weifelde mijn moeder Toen 
zei ze kort en bondig 'We gaan terug' Weer op het 
perron was het een ontzaggelijke herrie Mitrailleurs 
ratelden, kanonnen knalden, bommen floten en 
dreunden, ruiten rinkelden Elkaar verstaan kon je 
niet, trouwens, je was veel te angstig om te spreken 
Zo ging een kwartier tot een half uur voorbij Alles 
raasde Toen luidde het bericht door de luidspreker, 
dat de reizigers naar Rotterdam-Maas zich direct in 
de wagons moesten begeven Na een paar minuten 
weer wat anders de rails waren gebombardeerd, we 
moesten ons naar een trein begeven, die gereed stond 
om naar Amsterdam te gaan We raken dan geschei-
den van onze koffer, die een meneer 'die zei dat hij bij 
de Nieuwe Binnenweg woonde' wel even voor die 
mevrouw-met-die-drie-kinderen zou dragen We 
komen te laat aan bij de trein, die op het punt staat te 
vertrekken en waar de mensen inmiddels uitpuilen 
Met nog een paar laatkomers doen we een wanhoops-
zet We nemen plaats m het portaal tussen twee 
coupe's waarop aangeplakt staat Duitse Weermacht 
Ze zijn vrijwel leeg Op het verlaten stationnetje 
Soestduinen stopt de trein onverwacht Toen kwam 
er opeens een Duitser en die gooide ons als honden 
eruit 'Raus, raus' Zo kwaad ben ik nog nooit ge-
weest, ik had hem wel op zijn ogen willen timmeren 
Daar stonden we, zonder koffer, zonder trein, zonder 
te weten hoe naar huis te komen' Dat laatste gebeur-
de toch nog diezelfde avond, nadat we ongeveer 
twaalf uur onderweg geweest waren Op station Rot-
terdam-Maas dook zelfs de hulpvaardige Rotterdam-
mer weer op, jawel, mét koffer 

't Zal niet veel langer dan een maand later geweest 
zijn, dat ik mijn eerste 'verzetsdaad' pleegde Na-
tuurlijk waren er kleine pesterijen geweest, een Duit-
ser de verkeerde weg wijzen enzo En op een avond 
heb ik met mijn oudste broer het bord ORTSKOM-
MANDANTUR, met zinken lichtbak en al, dat in 
een tuin opgesteld stond, weggesloopt en meegeno-
men Nog tijden vormde het stuk zink in onze schuur 
het bewijs, dat we dat ongelooflijke risico inderdaad 
genomen hebben Maar het was vooral een huzaren-
stukje van mijn broer, met mij vooral in de rol van 
gewillig publiek Nee, mijn demonstratieve hande-
ling sproot voort uit de spoorwegstaking Dat het hele 
raderwerk van de NS stil kwam te liggen op een teken 

van Londen, dat de spoormensen het vertikten langer 
dienstbaar te zijn aan de onmenselijke bezetter, dat 
was een geweldige opkikker Mijn vriend en ik zijn 
's anderendaags naar station Vlaardingen gegaan en 
hebben daar schielijk de spoorbomen neergelaten 
Ziezo, het station kon voortaan gesloten blijven' 

In die tijd paste ook de opwindende Dolle Dinsdag 
Via radio Oranje hadden we de opmars van de ge-
allieerde legers gevolgd Zelfs de officiële bericht-
geving kon met meer verdoezelen, dat de Duitsers op 
de terugtocht waren Alle tekenen waren goed, de 
NSB-ers zenuwachtig En toen kwam die dag, dat de 
geruchten-mallemolen het overnam De stad gonsde 
ledreen wist wat, iedereen had wat gehoord De be-
vrijding bij Breda, de bevrijders bij Gouda, bij Rot-
terdam Rumoer in de haven Een paar 'fouten' 
wilden 'm smeren met een schip vol, volgens ieder-
een natuurlijk gestolen schatten Maar ze konden de 
haven niet uit Glunderend stonden wij tussen de 
rebelse groep, waarin twee jonge kerels, die de sleu-
tel van de spoorbrug in de haven gegooid hadden 
Dat was nogeens wat Tegen de avond was het zover, 
dat openlijke roodwitblauw te zien was bij de haven 
Toen klonken er schoten door de stad De ontnuchte-
ring kwam direct, we moesten ons nog wat verbijten 

Die winter ben ik behoorlijk verwilderd Overleven 
was punt één Mijn schoolrapport daverde in een 
kwartaal dertig punten achteruit We zwierven van 
het ene schoollokaal naar het andere, halve dagen 
school, hele weken niet Ik zat bij meester Ligthart, 
die nog altijd met naar Duitsland moest Wel stond 
hij na schooltijd in de gaarkeuken in Obadja Met 
zijn grote pollepel deelde hij daar de armoede uit 
"t Is in elk geval warm', plachten de mensen te 
zeggen Buiten het gebouw stonden hongerige kinde-
ren klaar om op de lege gamellen aan te vallen, die 
succesievelijk naar buiten kwamen Wat de lepel van 
meester Ligthart had achtergelaten verdween in een 
ogenblik met likken en schrappen m een woordeloze 
worsteling om een hapje eten Onze eigen gaarkeu-
ken was in de Ambachtsschool aan het eind van de 
Oosterstraat Ik heb daar verscheidene keren in de 
haveloze rij gestaan om onze porties op te halen 
Rijstaan was een vaardigheid toen Ik wist hoe ik het 
urenlang vol moest houden Ik wist hoe je minstens 
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je plaats moest verdedigen en zo mogelijk vooruit 
smokkelen, want rijstaan deed je als iets beperkt 
verkrijgbaar was. Als wij iets uit de gaarkeuken op-
haalden was dat op zich al een nederlaag. De bedoe-
ling van mijn moeder was steeds toch nog te proberen 
zélf iets te maken met wat op de bonnen werd ver-
strekt en wat we te pakken gekregen hadden. Naar de 
gaarkeuken moest ik, als we niets meer hadden, of 
geen vuur om iets warm te maken. Achteraf besef ik 
wat een geluk het is geweest dat wij in die tijd ouders 
hadden die in de kracht van hun leven waren, onder-
nemend en vastbesloten te overleven. En die beide 
beschikbaar bleven. 

Fietstochten met het pontje over, ver over de eilan-
den, schooiend om aardappels of peulvruchten. Ik ben 

BoerD. P Oosthoek schenkt melk 1944. 

Hongertocht. 1944/5. Tekening. 

verscheidene keren met mijn moeder meegeweest. 
Doorgaans werd je weggestuurd, soms weggejaagd, 
maar van elke tocht kwam toch wel iets mee naar 
huis. Haar specialiteit was de Zuidbuurt en onze 
melkadresjes daar. Eén keer in de week een liter 
melk hier, eens per veertien dagen een fles melk daar. 
En dan op de terugweg zien de controleurs van de 
CCD te ontlopen. Zo scharrelden we wat extra voed-
sel bij elkaar. Ik weet nog goed dat mijn moeder één 
keer een ander in haar plaats de Zuidbuurt in moest 
laten gaan. Die liet zich de melk afnemen én zich 
pressen te vertellen van wie deze betrokken was. 
Zoiets was een doodzonde. Zo'n melkadresje stond 
voorgoed droog. Mijn vader maakte twee honger-
tochten naar Overijssel. Hij beschikte over een ge-
heim wapen, een sleutel op veel deuren in die dagen. 
Pa was een man van drie sigaren per dag. Bij het 
uitbreken van de oorlog had hij een voorraadje van 
een paar honderd sigaren. Deze gingen in steeds 
trager tempo in rook op. Op den duur werd het een 
bijzonderheid, als hij de vlam in zo'n geurige bolknak 
joeg. Toen er nog drie doosjes over waren, stopte hij 
helemaal met roken. Die dertig sigaren zijn onze 
gezondheid zeer ten goede gekomen. Je kon er magie 
mee bedrijven bij onwillige boeren en kwade politie-
mannen. Op de terugweg door die barre kou, op een 
spiegelgladde weg, met een overladen fiets kon pa 
zich niet staande houden. Een duitse soldaat in een 
legertruck reed glimlachend over het voorwiel van 
zijn fiets. Die avond zeulde hij zich met uiterste 
kracht tot bij de fietsenmaker in Scherpenzeel. Voor 
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één Karel I vond hij er een maaltijd, een bed en de 
volgende dag een gerepareerde fiets. Op dat ogenblik 
zaten wij in de Oosterstraat al reikhalzend te wachten 
op z'n terugkeer. Het moest niet veel langer meer 
duren. Van het allerlaatste restje erwten en veel 
goede wil had mijn moeder zijn lievelingsmaal ge-
maakt: erwtensoep. Avonden achtereen stond het 
pannetje te geuren op de kachel. Bij spertijd ver-
dween het weer naar de keuken, onze neus voorbij. 
Het was het laatste . . . Hij kwam op een avond even 
na het begin van de spertijd. Een doodvermoeide 
man met bevroren vingers. Voor ons was die man op 
dat moment vader, zoals je dat maar een enkele keer 
kunt zijn. Hij had een stukje spek bij zich, waarvan ik 
niet eens wist wat het was. Een paar dagen later liep 
ik met het zakje tarwe dat zijn reis had opgeleverd 
door Vlaardingen, richting maalderij op de Markt. 
Als er een miljoen in goud in het zakje had gezeten, 
had ik niet trotser en behoedzamer kunnen zijn. De 
gemalen tarwe ging naar de bakker Van Bochove, die 
heel wat weken nadien op vrijdagavond belde en dan 
dat brood aanreikte met het ingebakken kartonnetje: 
Van den Berg. Als het brood bekeken en bevoeld was 
werd het aangesneden. Een verheven moment als het 
brood in alle goudblanke heerlijkheid open ging. Eén 
boterham en de wetenschap de volgende dagen tel-
kens weer een. Zulk brood wordt niet meer gegeten. 

Door het beoefenen van genealogie had mijn vader 
de familie Van Uffelen leren kennen, tuinders in het 
Westland. Toen mijn ouders in de late zomer van '44 
een keer op bezoek waren, gaf Van Uffelen ze bij het 
afscheid een zak met ca 25 kilo gedroogde tuinbonen 
mee, zaaigoed eigenlijk. 'Hier, neem mee, dat kon 
van de winter weleens van pas komen'. Sindsdien 
geloven wij thuis in de profeet die tuinbonen eet. 
De bonen leverden na ettelijke uren weken een uit-
stekend maal op. Bovendien ging ik 's avonds, als ik 
met een rammelende maag naar bed ging, steevast 
langs de bonenzak. De boon liet ik langzaam in mijn 
mond zacht worden en kauwde hem dan fijn. In die 
tijd stierven in Vlaardingen mensen door ondervoe-
ding. Als hun ledematen zo opzwollen wist je dat dat 
oedeem heette - een smerig woord. Om ons heen 
werd honger geleden. Het was moeilijk te bepalen, 
wie mee mocht profiteren, als je wat had. Ik herinner 
me een half mud aardappelen. De zak was binnen. 

Aan de maaltijd in de hongerwinter. 1945. Tekening. 

Wie mocht er ook een kilootje? Op zondag eens in de 
veertien dagen mochten een vriend van mijn vader en 
een vriend van mij bij ons eten. Omdat het bij hun 
minder was dan bij ons. Eén zo'n maaltijd was be-
langrijk. We deelden en dat is één van de beste gevoe-
lens die mij uit de oorlog resten. 

Nu ik bezig ben komen zoveel herinneringen en beel-
den boven: Het noodkacheltje op de vulkachel. Uren 
en uren verdampten we hier het vocht uit de fijn-
gemaakte suikerbieten, totdat een bruine stroop 
achterbleef. Het restant van de bieten heette pulp. 
Met een beetje meel erdoor maakte mijn moeder 
daarvan zulke lekkere pannekoekjes, dat ik ze nog 
weleens zou willen proberen. 'Germex', een zakje 
onder de toonbank voor goede klanten. Was het een 
gerstproduct, afval misschien? Wij vonden het 
heerlijk. Kaaskomijntjes op het brood. Komijntjes 
waren er kennelijk in overvloed. Kaas, ho maar. De 
bordjes Voor Joden Verboden en de schaamte die je 
voelde als jij daarlangs wél het Hof inging. 

De eigenlijke bevrijding kwam voor mij op 29 april. 
We hoorden ze van verre komen en in een wip zat ik 
schrijlings op de nok van het dak. Daar waren ze. De 
bommenwerpers die we jarenlang als zilveren kruis-
jes aan de hoge hemel gezien hadden, als voorboden, 
bedreigd en dreigend. Onze vrienden. Nu onbegrij-
pelijk laag, onwezenlijk groot en breed. Log en traag 
en triomfantelijk. Tot het allerlaatste ogenblik was er 

80 



Wachten op geallieerden. Sihiedanneweght; SS-station Vlaardingen-Oost. 1945 

die angst. Ja, maar als die moffen nou tóch eens de 
trekker zouden overhalen? Het wild was zo uitdagend 
groot in het vizier. Maar naarmate ze dichter en dich-
ter, machtig, onbevreesd en ongehinderd op ons af 
stevenden, werd het duidelijk: de mof zou niets meer 
doen. De mof was verslagen. Een eind aan gruwel en 
geweld, een eind aan lijden en honger. Toen tuimelde 
het eten waar zoveel bommen waren voorafgegaan: 
actuele apocalyps. Juichend op mijn dak zat ik oog in 
oog met de vliegers. Als ze me een hand gegeven 

hadden, had het niet reeier kunnen zijn. Ze staken 
hun hand op: Hallo en gooiden sigaretten en kaugom 
uit de cockpit. Op dat moment begon een nieuwe 
wereld. 

Het was een kwestie van dagen. Bijna niemand had 
meer electriciteit, dus konden we geen berichten 
meer horen. Maar op de avond van 4 mei konden de 
straatstenen spreken. Het nieuws ritselde door de 
straten. Het was voorbij. 
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VERZET IN VLAARDINGEN 

P. A. L.J. Daemen 

Inleiding 

Een artikel over het verzet dreigt al snel een feitelijk 
verslag te worden over aktiviteiten van een groep, die 
zich daadwerkelijk te weer heeft gesteld tegen de 
duitse overheersing. De emotionele kant komt onvol-
doende aan bod. Het is nu eenmaal vrijwel onmogelijk 
om die emoties te omschrijven, omdat ze binnen de 
groep per persoon verschilden en omdat de mate van 
betrokkenheid steeds veranderde. Bovendien was 
het geen tijd om emoties te uiten. Hoewel we bij 
elkaar die gevoelens herkenden, werd er niet over 
gesproken. Het gaf wel een band, die tot op de dag 
van vandaag voortleeft. 

Een andere moeilijkheid bij het schrijven was, dat 
geen beroep gedaan kon worden op archiefbronnen. 
Het artikel is gebaseerd op het geheugen, met alle 
gevaren daarvan. Gekozen is voor een aaneenscha-
keling van verhalen, waarvan de chronologische volg-
orde niet altijd in acht is genomen. Dit artikel zou ik 
niet hebben kunnen schrijven zonder de hulp van 
andere verzetsmensen. In het verzet bestond immers 
de ongeschreven wet alleen dat te onthouden en/of 
door te geven wat absoluut noodzakelijk was. Daar-
om kan niemand het verhaal van een ander vertellen. 
Een compleet beeld van het verzet is niet meer te 
geven. 

Helaas konden niet alle, mij bekende verzetsaktivi-
teiten aangehaald worden. Het aantal bladzijden was 
hiervoor te beperkt. Om toch ook de ontwikkeling, 
die er binnen de verzetsorganisaties aanwezig was, 
duidelijk te maken is getracht over elke periode uit de 
oorlog een aantal aktiviteiten te noemen. 

Hoe het allemaal begon 

Toen ik jong beroepssergeant bij de Koninklijke 
Landmacht was, raasde de Blitzkrieg in minder dan 
een week over al mijn toekomstverwachtingen heen 
en werd ik, evenals vele anderen, voor de keus ge-
steld om of als krijgsgevangene te worden afgevoerd. 

Mobilisatie \S-stuüon Lcntrwn N^^J 

of een verklaring te ondertekenen met de belofte 
niets tegen de duitse bezettingsmacht te zullen onder-
nemen om daarna als vrij man weer de maatschappij 
in te stappen. Veel bedenktijd was er niet. Bij weige-
ring werden de betrokkenen meteen afgevoerd. Geen 
afscheid, geen koffers pakken. Het waren slechts 
enkelen, die de gevangenschap op deze wijze aan-
vaardden. Spoedig kwamen er grootscheepse wer-
vingscampagnes op gang voor hen, die de verklaring 
getekend hadden, voor allerhande rijksfunkties, met 
name bij de belasting(douane)diensten en de rijks-
politiediensten. Hiertoe behoorden de Koninklijke 
Marechaussee en de Rijksveldwacht. De Rijksveld-
wacht vervulde van oudsher politietaken op het platte-
land en op de rivieren en daarnaast ook parketdiensten 
bij de rechtbanken. Ook dit korps werd aangevuld 
met vast personeel uit de ontbonden Koninklijke 
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Landmacht, inclusief luchtmacht, en de Koninklijke 
Marine In een spoedcursus in Hilversum werd de 
gloednieuwe njksveldwachters de noodzakelijke 
politiekennis bijgebracht, zonder enig spoor van 
deutschfreundliche of nationaal-socialistische sympa-
thieën 

Half oktober 1940 werd ik als njksveldwachter ge-
detacheerd in Vlaardingen ter versterking van het 
gemeentelijke politiekorps, voorlopig voor onbepaal-
de tijd Vlaardingen, een voor mij volkomen onbe-
kende stad, lag midden m een gebied van havenbe-
drijven, olieraffinaderijen en -opslagtanks, die een 
belangrijk doelwit vormden voor geallieerde lucht-
aanvallen Hierom waren buitenge stad duitse lucht-
afweerbatterijen en zoeklichteenheden gevestigd 
De installaties stonden door telefonische veldkabels 
met elkaar in verbinding Deze telefoondraden die 
de gehele stad doorkruisten, waren een belangrijk 
doelwit van sabotage vanuit de plaatselijke bevol-
king De gemeentepolitie kreeg via de burgemeester 
van de Ortskommandantur opdracht tussen zons-
ondergang en -opkomst langs alle militaire telefoon-
lijnen te patrouilleren ten einde sabotage te verhinde-
ren Zou hier geen einde aan komen, dan zouden 
strenge strafmaatregelen volgen 

Het vlaardingse korps gemeentepolitie was in die 
dagen een klein gezelschap van goed ingeburgerde 
agenten met een grotendeels sterk vergrijsd midden-
kader 2 inspecteurs, 3 rechercheurs, 30 (hoofd)agen-
ten en de waarnemend-korpschef Elk was bewapend 
met een gummistok, sabel en pistool Juist omdat dit 
korps veel te klein was om in oorlogstijd in een drie-
ploegendienst de verzwaarde taken te verrichten, was 
reeds het vrijwilligerskorps Hulppolitie van burgers 
volledig gemobiliseerd, in totaal 22 personen Zij 
waren in burger gekleed en gewapend met een gummi-
stok ledere dienstdoende agent kreeg een man van 
het korps Hulppolitie bij zich Het gemeentebestuur 
besloot voor die patrouilles assistentie te vragen bij 
het departement van Binnenlandse Zaken 24 njks-
veldwachters werden daarop tijdelijk gedetacheerd 
De diensten waren uitsluitend 's nachts 

In de spoedopleiding voor njksveldwachters was ons 
een politietaak voorgehouden, gericht op de hand-

having van recht en wet Met geen woord was de 
mogelijkheid geopperd, dat wij zouden worden in-
gezet ter bewaking en beveiliging van duitse militaire 
objecten Toen onze opdracht bekend werd gemaakt, 
veroorzaakte dat zonder uitzondering bij allen de 
verontwaardigde reactie 'dat verdom ik' Wij waren 
echter verstandig genoeg om dat niet al te hardop 
te zeggen en besloten eerst de kat uit de boom te 
kijken 

Het was in die dagen een natuurlijk gegeven, dat 
nieuwe en vooral geüniformeerde gezagsdragers met 
wantrouwen werden bejegend totdat het tegendeel 
was gebleken en iedereen kon aannemen dat je een 
goed vaderlander was Het was dan ook vanzelfspre-
kend dat elke betrokkene, die dat wantrouwen aan-
voelde, onmiddellijk zijn best deed om te laten mer-
ken, dat hij betrouwbaar was en zeker met pro-duits 
of pro-NSB zou willen handelen Vrij snel werden we 
geaccepteerd en wonderlijk genoeg kregen wij naast 
de informaties over wie wel en wie met 'goed' was, 
een geruststellend antwoord op onze bezwaren tegen 
onze opdracht 'Liever jullie als patrouillanten dan de 
Grune Polizei' Omdat niemand van ons de weg wist 
in het oude Vlaardingen, dat krioelde van straatjes en 
steegjes, en wij ook de loop van die telefoonverbin-
dingen niet kenden, kregen wij meestal tijdens onze 
dienst éen van de hulpagenten mee als assistent en 
gids, maar vooral ook als praatmaat Daarbij kwam 
het eerste verzet, dat der Geuzen al in de eerste 
nachten aan de oppervlakte Het werd ons al snel 
duidelijk dat er een omvangrijke sabotageorganisatie 
was, onder het mom van wandelverenigingen, en dat 
de meeste vlaardingse hulpagenten erbij aangesloten 
waren We hoefden maar ja te zeggen om er ook bij te 
behoren Niemand van ons sloot zich hierbij aan 
Beter dan wie ook kenden wij als beroepsmilitairen 
de gevaren van verzetsaktiviteiten Volgens de con-
venties van Geneve en het Landoorlogsreglement 
konden zogeheten francs-tireurs zonder vorm van 
proces worden gefusilleerd Ook de loslippigheid van 
veel Geuzen beviel ons met De eerste arrestatiegolf 
kwam al spoedig en een maand later volgde de twee-
de Hoe groot die ramp is geworden mag genoegzaam 
bekend worden geacht ledere Vlaardinger, die na-
dien enig verzet heeft gepleegd, heeft van de geuzen-
ramp kunnen leren 

84 



De BURGEMEESTfcR van VLAARDINGEN maakt 
op last van de Duitsche Overheid bekend 

dat alle sabotage van de door de 
DuitscheWeermacht genomen maat-
regelen in verband met afweer van 
luchtaanvallen, ten STRENGSTE 
zal worden gestraft, en dat indien 
iemand op heeterdaad wordt betrapt 
b.v. bij het doorsnijden of vernielen 
van telephoonleidingen, 

direct met scherp zal 
worden geschoten. 

De Burgemeester herinnert er aan, 
dat de luchtafweer en alle daarmede 
verband houdende maatregelen --
zoo ook het verduisteren van 
woningen -- mede ter beveiliging 
der E I G E N B E V O L K I N G 
worden genomen. 
\ LAARDINGEN, den 15 Augustus 1940 

De Burgemeester van V^laardingen, 

M C. SIEZEN 

Waarschuwing vermeien telefoonlijn luchtafweer 
augustus 15 

1940 

Al gauw bleek dat onze patrouilletaak een lachertje 
was Als vreemden moesten wij in de duisternis, die 
voortdurend werd verscheurd door langdurige lucht-
alarms met de daarbij behorende paniekreacties van 
de bevolking, telefoondraden bewaken, die kris-kras 
door de stad hingen op ca 2,5 meter hoogte Boven-
dien lieten de Duitsers elke controle op de uitvoering 
van de door hun opgelegde straf achterwege Er was 
dan ook bij de politie weinig stimulans om die taak 

naar behoren uit te voeren Na enige maanden was 
de patrouilledienst volkomen verwaterd en werden 
WIJ steeds meer ingeschakeld bij de normale nacht-
surveillance van de vlaardmgse politie Desondanks 
bleven de detacheringen bij de vlaardmgse politie 
gehandhaafd, zij het dan ook dat het aantal rijks-
veldwachters langzamerhand slonk tot drie en het 
aantal Marechausseemannen steeds groter werd Het 
bijna geheel wegvallen van het korps Hulppolitie door 
het oprollen van de geuzengroep was een belangrijke 
reden voor de handhaving van die detacheringen Op 
den duur draaiden wij m de normale ploegendienst 
mee Een volledige opsporingsbevoegdheid was hier-
voor noodzakelijk In Schiedam zouden we door 
de kantonrechter beëdigd worden Elk van ons was 
bezig met de vraag 'Wat doe ik als die eedformule mij 
niet aanstaat*^' In het gebouw van het kantongerecht 
viel ons al direct op dat het portret van HM Koningin 
Wilhelmina boven de kantonrechter hing Zonder 
een spier van zijn gezicht te vertrekken las de kanton-
rechter de eedformules hardop en duidelijk voor 
Ongewijzigd, normaal, dezelfde als in volle vredes-
tijd' WIJ hoorden het meteen De aanvang 'Trouw 
aan de Koningin' werd zeer nadrukkelijk uitgespro-
ken De spanning viel van ons af, het zweet konden 
we van ons voorhoofd wissen Was dit magistraal 
verzef Of gewoon een administratieve vergissing of 
nalatigheid*^ Wie zal het zeggen '' 

In de eerste maanden van 1941 ligt ergens het tijdstip, 
dat onze nachtdiensten eindigden en wij m de nor-
male diensten gingen meedraaien bij de politie Dat 
was ook het moment dat wij met alleen stad en be-
volking leerden kennen maar ook het politiekorps 
zelf De inspecteurs, het administratieve personeel, 
de rechercheurs en de agenten Een inspecteur en een 
rechercheur waren duitsgezind en werden nog in 1941 
weggepromoveerd Nadien zijn er in het vlaardmgse 
politiekorps practisch gezien geen nazi's meer binnen-
gekomen, ook met bij de vele nieuwelingen die in de 
nog volgende oorlogsjaren zijn ingestroomd In maart 
1941 kwam voor de drie overgeschoten rijksveld-
wachters een grote slag Het korps Rijksveldwacht 
werd opgeheven en ingelijfd bij de Marechaussee 
Op de Westersingel in Rotterdam moesten wij ons 
melden We werden begroet door een jonge luitenant 
met de arm omhoog en houzeegeroep Wij salueer-
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den, doch dat zinde hem niet. Hij verlangde van ons 
de nazi-groet. Wij bleven bij de weigering en kregen, 
na wat dreigementen te hebben geslikt, de opdracht 
om ons een marechausseeuniform aan te laten meten 
door de aanwezige kleermaker. Diezelfde dag vroe-
gen wij echter nog ons ontslag met onmiddellijke 
ingang. Dat werd geweigerd. Ook in Den Haag, waar 
we moesten verschijnen, hielden we met z'n drieën 
voet bij stuk. Eén dag later viel onze ontslagbrief in 
de bus. Hierop werden we onmiddellijk aangesteld 
tot agent van politie der tweede klasse van de ge-
meente Vlaardingen. Het was gemeentebesturen ver-
boden onder rijkspolitiepersoneel te werven! Was 
dit verzet? In ieder geval verzette het vlaardingse 
gemeentebestuur zich tegen de opdringende nazi-
invloed . . . 

De NSB in Vlaardingen 

De NSB-kring Vlaardingen omvatte ook de toen-
malige gemeente Vlaardinger-Ambacht. Het kring-
huis was gevestigd in een oud pandje aan de Hoog-
straat, waarboven een gelegenheid voor duitse mili-
tairen was gevestigd om met de gastvrouw of met één 
der andere stuka's hun tekorten aan ontspanning 
te compenseren. De aanhang van de NSB was zeer 
gering en mede daardoor was vrijwel elk lid bij de 
bevolking bekend, waardoor er een grote sociale be-
waking van die groep op natuurlijke wijze aanwezig 
was. Met leden uit naburige kringen marcheerden 
NSB-ers vaak in hun zwarte WA-uniformen, zingend 
naar duitse trant, door de vlaardingse straten. Als de 
mensen hen hoorden of zagen aankomen dan gingen 
zij snel een zijstraat in of een winkel binnen. Be-
woners gingen bij de ramen weg of schoven snel de 
gordijnen dicht. Wie niet weg kon komen, en dat 
waren meestal ouderen, ging voor een etalage staan 
kijken, of maakte, metderugnaarhet midden van de 
straat, zijn veters eerst los en dan weer vast. Dit werd 
zó konsekwent en algemeen gedaan, dat de beledi-
gende minachting die hieruit sprak voor iedereen 
duidelijk was. De WA-lieden dwongen op den duur 
voetgangers stil te staan op de stoeprand met het 
gezicht naar het vendel totdat zij gepasseerd waren. 

Rondom Anton Mussert was een soort elite-veilig-
heidskorps opgericht, de lijfwacht van Mussert. De 

mannen hadden een speciaal uniform en waren ge-
rechtigd om er zelfs buiten diensttijd in rond te lopen. 
Eén van hen was een Vlaardinger. Een reus van een 
vent, wiens bravour in Vlaardingen geen bewonde-
ring afdwong. Op een nacht begeleidde hij een groep 
NSB-dames van een feestje naar hun huis. Het was 
in spertijd. Twee Vlaardingse agenten hielden hen 
staande en vroegen naar hun vergunning om op dat 
tijdstip buiten te zijn. Dat was hun plicht. Als ant-
woord trok de lijfwachter zijn pistool en bedreigde 
de agenten. Dat gebeurde bij de brug op de West-
havenplaats. Met 5 of 6 man assistentie vanuit het 
politiebureau werd het gezelschap bij de sluizen op de 
Hoogstraat opnieuw aangehouden. De gewapende 
begeleider werd vreselijk boos en greep weer zijn 
pistool. Toen hij een schot in de lucht loste, gevolgd 
door één in de richting van een politieman, vlamden 
de pistolen van de agenten goed gericht in het donker 
op. De lijfwacht van Mussert moest het voortaan met 
één man minder doen en Vlaardingen was van een 
ergernisgevende figuur verlost. De gevolgen voor de 
betrokken politiemannen zijn achterwege gebleven 

Boot mei spullen vluchtende NSB-ers kan na dolle dinsdag 
niet door de brug. 1944. 
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ondanks aanklachten tegen hen vanuit de NSB. Grote 
stukken op de voorpagina van het NSB-blad Volk en 
Vaderland onder de kop 'Moordenaars bij de vlaar-
dingse politie' volgden. Even leek het er op dat de 
politiemensen van dit voorval toch zeer kwalijke ge-
volgen zouden ondervinden, doch het is zeker ook 
aan NSB-burgemeester Hansen en korpschef Van 
den Wijngaard te danken geweest dat alles in der 
minne werd geschikt. 

Het verzet tegen leden van de NSB komt pas goed tot 
uiting tegen het einde van de oorlog. Een vlaardingse 
NSB-er, die van verraad van medeburgers werd be-
schuldigd, werd gedood. Op 5 september 1944, Dolle 
Dinsdag, ontlaadde zich de spanning tussen leden van 
de NSB en andere Nederlanders door de vlucht van 
de eerstgenoemden. Die dinsdag gonsde het overal, 
zowel onder NSB-ers en Duitsers als onder de rest 
van de bevolking van geruchten over het plotseling 
doorstoten van de geallieerde legers over het bel-
gische Albertkanaal in noordelijke richting. NSB-ers 
en Duitsers geloofden wat zij vreesden, anderen ge-
loofden wat zij hoopten. In Vlaardingen woonde nabij 
de Oosthavenkade een NSB-er die een grote rijnaak 
bezat, welke leeg voor de wal lag voor zijn huis. Die 
dinsdag waren alle vlaardingse NSB-gezinnen bezig 
hun hele hebben en houden in die rijnaak te bergen 
onder bescherming van gewapende Landwachters. 
De vlaardingse bevolking, die opgejut door de over-
winningsberichten een heel andere wijze van afreke-
nen met de NSB-ers in petto had, zag dat gebeuren 
met ergernis aan. Zowel de duitse commandopost in 
de Harmonie aan de Schiedamseweg als de marine-
bevoorradingspost aan de Koningin Wilhelminahaven 
waren in hoge graad van alarm. Het laden van de 
rijnaak ging ondanks de avondklok de gehele nacht 
door. Omstreeks middernacht bespraken Lo en Pol, 
beiden politieagent en verzetsman, nabij de Visbank 
de toestand. Zij waren zeer achterdochtig over de 
engelse berichtgeving. De ergernis over de NSB-
vlucht leefde echter ook bij hen. Plots kreeg Lo een 
idee. Hij wilde even alleen weg in de richting van het 
station en zou binnen 10 minuten terug zijn. Daarna 
zou hij vertellen wat hij gedaan had. Na vele minu-
ten, die uren leken te duren, kwam Lo terug met de 
woorden: 'Het is voor mekaar. Ik heb de draaisleutels 
van de spoorbrug in de rivier bij het Westerhoofd 

geplonsd!'. Elke Vlaardinger wist wat dat betekende. 
De spoorbrug was een handbediende draaibrug. Als 
die brug niet open kon, kon nog geen kano uitvaren. 
De vlucht van de NSB-ers was op z'n minst onaan-
genaam vertraagd. Terug op het politiebureau aan de 
Markt gekomen, wilden Lo en Pol toch wel eens 
weten wat er aan de hand was. Daartoe werd de 
politie van Breda gebeld. Hun vermoedens werden 
bewaarheid. De geallieerde opmars was aan het Al-
bertkanaal vastgelopen. De engelse berichtgeving 
moest wel uitgelegd worden als een poging om paniek 
te zaaien bij de vijand. Omstreeks tien uur de vol-
gende ochtend werd Pol gewekt door Jan, eveneens 
agent en verzetsman, met de woorden: 'Kom je bed 
uit. Er ligt een schuit met NSB-ers voor de spoorbrug 
en die kan niet open. De hele bevolking staat te 
joelen op de kaden en gooit met stenen naar die boot. 
De duitse patrouilles gaan schietend door de straten, 
't Is een reuze rotzooi in de stad. De Engelsen zitten 
al in Dordrecht en zijn op weg naar Rotterdam-Zuid'. 
Pol moest hem hierop teleurstellen. Toen laat op die 
dag de brug werd opengebrand, gelastte de duitse 
commandant de rijnaak de Koningin Wilhelmina-
haven binnen te varen. Daar werd de boot uitgeladen 
en in beslag genomen. Met achterlating van vele goe-
deren is toen het gezelschap met NSB-ers met vracht-
auto's en treinen vertrokken, richting Duitsland, om 
pas na de bevrijding geleidelijk aan weer terug te 
keren. 

Boerderij aan de Broekweg getroffen na waarschijnlijk mis-
lukt bombardement op FLA K-stelhng. 1940. 
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Folo FLA K-bemanning voor thuis uit het steenrijl<e Holland. 

1940. 

De duitse militaire bezetting 

Op vlaardings grondgebied was een batterij FLAK 
(Flugzeug-Abwehr-Kanonen) en een compagnie 
zoeklichten gestationeerd. De batterij als geheel aan 
de Broekweg, de zoeklichten verspreid om de stad. In 
1941 heeft in de omgeving van de kunstmestfabriek 
aan de Maassluissedijk ook een FLAK-onderdeel ge-
staan. Aanvankelijk werd die FLAK door Oosten-
rijkers bediend. Deze soldaten zochten maar al te 
graag contact door een praatje en daarbij lieten zij 
overduidelijk doorschemeren dat zij geen nazi's wa-
ren. Ook luisterden zij in het geheim naar de engelse 
berichten. Ergens in 1941 werden zij vervangen door 
Duitsers. De Oostenrijkers werden verspreid over-
geplaatst naar duitse eenheden. Met 'Grüss Gott' 
namen wij afscheid van elkaar. Was er in Vlaardingen 
verzet tegen deze mensen? Afgezien van de telefoon-
dradendoorknipperij, die misschien wel kwajongens-
werk geweest is, is er naar ons weten niets van te 
vermelden. 

88 

In Vlaardinger-Ambacht zetelde de Ortskomman-
dant, vergelijkbaar met een garnizoenscommandant. 
Een schildwacht stond voor de deur. De Ortskom-
mandant, met als militaire rang Oberleutnant, was 
reserve-officier en bekleedde volgens zeggen in het 
burgerleven een functie bij de rechterlijke macht, 
niet ver van de nederlands-duitse grens. Al die jaren 
heeft Vlaardingen dezelfde Ortskommandant gehad, 
zodat hij zelf tenslotte een halve Vlaardinger moet 
zijn geworden. Bij conflicten tussen de politie en 
duitse militairen koos deze kolossale, indrukwekken-
de officier voortdurend de zijde van de vlaardingse 
politie. Dus slecht heeft Vlaardingen en zeker de 
politie het niet met hem getroffen. Daar zijn nog vele 
voorbeelden van te geven, die zeker door de betrok-
ken agenten, als zij nog leven, kunnen worden naver-
teld. Rondom die Ortskommandantur was het altijd 
een oase van rust. Naar wij ons herinneren is daar 
slechts éénmaal een uitzondering op geweest. Vier 
mannen, waaronder een vader en zoon, waren bin-
nen spertijd 's nachts aan het wildstropen. Op weg 
naar huis stuitten zij op een schildwacht bij de Orts-
kommandantur, die hen aanriep. Toen zij na her-
haalde sommaties niet stil bleven staan, opende hij 
het vuur. Allen vonden de dood. Deze zinloze daad 
had met oorlog of veiHgheid niets te maken. De ver-
slagenheid was groot. Ten opzichte van de Ortskom-
mandantur is naar ons weten nimmer verzet gepleegd, 
hetgeen ook geen enkele zin zou hebben gehad. In-
tegendeel, de verstandhouding tussen het gemeen-
telijk overheidsapparaat en deze Ortskommandant 
zou dan zeker zijn verstoord. 

Gedurende de laatste twee jaren van de oorlog was 
een duitse commandopost gevestigd in de Harmonie 
aan de Schiedamseweg. Er stond een wachtpost voor 
de deur en er kwamen nogal wat ordonnansen op 
motoren of auto's, 's Nachts werd de Schiedamseweg 
aan beide zijden van de Harmonie afgesloten. 

De duitse Kriegsmarine maakte gebruik van gevor-
derde vissersschepen, die omgebouwd waren met 
dekbewapening en logies voor 15 a 20 manschappen. 
Daarmee patrouilleerden zij buitengaats langs de 
kust. In de Koningin Wilhelminahaven zetelde een 
ravitailleringspost van de Kriegsmarine. Tijdens het 
onderhoud en de bevoorrading van de schepen passa-



gierden de matrozen in de stad. Dat gaf nog wel eens 
conflicten als er teveel gedronken was. De mannen 
van de Kriegsmarine waren duidelijk minder gedisci-
plineerd dan hun collega's van de Wehrmacht. Ook 
tegen deze kleine marinepost is naar ons weten nim-
mer verzet gepleegd. Enige dagen na de bevrijding is 
er even een gevaarlijk conflict geweest tussen de duit-
se bemanning van een tweetal schepen en de Binnen-
landse Strijdkrachten, doch ook dat is met een ge-
sprek tot een goed einde gebracht. 

Van individuele verontwaardiging 
naar georganiseerde hulp 

Pas toen de duitse voorschriften eigendommen en 
vrijheden in de persoonlijke sfeer van individuen 

en volksgroepen aantastten ontstond ook in Vlaar-
dingen een sfeer van verontwaardiging en ongehoor-
zaamheid. Het decreet om koperen en bronzen mate-
rialen in te leveren bracht velen tot het overschrijden 
van de persoonlijke drempel door of de in te leveren 
voorwerpen in de rivier te gooien of deze te verstop-
pen. Datwasin juni/juli 1941. Toch waren er voor die 
tijd al heel wat bepalingen afgekondigd, die elders in 
het land al knap wat beroering hadden gewekt en 
zelfs de kerken reeds tot acties van protest hadden 
gebracht. Geen van die regels greep klaarblijkelijk 
diep in het leven van de vlaardingse burgers in. 

De maatregelen tegen de joodse mensen bijvoor-
beeld. Hoeveel woonden er in Vlaardingen? Mis-
schien hadden een aantal nog kans gezien om tijdig 

Vlaggeparade voor Ortskommandantitr op de Burgemeester Verkadesingel tegenover huis dokter De Koning. 1942. 
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Vlaardings vissenchip omgebouwd tot voorpostboot diiitse 
Knegsmarine. Ca 1943. 

uit te wijken. Daar weten wij niets van. In ieder geval 
was de joodse gemeenschap zeer klein. Wij kenden 
slechts één joods gezin, van de lorreboer. Vader, 
moeder en veel kinderen, straatarm. Bordjes 'Voor 
Joden verboden' bij de ingangen van het Hof en het 
plantsoen in de Vettenoordsepolder! Ach, daar kwa-
men zij immers toch nooit! Bordjes op de cafe's 'Niet 
voor Joden' hadden noch voor de kastelein, noch 
voor de betrokkenen iets te betekenen. De jodenster 
gaf aan velen soms een verrassing, als zij ineens ont-
dekten 'Hé, is dat ook een jood?'. Bij dat grote 
joodse gezin lag dat heel anders. Ouders en kinderen 
waren zo uitgesproken joods van uiterlijk, dat die ster 
bij hen wel achterwege had kunnen blijven. Deze 
eenvoudige mensen waren door hun gebrek aan mid-
delen en door hun uiterlijk zo afschuwelijk kwets-
baar, dat niemand en niets hen kon beschermen. 
Daar vroegen zij ook niet om. Toen het zover was, 
kregen zij niet eens de kans om zich netjes ergens te 
melden, doch zij werden als misdadigers in de nacht 
door lieden van buiten de gemeente van hun bed 
gelicht en opgesloten in de cellen van het vlaardingse 
politiebureau. Bij het aanbreken van de dag werden 
zij afgevoerd. Wij voelden ons diep beschaamd, dat 
wij dit hadden moeten toestaan . . . 

Toch bleek na de bevrijding, dat in Vlaardingen veel 
joodse mensen de oorlog hadden overleefd, dat bin-
nen Vlaardingen geallieerde vliegers verborgen wer-

den gehouden, dat veel onderduikers en door de 
Duitsers gezochte verzetslieden in deze gemeente 
hun adressen hadden. Op al die adressen wist men dat 
ontdekking vaak de dood betekende voor de onder-
duiker en zijn gastgezin. Al die ondergedoken men-
sen moesten toch verzorgd worden. Ook zij hadden 
levensmiddelen, kledingstukken en medische hulp 
nodig. En het werd hun verschaft! Daar moesten 
handelingen voor worden gepleegd, die stuk voor 
stuk een groot risico met zich meebrachten. Dat be-
gon al met vervalsing van persoonsbewijzen. Ook de 
levensmiddelenbonkaarten waren van levensbelang. 
Iedereen had een distributiestamkaart. Daarop wer-
den de bonkaarten afgegeven en afgestempeld na 
afgifte. Ook hier was vervalsing mogelijk maar veel 
moeilijker, omdat die stamkaarten nog dateerden uit 
vredestijd. Daarom was vaak een overval op een 
distributiekantoor noodzakelijk om zoveel mogelijk 
bonkaarten in handen te krijgen. Een ander middel 
was dat ambtenaren van een distributiekantoor frau-
deerden met de opgaven van de benodigde en uit-
gegeven hoeveelheden. Als die gefraudeerde hoe-
veelheden zó groot werden dat het echt niet meer 
kon, dan bracht een gefingeerde inbraak, met een 
bijbehorend proces-verbaal, wel eens een oplossing. 
Ook was zo'n diefstal-op-papier van bijvoorbeeld een 
varken bij een boer vaak nodig. Uiteraard vereiste 
dat een politiekorps dat geen verkeerde elementen 
bevatte. 

Aanvankelijk ging het alleen maar om geallieerde 
vliegers of boordschutters uit neergeschoten vliegtui-
gen. Deze mensen waren meestal maar kort op één 
adres om daarna langs een keten van adressen via 
Belgiè, Frankrijk, Spanje of Portugal weer naar 
Engeland te komen. Vervalsing of fraude was daar 
minder bij nodig, wél schuilplaatsen en transporten 
en uiteraard: stilte en zwijgen. Maar toen als gevolg 
van de opeenvolgende duitse verordeningen het aan-
tal onderduikers gigantisch steeg moest er hulp ver-
leend worden aan hele bevolkingsgroepen. Het indi-
viduele werk was niet meer mogehjk. Er waren weinig 
gemeenten van de omvang van Vlaardingen waar de 
bevolking zo eensgezind, zo hulpvaardig en zo risico-
bereid bleek. Een vergelijking met de aangrenzende 
gemeenten Schiedam en Maassluis geeft daar een 
goed beeld van. In die gemeenten waren de risico's 
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van anti-duitse handelingen oneindig veel groter. In 
elke omgeving waar wat geritseld werd, was de aan-
wezigheid van personen die tot de tegenpartij be-
hoorden, een bijna niet te aanvaarden risico. Zelfs 
een collega, die bevreesd was ergens bij betrokken 
te geraken, kon reeds een gevaar vormen voor de 
anderen. 

Het Gewestelijk Arbeidsbureau in Vlaardingen, dat 
onder directie stond van de NSB-kringleider, was 
tevens het registratiekantoor van alle mensen die vrij-
willig of gedwongen in Duitsland werkten. Zij regel-
den ook de betaling aan de gezinnen. Velen keerden 
na een verlof niet meer terug naar Duitsland. Daar-
toe moesten zij onderduiken en/of op het arbeids-
bureau uit de administratie verdwijnen. Medewer-
king daaraan was voor een ambtenaar met zo'n chef 
een onmogelijke taak. Ook uit de administratie van 
het centrale arbeidsbureau in Rotterdam moesten 
hun namen verdwijnen. In Rotterdam was een be-
langrijke ambtenaar, die dat kon bewerkstelligen. In 
Vlaardingen waren 's nachts steeds twee politieman-
nen ter bewaking in het kantoor aanwezig. Er was één 
man bij de politie, die instructie had hoe te handelen 
met bepaalde kaartsystemen. In de grote, met kolen 
gestookte centrale verwarmingskachel in de kelder 
zijn op die manier heel wat kaarten verbrand. 

Na het verbod om naar buitenlandse zenders te luiste-
ren, waarvan de uitzendingen bovendien gehinderd 
werden door duitse stoorzenders, maar vooral na de 
verordening om alle radiotoestellen in te leveren, 
kwam er een grote nieuwshonger. Ook dit was een 
proces dat groeide. Het nieuws werd opgeschreven of 
getypt en op de meest onwaarschijnlijke manieren 
vermenigvuldigd. Doorslagen, stencils, zelfs achter-
zijden van gebruikt papier werden in de doorgeef-
circuits aangetroffen. De verspreiding was in feite 
het gevaarlijkste werk. Vaak kreeg je het nieuws let-
terlijk stukgelezen in handen. Velen moesten echter 
na verloop van tijd stoppen, onder meer door gebrek 
aan papier, inkt, of stencils, of gewoon uit vrees om 
door te gaan, of ze werden door de Duitsers opgepakt. 
Doch telkens doken weer nieuwe blaadjes op. Som-
migen haalden de eindstreep. Parool en Trouw zijn 
daar de nu nog bestaande voorbeelden van. Zo ont-
stonden overal in Nederland groepjes van mensen die 

elkaar onvoorwaardelijk vertrouwden en samenwerk-
ten. Natuurlijk werden er fouten gemaakt, werd er 
verraad gepleegd, werd er onder de martelingen van 
de Sicherheitspolizei doorgeslagen. Vlaardingen heeft 
na het geuzendrama blijkbaar bij de duitse autoritei-
ten weinig of niet meer in een kwaad daglicht gestaan. 
Tot die conclusie komen wij, omdat Vlaardingen, in 
tegenstelling tot vele andere zuidhollandse plaatsen, 
géén razzia's, géén vorderingen van rijwielen (met 
uitzondering van een schuit vol oud roest in de na-
dagen van 1944), géén vorderingen van dekens en 
beddenlinnengoed en géén ernstige strafopleggingen 
aan het gemeentebestuur heeft gekend. 

Door het hele klimaat van orde en rust, naast een 
algemene afwijzing van nazi-idealen, was hier het 
meest bruikbare milieu aanwezig voor het ontstaan 
van georganiseerde samenwerkingsverbanden tussen 
de vele individuen en groepjes, die zich op één of 
andere wijze bezighielden met zaken, die door de 
duitse overheid verboden waren. Bij deze samenbun-
deling van krachten was de ongeschreven wet: nie-
mand mag, moet of wil méér weten dan het hoogst-
noodzakelijke. Wie te veel vroeg, maakte zich om die 
reden alleen al minder betrouwbaar. Cellenorganisa-
tie was het enige bruikbare: groepjes van maximaal 
vier of vijf personen. Eén van hen was contactadres 
voor het hoger orgaan. Binnen een hogere cel was 
nooit de contactman naar boven dezelfde als die naar 
beneden. Geen cel kende de daden van de andere. 
Daarom kan ook niemand in het kader van dit onder-
werp het verhaal van een ander vertellen. Dat kan 
alleen degene, die er direct bij betrokken was. Ter 
illustratie van dit laatste een verslag van een voorval 
waarin wij destijds in het eindstadium een rol vervul-
den en waarin wij pas in 1982 ook voor onszelf enig 
inzicht kregen. Het speelde in de razziaperiode. Alle 
mannen tussen 18 en 35 jaar, die geen bijzondere 
vergunning hadden om in Nederland te zijn, werden 
opgepakt en gedeporteerd. Een verzetsman studeer-
de thuis in het geheim door. Hij wilde een paar be-
langrijke tentamens afleggen in Amsterdam en daar 
op de fiets heengaan. Op dat tijdstip was zoiets vrij-
wel onmogelijk. De kans om bij een razzia opgepakt 
te worden was praktisch 100 procent. Toch wilde hij 
gaan. Wij stonden in contact met een Vlaardinger, 
Wim, een typische soUst in het verzetswerk, reeds van 
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de aanvang af. Van hem kreeg de student een door 
een duitse kommandant ondertekende en van vier 
verschillende duitse verificatiestempels voorziene 
Erklarung. Daarin stond dat genoemde als Westwall-
arbeiter ontslagen was wegens een besmettelijke en 
ongeneeslijke venerische ziekte. Tevens was er een 
medische behandelingskaart bijgevoegd van een rot-
terdamse kliniek. Iedereen kende de angst van de 
Duitsers voor geslachtsziekten. De student is met die 
papieren vertrokken en kwam na een paar dagen 
terug: geslaagd! Hij was inderdaad een paar keer 
gearresteerd, maar op vertoon van die papieren weer 
snel de straat opgestuurd. Het enige waar wij getuige 
van waren geweest, was dat Wim zelf die meesterlijke 
duitse handtekening had geplaatst, waarvan hij een 
origineel bezat. Zijn bedrevenheid in die nabootsing 
was verbluffend. Enige jaren terug, in 1982, vertelde 
hij ons dat een vakman-stempelmaker in Rotterdam 
de stempels had gemaakt en geplaatst, en dat die 
duitse formulieren door hemzelf uit een duits kantoor 
waren gestolen. Voor de kliniekkaarten met daarop 
de juiste stempels kreeg hij medewerking van enige 
verpleegsters. Al deze mensen stelden zonder meer 
hun leven in de waagschaal om anderen, die hen 
volkomen onbekend waren en bleven, uit handen van 
de Duitsers te houden. Zo'n risico kon slechts ge-
accepteerd worden als niemand vragen stelde. Meer 
vlaardingse mensen zijn met vervalste papieren op 
deze wijze geholpen. Hoeveel en wie? Dat zal wel een 
eeuwig raadsel blijven . . . 

Van georganiseerde hulp naar gewapend verzet 

Lag voor D-day op 6 juni 1944 het verzet in Neder-
land en zo ook in Vlaardingen meer in de lijn van 
menselijke hulpverlening dan van het gewelddadig 
optreden tegen de vijand, na die grote dag zien wij 
een toenemende drang tot deelname aan de bevrij-
dingsstrijd ofwel het gewapenderhand verhinderen 
van de duitse tegenstand en het bevorderen van de 
geallieerde opmars. Een strijdorganisatie ontwikkel-
de zich. Een organisatie die in zijn doelstelling de 
menselijke hulpverlening als doel op zich reeds had 
verlaten, doch in de praktijk die hulpverlening niet uit 
het oog verloor. Dat wil niet zeggen, dat voor D-day 
onder verzetsmensen geen wapens waren te vinden. 
Integendeel, de duitse opsporings- en verhoormetho-

den dwongen tot zelfverdediging. Pogingen om ge-
arresteerde kameraden te bevrijden zouden volko-
men zinloos zijn zonder vuurwapens. Hierbij speelde 
de belangrijke vraag of die wapens eigendom waren 
van de personen die ze droegen en of het gebruik 
daarvan van hun eigen beoordeling afhankelijk was, 
danwei of ze eigendom waren van een groep. In het 
laatste geval werden de wapens centraal opgeslagen 
op plaatsen, die voor slechts enkelen vindbaar en 
toegankelijk waren. Voor bepaalde mensen, die door 
de duitse politie intensief gezocht werden, bleef het 
een must een geladen vuurwapen bij zich te hebben. 
Deze mensen waren binnen een organisatie in feite 
minder gewenst, doch konden als uitvoerder van spe-
ciale opdrachten bijzonder nuttig zijn. 

De beslissing om aan het groeiend samenwerkings-
verband in Vlaardingen een definitieve vorm te geven 
werd door de top van het district Westland van de 
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, 
de LO, genomen. Politie-inspekteur Ton Kloots en 
rechercheur Age Hartman, die beiden verbonden 
waren aan de staf van prins Bernhard, vroegen ons in 
de zomer van 1944 het gewapend verzet te organi-
seren tot een KP, een knokploeg. Als koerierster 
tussen ons en de districtsstaf van de LO, werd Annie 
aangewezen. Deze jonge vrouw had haar sporen in 
diverse takken van het verzet reeds ruimschoots ver-
diend. Zij stond dag en nacht klaar. Vroeg nooit iets. 
Aanvaardde elke opdracht. Als sectiecommandant 
voor het stadsdeel ten westen van de Oude Haven 
werd Harry benaderd, voor het oostelijk stadsdeel 
Toon. Als commandant nam ik de schuilnaam Pol 
aan. In Vlaardinger-Ambacht werden twee groepen 
gevormd onder de groepscommandanten Paul en 
Huub, die elk beschikten over ca 8 manschappen. De 
beide genoemde sectiecommandanten vormden met 
mij een soort coördinerend driemanschap. Elke sec-
tiecommandant wierf zijn groepscommandanten, die 
op hun beurt zorgden voor de opbouw van hun groep. 
De leiding bij het vlaardings georganiseerd gewapend 
verzet was in handen van politieagenten en tot agen-
ten omgeschoolde beroepsmilitairen: Harry, Toon en 
ik waren van oorsprong militair, Paul, Huub en Toon 
werkten voor het uitbreken van de oorlog bij de 
politie. Deze werving en dit organiseren was in feite 
één van de meest riskante ondernemingen uit het 
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verzet. Uit de KP van de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers ontstond in Vlaardingen en 
ook elders in september/oktober 1944 de Nederland-
se Binnenlandse Strijdkrachten - Strijdend Gedeelte. 
Het SG kende 5 groepen van elk ca 9 man. De andere 
afdeling van de BS was de Orde Dienst, welke slechts 
bestond uit mobiliseerbare dienstplichtige mannen. 
Na de bevrijding zouden ze opgeroepen kunnen wor-
den ter bewaking van gevangenen en/of objecten. 
Een deel van die mannen is in Vlaardingen reeds vóór 
de bevrijding samengebracht in een peloton en ge-
oefend in het gebruik van wapens. Zij vormden toen 
het zogeheten Reserve - Strijdend Gedeelte. Plaat-
selijk commandant van de BS was Theo Vlug. De 
vlaardingse BS was onderdeel van het district West-
land. Districtscommandant was Piet Doeleman, alias 
Oom Piet, uit Maasland. Piet van der Hoeven, alias 
Piet één, was als plaatselijk vertegenwoordiger van 
de LO in de districtsstaf actief. 

Bekendmaking t.z.v. dolle dinsdag. 1944 september 8 

Vanaf zomer 1944 tot aan de bevrijding werden steeds 
op wisselende plaatsen instructies gegeven en oefe-
ningen gehouden in het omgaan met wapens en de 
sabotagematerialen, die op dat tijdstip voorhanden 
waren. De eerste wapens kwamen van duitse deser-
teurs, aan wie onderduikadressen waren verschaft, 
op voorwaarde dat zij in volledig uniform met hun 
wapens en een dienstfiets zich kwamen melden op de 
één of andere afgesproken plaats. Vooral na Dolle 
Dinsdag zijn verscheidene soldaten uit het duitse leger 
weggelopen en hebben ons op die wijze met hun 
spullen geholpen. Zij werden na de bevrijding, en dat 
was ook afgesproken, overgedragen aan de geallieer-
den. In die lijn kwam vanuit de districtsstaf in die 
dagen een opdracht om omstreeks middernacht met 
twee man in politieuniform naar een adres aan de 
Groeneweg te gaan om daar een aantal duitse wapens 
over te nemen. Pol en Lo, de verzetsman voor spe-
ciale opdrachten, zijn naar dat adres gegaan. Hier 
was een feest gaande. Overeenkomstig de afspraak 
belden zij aan. De heer des huizes opende de deur en 
zei: 'Ik weet overal van, kom maar binnen'. Zij stap-
ten de gang in en keken hun ogen uit. De kapstok 
hing vol met duitse militaire winterjassen, helmen en 
kwartiermutsen. Op de grond en op de trap lagen 
complete wapenuitrustingen: onder meer pistolen en 
zelfs een lichte mitrailleur. Vanuit de huiskamer klonk 
feestgedruis. Een korte blik in de kamer schonk hun 
de aanblik van een ruimte gevuld met zingende duitse 
militairen, half dronken en vrolijk. 'Zoek maar uit, 
en neem mee wat jullie gebruiken kunnen', zei de 
gastheer. Pol en Lo waren verstomd. Was de gehele 
entourage al totaal vijandig en voor hun méér dan 
levensgevaarlijk, dit gebaar deed de deur dicht. Zij 
antwoordden: 'U kunt nu wel gek of dronken zijn, 
maar dat zijn wij niet! Als die Duitsers straks naar 
hun kwartieren teruggaan, dan . . . ' . Hij maakte een 
ongeduldig gebaar en zei: 'U kent uw opdracht. Neem 
mee en verdwijn!' Hierop namen zij de lichtste vuur-
wapens uit de tassen, pistolen, een pistool-mitrailleur 
en een drietal geweren en maakten aanstalten om te 
verdwijnen. Eén van de jassen viel van de overvolle 
kapstok. Er stak een volle fles kummel uit de binnen-
zak. Zij namen die fles en keken naar de man. Hij 
schoot in de lach en zei: 'Neem mee!' Nog dagenlang 
verwachtten zij de narigheden die op zo'n voorval 
behoorden te volgen. Arrestaties, huis in brand, straf 

SIMENSGHOUNGEN VIN MEER DIN 5 
PERSONEN 2IJN VERROOEN. 

Na lezing DIRECT DOORLOOPEN 

BEKENDMAKING 
op last van den Wehrmachtkommandant te Rotterdam moeten de hoofd-

welen dezer gemeente dag en nacht door burger-patrouilles bewaakt worden 
Alle burgers tusschen 20 en 60 jaar zullen bij toerbeurt voor het ver-

nchten van deze bewakmgsdienslen worden opgeroepen 
De taak van deze burger-patrouilles is er tegen te waken, dat de wegen 

door onverantwoordelijke elementen met spiikers, glasscherven of andere voor 
de banden van motor-voertuigen schadelijke voorwerpen worden bestrooid, 
resp er voor zorg te dragen, dat de wegen onmiddellijk van deze voorwerpen 
gezuiverd worden 

Motorvoertuigen moeten door hel geven van duidelijke teekens tijdig voor 
de eventueele aanwezigheid van dergelijke vernielende voorwerpen gewaar-
schuwd en tot staan gebracht worden 

Indien, als gevolg van onvoldoende bewaking, schade zou worden toege-
bracht aan militaire motorvoertuigen zullen door de militaire autoriteiten -
zonder consideratie • als repressaillemaatregel burgerwoningen in brand 
worden gestoken 

VLAARDINGERS, in Uw eigen belang doe ik EEN ERNSTIG EN ZEER 
DRINGEND BEROEP OP U, den U opgedragen wegbcwakingtdienst mal 
de meeste nauwgexetheid te verrichten en er aldus aan mede te werken, dal 
Vlaardingen voor onnoodige ellende gespaard blijft 

In aansluiting hierop /ij er nogmaals op gewezen, dat Politie en Wehrmachl 
order hebben, zonder verdere waarschuwing, Ie schieten op samenscholingen, 
waarbij meer dan 5 personen bijeen zijn 

VLAARDINGEN, De Burgemeester van Vlaardingen, 
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voor de bevolking. Maar nee, er gebeurde niets. Naar 
ons weten heeft niemand er ooit iets van vernomen. 
Tot op heden is het ook voor ons een raadsel ge-
bleven . . . 

Later kwamen de wapendroppings. Ook uit Vlaar-
dingen zijn mannen naar droppingsplaatsen gegaan 
en hebben wapens ontvangen. De eerste engelse wa-
pens waren zeer zware revolvers, kaliber .45 inch, 
natuurlijk met munitie. Verder stenguns en niet te 
vergeten enkele bazooka's van het eerste model. Aan-
gezien niemand van ons ooit raketwapens had gezien 
wisten wij met die rare lange pijpen geen raad. Voor-
lopig gingen die wapens de schuilplaats in, in afwach-
ting van de bijbehorende instructies. Verzetsman Jan 
werd aangewezen in onze groep als verantwoordelijke 
voor wapens, munitie en springstoffen. Alleen hij en 
Pol waren op de hoogte van de steeds wisselende 
bergplaatsen. Via de BBC werden in gecodeerde be-
richten droppings aangekondigd. Bij Maasland was 
ook zo'n dropping field. Aan parachutes kwamen dan 
's nachts loodzware containers naar beneden. De 
parachutes werden onmiddellijk begraven. De con-
tainers gingen als deklast op een groentepraam, over-
laden met mest en hooi, soms ook met groentekisten. 
Op een veilige plaats aan de Bommeer stond dan een 
grote lege melktankauto. Via het mangat gingen die 
containers de tank in en werden in Vlaardingen ge-
lost. Dat gebeurde op steeds andere plaatsen. Het 
was steeds een verrassing wat de inhoud van die con-
tainers was. De eerste dropping leverde een grote 
hoeveelheid medicijnen en verbandmiddelen op voor 
een rotterdams ziekenhuis. Later kwamen wapens en 
munitie. De wapens waren in de containers in taai 
vet ingesmolten. Dat was een verschrikking om ze 
schoon te krijgen. Zeker een nacht werk voor een 
hele groep. In de meubelfabriek van Bram Sprij was 
een wapen- en munitieopslagplaats in een loze ruimte 
van ca 1,5 meter hoog. De enige manier om er in te 
komen was via een luikje in het plafond van een niet 
meer in gebruik zijnde WC. Bram Sprij had de vol-
gens hem enige sleutel aan Jan, onze wapenspecialist 
gegeven. Maar er bestond nog een andere sleutel. De 
WC werd namelijk nog gebruikt door de enige vrouw 
die in de fabriek werkte. Deze jonge vrouw ontdekte 
op een ochtend bij het gebruik van de WC het luikje. 
Binnen een half uur wist toen de hele fabriek wat er 

achter dat luik verborgen werd gehouden. Hierop 
alarmeerde Bram Sprij Jan en dook zelf onder. Een 
uur later reed op klaarlichte dag onze wapenman Jan 
op een bakfiets met ijzeren banden over de hobbel-
keien van de Westhavenkade, met een loodzware 
lading, afgedekt met een zeil, op zoek naar een andere 
schuilplaats. De vracht rammelde op een manier die 
iedere wapenkenner de stuipen op het lijf zou jagen. 
Enkele meters erachter fietste Pol met één hand aan 
het stuur en de andere in zijn jaszak. Vuurdekking in 
geval van ontdekking.. . Er was immers geen keus. 
Het personeel heeft gezwegen. Het is allemaal goed 
gegaan. Er gebeurde gewoon niets. Maar de eer komt 
hier toe aan de vlaardingse zwijgers... 

Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in Vlaar-
dingen mochten geen wapens thuis hebben. Bij een 
actie kregen zij kort van tevoren hun wapens en lever-
den die direct na een actie weer bij hun groepscom-
mandant in. Annie, onze koerierster, zorgde voor de 
verspreiding onder de groepscommandanten en haal-
de daar alles weer op. Dat geschiedde meestal met 
een kinderwagen. Zo'n diepe kinderwagen met een 
hoop ruimte onderin. Met een baby er boven op 
wandelde zij lekker in de frisse lucht naar de afge-
sproken adressen. De baby werd getoond en geknuf-
feld in de huiskamer, terwijl de vracht in de gang 
werd gelost of geladen! 

Er waren twee soorten springstof. De nieuwste soort 
was TNT, een op stopverf lijkende kneedbare sub-
stantie, verpakt in lange staven. Ingepakt in bruin, 
vettig papier leken die staven dan op de surrogaat-
pruimtabak. Kauwstangen was onze schuilnaam voor 
die TNT. De oude soort springstof was lichtgroen van 
kleur en in pakjes van ca 12 bij 5 cm verpakt. Zij 
verspreidden een scherpe lucht van bittere amande-
len waar je hoofdpijn van kreeg. Dat gaf moeilijk-
heden. De oplossing werd gevonden op de Dayer 
waar in een zeer oud pand een bakkerij was geves-
tigd. De eigenaar was oud en alleen. Zijn zoon die het 
werk moest doen was een beruchte NSB-er, die met 
zijn gezin op Dolle Dinsdag was vertrokken. De bak-
kerij was dus niet in gebruik. Op de zolder, waar de 
wind door de pannen blies, stonden een flink aantal 
grote beschuittrommels. Dat was de uitkomst. Een 
verdacht huis, gesloten trommels, een luchtige zol-
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der, èn voor de oude heer een welkom alibi voor de 
slechte naam, waarmee zijn zoon hem had besmet. 

De wapeninstructies 

In opdracht van Oom Piet is Pol tweemaal naar Rot-
terdam geweest, waar door een vanuit Engeland ge-
dropte wapeninstructeur aan een zestal verzetslieden 
uit verschillende delen van de regio les werd gegeven 
in het hanteren van de allernieuwste wapens en sabo-
tagematerialen. Alle wapens waren aanwezig zodat 
wij daadwerkelijk konden oefenen. In Vlaardingen 
werden die kennis en vaardigheden doorgegeven aan 
de groepscommandanten. De wapens en sabotage-
middelen waren toen reeds voor een groot deel 
in onze handen. Echter, niet in voldoende hoeveel-
heden. Op een nacht werd in de grote opslagplaats 
van de verlaten ENCK-fabriek aan groepjes onder-
richt gegeven. Voor elk soort wapen was een stand 
gemaakt onder leiding van een reeds geïnstrueerde. 
Tijdens die nachtelijke instructie stonden we plotse-
ling oog in oog met de vijand. Wat gebeurde er? Onze 
instructie was in volle gang. Plotseling werd de grote 
schuifdeur aan de rivierzijde langzaam opengescho-
ven en in de deuropening verscheen een duitse offi-
cier van de Kriegsmarine, oogknipperend tegen het 
licht. Iedereen verstijfde! Iemand riep 'Licht aus!' 
Gelijk werd het donker. Pol ging in politie-uniform 
naar voren en ging met de officier naar buiten, terwijl 
hij de schuifdeur achter zich sloot. Aan de steiger lag 
een tot patrouilleboot omgebouwde logger vanwaar 
een zoeklicht hen bescheen. Pol riep 'Licht aus, Poli-
zei hier, Kein Licht, bitte!' Op een teken van die 
officier werd het licht gedoofd. De duitsers waren op 
zoek naar de Wiltonhaven en door de dichte mist 
verdwaald. Pol wees ze graag de weg. Het liep alle-
maal met een sisser af. Toch werd voor alle zekerheid 
die loods niet meer benut. Op talloze plaatsen in 
Vlaardingen is die instructie doorgegaan. Zelfs zijn 
verlaten woningen van NSB-ers daarvoor gebruikt. 
Steeds werden alle sporen van aanwezigheid zorgvul-
dig weggenomen. 

De opdrachten en de uitvoering 

Inschakeling van een knokploeg was onvermijdeUjk 
indien mensen bevrijd moesten worden en een enkele 

maal als er mensen geliquideerd moesten worden, uit 
hoofde van hun verraad of uit veiligheidsoverwegin-
gen voor de hele groep. Deze regels na 40 jaar vrede 
zo nuchter opschrijven kost ons moeite. Echter, in 
oorlogstijd bestaan andere regels, andere emoties. 
De angst voor de barbaarse vijand was algemeen. 
Eens gebeurde het dat een beurtschipper illegaal enige 
balen graan vanuit Zeeland naar 't Westland had 
meegebracht voor de LO. Deze man hield één baal 
achter voor eigen gebruik, of beter gezegd voor zijn 
eigen zwarte handel. Hij rekende er kennelijk op dat 
zijn opdrachtgevers zo kwetsbaar waren dat zij daar 
geen werk van zouden maken bij de politie. En dat 
was ook waar. Daarom kregen twee verzetsmensen 
opdracht om deze man tot andere gedachten te bren-
gen. Als politiemannen gekleed hebben zij hem 
's nachts op een afgelegen plek zijn lesje geleerd. 
Prompt werd de andere dag die achterstaUige baal 
afgeleverd. 

In de hongerwinter hadden de boeren in de omrin-
gende polders het zwaar te verduren. Ingeklemd tus-
sen grote bevolkingscentra werden zij overstroomd 
door mensen uit de steden, die voor etenswaren zeer 
hoge prijzen boden. De agrariër die daar nooit voor 
gezwicht is zal wel moeilijk te vinden zijn. Op zijn 
beurt had ook hij zijn noden. Kleding en schoeisel 
bijvoorbeeld groeiden ook bij hem niet aan de bomen. 
Toch hebben ook de boeren in de polders rond Vlaar-
dingen in die tijd grote offers gebracht. Natuurlijk 
waren er bij, die zich verloren in de zwarte handel. 
Tweemaal is er een opdracht uitgevoerd om met ge-
weld geld en levensmiddelen bij dergelijke boeren 
weg te halen. De resultaten van die overvallen zijn 
aan de opdrachtgevers tot op de cent en tot op de 
gram gerapporteerd. Alle levensmiddelen werden 
overgedragen aan de kinderkeuken, die achter de 
zaak van Wout van Leeuwen aan het Westnieuwland 
was ingericht. Deze kinderkeuken werd gerund door 
het Interkerkelijk Bureau. Het bureau was veelal niet 
op de hoogte van de herkomst van het eten! Daar 
werd ook niet naar gevraagd... 

Naast honger werd er in de winter van 1944/1945 ook 
kou geleden. Er waren onvoldoende brandstoffen. 
Bij het opblazen van de havenwerken in Rotterdam 
was er veel wrakhout stroomafwaarts gedreven en 

95 



opgevist door Vlaardingers. Voor het stoken en koken 
op noodkacheltjes en oude ringfornuisjes kwam dat 
goed van pas, maar het was snel op. Toch was er een 
meevaller, waardoor veel vlaardingse mensen voor 
het ergste gespaard zijn gebleven. Bij het Haven-
bedrijf Vlaardingen-Oost lag een ertskuil. Die kuil 
was vele tientallen meters breed, een paar honderd 
meter lang en enige meters diep. Die kuil lag vol met 
kolen, die bovendien over de hele lengte wel een 
meter of vijf boven het maaiveld uittorenden. Ook 
lagen er duizenden anthracietbriketten van 10 kilo-
gram per stuk. Wij vermoedden dat die voorraad 
bestemd was voor de egelstelling op het eiland De 
Beer in de riviermonding. Na de bevrijding werden 
namelijk in die stelling betrekkelijk weinig kolen aan-
getroffen in vergelijking met de enorme voorraden 
aan andere artikelen die daar lagen. Hoge hekken en 
strenge bewaking waren rond die kolenberg vanzelf-
sprekend. Na het opblazen van de kranen en de kade-
muur van het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost konden 
geen grote transporten vanaf die kolenberg meer 
plaatsvinden. Wel werden aan de rivierzijde met man-
kracht nog rivierschepen geladen, maar dat tastte de 

Vermelde kraan HVO in water 1945. 
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enorme hoeveelheid slechts in geringe mate aan. Zo 
werden op een dag alle paard en wagens met voerman 
gevorderd. Zij moesten kolen laden op Vlaardingen-
Oost en via de Van Leyden Gaelstraat naar de Oost-
havenkade brengen, waar de kolen in een rijnaak 
werden geladen. Al spoedig werden de volgeladen 
wagens vanuit de zijstraten van de Van Leyden Gael-
straat bestormd door de bevolking en leeggeplun-
derd. Hierop werd een soldaat met geladen geweer 
op elke wagen gezet. Even hielp dat, maar na een 
aarzelend begin kwamen kinderen uit die straatjes 
gehold, sprongen op de wagens en schopten zoveel 
kolen als ze maar konden van de wagens af. Bij de 
volgende rit waren die kolen dan verdwenen. Het 
waren steeds een tiental wagens in convooi. Het pleit 
voor die duitse soldaten, dat zij nooit zo kwaad zijn 
geworden dat zij hun wapens tegen die kinderen 
hebben gebruikt. Het afvoeren van die kolen op die 
manier werd daarna gestopt. Ook de bewaking werd 
verminderd. Op het terrein naast de kolenberg werd 
een kleine barak gebouwd, en daarin werden twee of 
drie duitse mannen gelegerd. Het waren mensen van 
minstens een jaar of vijftig en zij waren gewapend 
met geweren. Zij droegen uniformen, die deden 
denken aan de uniformen van de vooroorlogse huis-
aan-huis-leveranciers van huisbrandolie. Zij kregen 
al gauw de bijnaam van peterolieboertjes. Er ging 
geen dreiging van hen uit. Het duurde dan ook niet 
lang of het hoge hek rondom de kolenberg was ge-
sloopt. Volgens verhalen uit die tijd kwamen mensen 
uit Schiedam, Rotterdam en zelfs Gouda met hand-
karretjes en kinderwagens overdag en 's nachts op dat 
warmteparadijs af. In december 1944 werd de be-
waking van die kolenberg overgedragen aan de poli-
tie . Er was toen misschien al driekwart of meer van de 
totale voorraad verdwenen. In praktijk ging nu een 
klein aantal agenten illegaal de distributie verzorgen. 
Toen er nog ongeveer 500 ton over was, werd die 
voorraad bestemd voor de gaarkeuken bij de HoUan-
diafabriek. Vanaf dat moment is door de bewakende 
politiemannen geen diefstal meer toegelaten. 

Binnen het verzet was het niet altijd pais en vree. Zo 
was de leiding van het Strijdend Gedeelte van de BS 
militair geschoold. Die wilden dan ook opdrachten, 
die militair gezien beter in elkaar staken. Deze wens 
ontmoette bij de leiding binnen het district Westland, 



waar de orders vandaan kwamen, geen begrip door 
gebrek aan militaire kennis en inzicht. Als compro-
mis werd besloten Theo Vlug, banketfabrikant en 
reservemajoor, te benoemen tot plaatselijk comman-
dant van de BS en tot-staflid in het district. Sedert die 
tijd werden ook bij de districtsstaf zaken onderkend 
die nu eenmaal nodig zijn om een klein legertje ook 
een kans te geven om zo'n strijd met aanvaardbare 
verliezen te overleven: kleding en schoeisel, eten, 
verbandmiddelen, geestelijke zorg en voorbereiding 
op de mogelijke tactische knelpunten. Zo werd als 
uniform gekozen voor de blauwe overall. Bij de 
Shellraffinaderij werd 's nachts een grote partij weg-
gehaald. Direct daarna werden ook de armbanden 
met Oranje erop gemaakt. Ook kregen wij de be-
schikking over een grote EHBO-kist. De lichamelijke 
toestand van de mensen uit het verzet liet eveneens te 
wensen over. De districtsstaf trachtte deze situatie 
te verbeteren. Zo moest er een voedselvoorraadje 
opgeslagen worden voor twee dagen strijd te velde. 
Dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Door gebrek aan 
verwarming konden de levensmiddelen slechts kort 
worden bewaard. Toen het einde zo lang op zich liet 
wachten zijn om bederf te voorkomen de voorraadjes 
die er waren uitgedeeld. Dat gaf nogal eens aanlei-
ding tot praatjes over vermeende zwarte handel. 

Binnen het verzet was een grote gehoorzaamheids-
plicht. Op eigen initiatief handelen kon de goede 
zaak alleen maar schaden. Zo kwam er bij de spoor-
wegstaking een order van bovenaf te allen tijde de 
spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland operationeel 
te houden. Doch prompt werd enkele dagen na die 
order het kleine viaduct onder de spoorbaan in de 
Babberspolder door hoogstwaarschijnlijk schiedam-
se verzetsmannen opgeblazen, waardoor de spoorlijn 
toch onbruikbaar werd. 

De plotseHnge, massale spoorwegstaking bezorgde 
de illegaliteit grote problemen. Alle leden van de 
vlaardingse groep moesten ingeschakeld worden om 
de vele onderduikende spoorwegmannen op één dag 
onder te brengen. De gehele spoorlijn werd door 
duitse patrouilles op onregelmatige tijdstippen, voor-
al 's nachts, druk gecontroleerd. Dat leverde extra 
risico's op toen bleek dat in de brandkast op het 
station een grote som geld was achtergebleven, die 

bestemd was voor de betaling van salarissen. Dit geld 
was nodig om de onderduikers en hun gezinnen te 
kunnen verzorgen. Met behulp van de ondergedoken 
stationschef hebben Pol en Lo 's nachts die brandkast 
geledigd. Enige dagen later moest die expeditie her-
haald worden, omdat ook de administratie èn alle 
adreslijsten in het stationskantoor waren achter-
gebleven. Ook is een deel van het benodigde geld 
bijeengebracht door de verzetsgroep Adam, die in 
Maassluis een zeer riskante overval pleegde. 

Toen bekend werd dat de Duitsers gebrek kregen aan 
autobanden richtten wij onze aktiviteiten voorna-
meHjk op het vernielen van die banden. In Rotterdam 
boekte het verzet veel succes met engelse banden-
bommetjes, die ontploften als het wiel van een auto 
er overheen reed. Totale vernieling van de band was 
het gevolg. In Vlaardingen zijn zogeheten kraaiepoten 
gemaakt van aan elkaar gesmeedde stukjes beton-
ijzer die aan drie of vier zijden scherp werden aan-
gepunt en zodanig gebogen dat steeds één punt om-
hoog stak als je die dingen op straat strooide. Zaten 
ze eenmaal in de band dan vernielden zij die grondig 
en onherstelbaar. Door de draaiing van het wiel en de 
weerstand van de grond kwamen zij er geheel in vast 
te zitten. Honderden van die dingen zijn er gemaakt. 
Maar het oorlogseinde verliep nu eenmaal anders dan 
verwacht. Zij zijn nooit gebruikt. 

Aan het einde van de oorlog werd Oom Piet gearres-
teerd en gevangen gezet in Hoek van Holland. Ver-
wacht werd dat de Duitsers hem zouden overbrengen 
naar Den Haag of Rotterdam. Hij kende alle verzets-
leiders en zijn bevrijding was daardoor van vitaal 
belang voor ons. Alle wegen werden afgesloten in een 
vastberaden poging hem te ontzetten. Maar ook dat 
liep anders. Ondanks de afzettingen werd Oom Piet 
onopgemerkt naar de gevangenis in Scheveningen 
overgebracht. Ook een poging tot omkoping van 
duitse militairen mislukte. Hierbij viel één dode te 
betreuren. In Scheveningen werd Oom Piet bevrijd 
door de geallieerden. 

Van de informatie uit het verzet hebben de geallieer-
den veel baat gehad. Dat blijkt wel uit het volgende 
voorbeeld. V-1 projectielen werden vanuit een loods 
van de Sunlightzeepfabriek gelanceerd op Antwer-
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Gebombardeerde V-1-lanceerbasis vetsmelterij Lever's Zeepfabriek. 1945. 

pen. Ook de opslag van die projectielen was in één 
van die loodsen. Op het dak van één van die loodsen 
stond met grote letters VIM. Deze informatie is door 
ons doorgegeven. Dat was op een dinsdag. Reeds 
zaterdags kwamen er drie kleine vliegtuigen vanuit 
het noorden zeer laag overvliegen en lieten hun bom-
men vallen. De bommen van de eerste twee vlieg-
tuigen vielen in de woonwijk van de Vettenoordse-
polder. Wonder boven wonder raakte geen enkele 
bom een huis. Zij vielen in het plantsoen, in de achter-
tuinen en in het open veld tussen de bebouwing en de 
spoorbaan. Bovendien ontploften zij niet. Vermoe-
delijk werden zij van te geringe hoogte afgeworpen. 
Het derde vliegtuig gooide raak. Trouw berichtte: 
'Het waren prachtige lichte nachten, heel Vlaardingen 
had profijt van die dagenlang durende brand en ein-
delijk kon iedereen rustig slapen zonder het irriteren-
de geluid van die V- I's'. De bommenopruimingsdienst 
uit Rotterdam groef met behulp van de bevolking de 

bommen uit welke niet waren ontploft. De wijk werd 
om veiligheidsredenen geëvacueerd. Nog diezelfde 
avond kon iedereen weer in zijn huis. 

Toen het voor ons vaststond dat de duitse strategie 
zich geheel en al richtte op Hoek van Holland/De 
Beer als egelstelling en dat de Duitsers die stelling 
wilden beveiligen door inundaties, was het voor ons 
duidelijk dat het hele poldergebied ten westen van 
Vlaardingen gevaar liep. Aan de westzijde van de 
Vlaardingse Vaart werden hiertoe in de kaden spring-
putten aangelegd. Tegen de vlaardingse arbeiders die 
deze aanlegden werd verteld dat het mangaten waren. 
Elke paar honderd meter werd een groep van vier of 
vijf putten gemaakt met een tussenruimte van enkele 
meters. Zo'n put had een betonnen bodem met daar-
op twee of drie betonnen ringen met een doorsnede 
van ca 40 cm. Het geheel werd afgedekt met een 
stevige betonnen deksel met een handgreep. Vol-
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gestopt met springstof zou na de explosie de kade bij 
elke groep weggevaagd worden. Na het vernielen van 
de vlaardingse sluizen zou bij elke vloedstand nieuw 
water vrijelijk de polders in kunnen lopen. De be-
nodigde materialen lagen opgeslagen aan het Ooster-
hoofd, waar ze per schip werden aangevoerd. Het 
geheel was afgesloten met een prikkeldraadversper-
ring en er stond een schildwacht bij. Via een elec-
trische bel stond deze schildwacht in verbinding met 
de wacht van de Kriegsmarine aan de Koningin Wil-
helminahaven. Met een platte dekschuit werd het 
materiaal naar de plaats van bestemming gebracht. 
Ondanks waarschuwingsschoten vanaf de andere 
oever van de Vaart, lukte het ons niet de tewerk-
gestelde arbeiders te intimideren. Het werk ging 
door. Wij besloten toen in één klap het gehele werk 
ongedaan te maken. Dat gebeurde in drie verschillen-
de acties op dezelfde dag. Alle reeds klaargemaakte 
springgaten werden 's nachts en in de vroege ochtend 
volgestort met zand en grind en het betonnen deksel 
met cement vastgelegd. Een andere groep ging in de 
vroege ochtend als bouwvakkers verkleed naar het 
Oosterhoofd en liep het afgezette terrein op. Twee 
mannen zetten de schildwacht een pistool in zijn rug, 
namen zijn geweer af en maakten de alarmbel on-
klaar. Alle aanwezige materialen die van belang 
waren, werden stuk geslagen of de rivier ingerold. 
Het was allemaal een kwestie van minuten. Inmiddels 
was de volgeladen platte dekschuit onderweg naar de 
Vlaardingse Vaart. Door Lo werd deze boot nabij de 
delflandse sluizen met behulp van ca 2,5 kg TNT 
binnen enkele seconden tot zinken gebracht. Dat 
gebeurde onder dekking van andere gewapende ver-
zetslieden, die onmiddellijk konden ingrijpen, indien 
Lo in gevaar zou komen. Niemand werd hierbij ge-
wond of gedood. Lo, die door omstanders was her-
kend, moest enige tijd onderduiken. Weer werd, in 
tegenstelling tot dergelijke gebeurtenissen in andere 
plaatsen, door de duitse overheid geen enkele straf-
maatregel genomen. Er werd op zijn minst een uit-
breiding van de avondklok verwacht. Maar neen. 
Bovendien werden de werkzaamheden tot voorberei-
ding van de polderinundatie niet meer hervat. 

Sectiecommandant Toon was een belangrijke figuur 
in onze gelederen. Zijn technische kennis met name 
op het gebied van radiozend- en ontvangstapparatuur 

gaf vaak antwoord op moeilijke vragen. Hij woonde 
in een klein huis, in één van de straatjes tussen de 
spoorbaan en de Van Leyden Gaelstraat. De mensen 
woonden zo dicht op elkaar, dat geheimen wel uit 
moesten lekken. Daar ergens moet de oorzaak ge-
legen hebben dat plotseling een bericht kwam dat 
Toon gearresteerd was door de Gestapo na een huis-
zoeking waarbij radioapparatuur onder de vloer ge-
vonden werd. Wij kenden de methode van de Duit-
sers om vrij kort na een huiszoeking terug te keren 
om opnieuw het huis door te zoeken. Vaak betrapten 
zij dan mensen, die in allerijl nog iets in veiligheid 
trachtten te brengen. Toon had op dat moment meer 
voorwerpen in huis dan verantwoord was. Daarom 
moest één van ons direct naar dat huis om te zien wat 
er wel en wat er niet gevonden was. Er was geen tijd 
te verliezen. Zijn wanhopige echtgenote kon ons 
weinig vertellen. Half en half op de hoogte van de 
schuilplaatsjes in dat huisje vonden wij in het kolen-
hok twee engelse handgranaten, op een andere plaats 

Proclamatie bevrijding. 1945. 

FROCQMATir 
^ 1 ^ van den BURGEMEESTER 
^ H ^ ^ K van Vlaardingen aan de 
i g ^ ^ y g inwoners dier Gemeente. 
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de bezetting gedragen hebt. 

Laat niemand zich Uien verleiden tot daden 
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een aantal grendels van engelse geweren, en achter 
de boeken zijn pistool. Een halfuur later kwamen de 
Duitsers terug en haalden alles overhoop. Zonder 
resultaat. Maar de situatie was ernstig. Toon werd 
overgebracht naar het beruchte bureau van de Gesta-
po aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. De metho-
den waren genoegzaam bekend. Niemand kon weten 
of hij op den duur zijn geheimen zou prijsgeven. 
Bovendien: is er een lek? waarvan wordt Toon ver-
dacht? Allemaal vragen, die ons bezighielden. De 
directe contactpersonen van Toon werden aangera-
den 's nachts op een ander adres te slapen. Na een dag 
of tien kwam alles weer op gang. Voor Toon werd een 
andere commandant, Jo, benoemd. Toen kwam er 
een bombardement. Eén van de weinige zuiver op 
een gebouw gerichte bombardementen uit de oorlogs-

geschiedenis. Deze keer op het Gestapobureau in 
Rotterdam. Nog diezelfde dag kwam Toon thuis. 
Levend uit het bombardement gekomen en naar huis 
gezonden. Het in beslag genomen materiaal was ver-
nietigd. Toon werd niet meer ingeschakeld. De kans 
dat hij bespied werd was te groot. Direct na de bevrij-
ding werd hij plaatsvervangend compagniecomman-
dant in de inmiddels opgerichte BS-compagnie. 

De daadwerkelijke bevrijding van Vlaardingen door 
een intocht van geallieerde strijdkrachten liet enkele, 
zeer lange dagen op zich wachten. In die tussentijd 
vierde de bevolking uitbundig feest. Het verliep alle-
maal weinig spectaculair. Er ontstond practisch geen 
gezagsvacuüm. Geen bijltjesdag, want NSB-ers waren 
(gelukkig) weinig of niet beschikbaar. Enkele inci-

BS defileert langs Plein-Emaus. 1945. 
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denten met kaalgeknipte stuka's zijn helaas wel ge-
schied. De Binnenlandse Strijdkrachten - Strijdend 
Gedeelte, versterkt met mannen uit de Binnenlandse 
Strijdkrachten - Orde Dienst werden verenigd in een 
compagnie, die al spoedig daarna in haar geheel werd 
gelegerd in de omgeving van Hoek van Holland en 

daarna in de vesting De Beer op de andere oever. 
Daar hebben de mensen elkaar pas goed persoonlijk 
leren kennen, zij het dat de schuilnamen nog steeds 
gebruikelijk bleven. In enkele gevallen worden zij 
zelfs tot op heden nog gebruikt. 
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VLAARDINGEN 1940-1945 

Theo J. Poelstra 

Maar het is geen welbewuste poging tot een overzicht 
of een herbezinning en was ook niet als zodanig be-
doeld. 

Over Vlaardingen in de tijd van de duitse bezetting is 
nauwelijks geschreven. C. Postma doet in zijn 'Korte 
geschiedenis van Vlaardingen' de bezettingstijd in 
anderhalve bladzijde af. Dat was in 1958, in een tijd 
die de blik op het oneindige vooruit hield en zo gauw 
mogelijk de pijnHjke oorlogsperiode wilde vergeten. 
De journalist Gerard Lutke Meijer schreef in 1982 
'Het levend verleden van Vlaardingen; autobiografie 
van de haringstad', aan de hand van interviews. Hij 
behandelt de jaren 1940-1945 en kort daarna op blz. 
307-359. Het is zeer goed leesbare 'oral history', op-
getekend uit de mond van gewone mensen en het 
geeft een indruk van het dagelijkse leven in oorlogs-
tijd, van de vele grote en kleine verdrietelijkheden. 

De veertigste herdenking van de bevrijding beteken-
de wél een herbezinning op het goedbeschouwd niet 
te verwerken oorlogsverleden, landelijk en plaat-
selijk. De Fraaier, het blad van de Gereformeerde 
Kerk van Vlaardingen, wijdde er in april 1985 het 
themanummer 'Onze kerk in oorlogstijd' aan. Daarin 
komen onder meer aan het woord: ds H. Eikelboom, 
die aan de hand van de kerkeraadsnotulen de hou-
ding van zijn kerk op plaatselijk niveau kritisch volgt; 
ds J. Hessels Mulder, die terugkijkt op zichzelf als 
predikant in Vlaardingen van 1942-1945; de nu 64 jaar 
oude, toen ruim twintigjarige Dick Doorduin, die al 
heel gauw niet anders kón dan zich tegen de Duitsers 
verzetten en dat consequent is blijven doen; C. Pol-

De mobihsatieoproep, aangeplakt op de Markt, besproken 1939 
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dervaart, die in 1943 niet naar zijn gedwongen werk 
in Duitsland terugkeerde, maar onderdook en ten-
slotte in de binnenlandse strijdkrachten terechtkwam. 
De bijdragen in de Fraaier geven de smaak dat in 
gereformeerde kring verzet vrij algemeen was, van 
meet af aan. Dat was ook zo. Het landelijk beeld is 
toch wel dat gereformeerden en vanaf midden 1941 
ook communisten boven het gemiddelde uit bij het 
verzet waren betrokken. Wanneer wij in dit artikel 
echter toch onevenredig veel zeggen over verzet in 
gereformeerde kring, dan komt dit omdat we juist 
daar betrekkelijk veel van weten: het aprilnummer 
van De Fraaier geeft zo'n zuiver inzicht in waartoe de 
gereformeerde geloofsbeleving en groepsgeest geluk-
kig konden leiden. We weten helaas te weinig van het 
verzet in de andere kerkelijke, levensbeschouwelijke 
en politieke milieus in Vlaardingen, dat er ook was. 

Een samenvattend beeld van Vlaardingen tijdens de 
duitse bezetting is nooit gemaakt. Geen wonder. 
Vlaardingse dagboeken over die tijd zijn er bij ons 
weten niet. De archieven van de overheid of andere in-
stellingen vermelden weinig. Er waren andere dingen 
te doen dan uitvoerig administreren. En wat je schreef 
kon tegen je worden gebruikt. Veel Vlaardings ar-
chiefmateriaal uit de bezettingstijd lijkt vernietigd. 
Uit veiligheidsoverwegingen? Uit schaamte? Het ge-
heel van her en der overgebleven en boven water 
gekomen archiefjes en dossiers vormt geen sluitend 
relaas. Kranten vermelden ook weinig directs. Veel 
van het materiaal voor onze bijdrage moest komen 
van interviews, afgenomen veertig tot vijfenveertig 
jaar na de gebeurtenissen. Veel is vergeten, ver-
drongen en vervormd in de herinnering. Er is wel heel 
wat afgepraat over de oorlog, maar toch vaak weinig 
gezegd. Het ligt allemaal zo emotioneel. De mensen 
willen niet terug gaan graven in hun vroegere ellende. 
Er is schuldgevoel: ik ben tekortgeschoten; waarom 
heb uitgerekend ik dit overleefd? 

En, wat heel essentieel is, er bestond een bijna vol-
ledig gebrek aan informatie. Radio en pers waren 
onder Nazicensuur gesteld, gelijkgeschakeld zoals 
dat heette. Tussen zonsonder- en -opgang mocht je 
niet buiten je huis zijn. Het gerucht beheerste het 
nieuws van de dag, met al zijn schakeringen tussen 
volledige uitzichtloosheid en ongefundeerd optimis-

me. In dat klimaat is de menselijke fantasie onvoor-
stelbaar rijk. Wij weten nu hoe de toekomst van 1940 
eruit is gaan zien, maar die toekomst was toen een 
groot, diep en zwart gat: liep de oorlog nog voor de 
winter af of wellicht nooit? Denk in dit verband ook 
aan Dolle Dinsdag in september 1944 met zijn uit-
bundige lentegevoel van binnen een paar uur bevrijd 
te zijn. Terwijl in werkelijkheid één van de zwartste 
winters uit de geschiedenis van ons land voor de deur 
stond en het ergste nog moest komen. En het had, zo 
weten we nu, nog veel erger kunnen zijn. Het heeft 
niet veel gescheeld of heel Holland was door de duitse 
Wehrmacht in april 1945 onder water gezet bij de 
verdediging. Begin 1945 waren de geallieerde mih-
taire schattingen dat de oorlog in Westeuropa tot ver 
in de zomer kon duren. Het had weinig anders hoe-
ven lopen of de hongerwinter van 1944/5 was de 
hongerdood voor miljoenen mensen in de Randstad 
geworden. In de maanden voor de bevrijding heeft 
Nederland op de rand van de afgrond gestaan. 

Dat weten we nu, onder meer uit het bijna voltooide 
werk 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog' van L. de Jong. Aan de hand van het 
algemene beeld dat De Jong geeft kunnen we in dit 
artikel nagaan in hoeverre de vlaardingse werkelijk-
heid daarmee overeenstemt of er van afwijkt. Ons 
verhaal ontstond in grote lijnen in 1983 toen de schrij-
ver een lezing hield over Vlaardingen in de tweede 
wereldoorlog. De gegevens ervoor kwamen uit litera-
tuur, de schaarse archiefbronnen (onder meer die van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie) en uit 
interviews met verscheidene mensen, die wij hierbij 
nog eens onze oprechte dank betuigen. Recentelijk 
kon het verhaal worden uitgebreid met gegevens uit 
De Fraaier van april 1985. 

Het begin 

Op vrijdag 10 mei 1940, tegen het aanbreken van de 
dag, viel Hitler's Wehrmacht Nederland binnen. 
Vlaardingen besefte bijna op het moment zelf wat er 
aan de hand was. Er vielen bommen. Hoe reageerde 
men? Overdonderd, verbijsterd. Nieuwsgierig ook. 
Doodgemoedereerd stonden mensen op straat of op 
dak te kijken naar luchtgevechten, nauwelijks besef-
fend hoe levensgevaarlijk dit was. Anderen, vrouwen. 
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Engelse marinemannen begraven. 1940. 

gingen of bleven gewoon binnen hun huishouding 
doen, zochten afleiding in doorgaan. Weer anderen 
luisterden onafgebroken naar de nieuwsberichten, 
die onder meer via de plaatselijke radiodistributie 
van het stadhuis kwamen. Leden van de NSB en 
andere politiek onbetrouwbaar geachte mensen wer-
den geïnterneerd. 

Er was zoals dat heette vijfde-kolonnepaniek, spioni-
tis, redeloze angst voor verraad en sabotage. Overal 
meende men vijandelijke activiteit te bespeuren. In 
de buurt van de Groen van Prinstererstraat deed het 
verhaal de ronde dat spionnen fosforescerende pijlen 
op de muren van de huizen hadden gekalkt die over-
dag onzichtbaar waren, maar in de nacht oplichtten 
om de vijand feilloos de weg te wijzen. In dit geval 
naar het afweergeschut in de buurt van de boerderij 
van dokter Moerman. 

Dit afweergeschut, zwaar kaliber, met ultramoderne 
richt-, meldings- en vuurleidingsapparatuur, vuurde 
vooral de eerste oorlogsdagen van zich af. Het ver-
haal deed de ronde dat de batterij tientallen duitse 
vliegtuigen heeft neergehaald. Wat daar precies van 

waar is weten we niet. In de overspanning van dat 
allereerste oorlogsbegin werden de dingen nogal eens 
overschat. Zeker is echter dat éénderde van de duitse 
vliegtuigen die in mei 1940 tegen Nederland werden 
ingezet, is neergestort. Dank zij het uitstekende, 
technisch geavanceerde, maar veel te schaarse neder-
landse afweergeschut. Vast staat ook dat de batterij 
die vanaf het land bij dokter Moerman het luchtruim 
boven de oHeraffinaderijen en -opslagplaatsen van 
Pernis verdedigde, vanaf de derde oorlogsdag in 
Vlaardingen niets meer te doen had. Aangevraagd 
werd de eenheid naar Rotterdam te verplaatsen. Dit 
werd - hoe bestaat het zeggen wij nu - niet nodig 
geoordeeld. 

Hoe reageerde het overheidsapparaat op de toestand 
van oorlog? Ging er leiding van uit? Ach, wat viel er 
te leiden, zou je kunnen vragen. Niemand had er 
notie van wat oorlog was. Men deed wat men dacht 
dat goed was, net als bij brand, wanneer je waarde-
papieren en sieraden laat liggen om de pan met 
erwtensoep te redden. Via de draadomroep werd, 
naar het verhaal wil, de bevolking opgeroepen katoe-
nen kleding uit te pluizen om verband van te maken. 

Burgemeester Siezen 1940 of daaromtrent. 
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Bombardement 14 oktober 1940. 

Voor de vele gewonden die in het Hofsingelzieken-
huis werden verwacht. Het leidde in ieder geval af. 
Zoals ook het seringen plukken en inleveren, voor bij 
de bedden van de gewonde slachtoffers. Het is be-
kend dat burgemeester M. C. Siezen in die oorlogs-
dagen niet uit de kleren is geweest. Maar de toenma-
lige commissaris van politie, een formele ambtenaar 
en kennelijk een man die weinig van de wereld be-
greep, ging gewoon 's middags om vier uur naar huis, 
want dan zat immers zijn dienst erop. Geen reactie of 
gedraging, hoe absurd ook, of hij kwam voor. 

Oorlog in Vlaardingen, het ongelooflijke was waar 
geworden. Al om vier uur in de ochtend op 10 mei 
1940 vielen er bommen achter de Kortedijk, een uur 
later stortte een nederlands G-1-jachtvliegtuig op een 
olietank van de Nieuwe Matex. Dezelfde dag werden 
burgers getroffen door kogels uit duitse vliegtuig-
mitrailleurs. Bommen raakten de torpedojager Jan 
van Galen. Bij de capitulatie vernietigden nederland-
se en voor de gelegenheid gelande engelse demolition 
squads (vernietigingsploegen) de olietanks van Shell. 
Een paar weken later - de oorlog in Frankrijk was 
nog bezig - werd de Oude Matex gebombardeerd 
door engelse vliegers. 

De diepste indruk maakte het bombardement van 
Rotterdam op 14 mei 1940. De Vlaardingers zagen de 
enorme rook- en vuurzuil. De mensen waren woe-
dend. Leden van de burgerwacht, die in de korte 

oorlog niet waren ingezet en werkeloos hadden moe-
ten toezien, wilden onmiddellijk tot verzet overgaan. 
Velen van hen vonden de weg naar de Geuzen. 

Andere mensen waren minder strijdvaardig. Het 
schijnt dat de burgemeester van Vlaardingerambacht 
na de capitulatie min of meer feestelijk de uit hun 
internering ontslagen NSB-ers op het raadhuis heeft 
verwelkomd. De man had geen nationaal-socialisti-
sche of duitse sympathieën, maar was gewoon bang 
als een wezel. Net als zoveel mensen die in de eerste 
plaats diep waren opgelucht toen de nachtmerrie van 
de korte meioorlog voorbij was. Velen, wellicht de 
meesten, wilden zo gauw ze konden de oude draad 
van hun leven weer opvatten, doorgaan alsof er niets 
of althans heel weinig meer aan de hand was, hoog-
uit wat puinruimen: de fase van ontkenning van het 
vreselijke dat hun was overkomen. 

De bezetting begon. Wat voor bezetting. In het begin 
leek het nogal mee te vallen. De Duitsers gedroegen 
zich immers correct, de wens was de vader van de 
gedachte. In oktober 1940 lieten engelse vliegtuigen, 
waarschijnlijk aangeschoten, om voldoende hoogte 
te krijgen voor een behouden thuiskomst hun bom-
men los, die onbedoeld op de Hoogstraat, de Afrol en 
één van de Bierslootstegen terechtkwamen. Burge-
meester Siezen van Vlaardingen legde toen kransen 
bij de begrafenis van de slachtoffers. Hij deed dit 
mede uit naam van de duitse Reichskommissar voor 

Bombardement Oude Matex met Fosfaat fabriek 1940. 
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het bezette nederlandse gebied, Seyss-Inquart, die 
bovendien brieven had geschreven aan de nabestaan-
den van de doden, zo stond uitvoerig in de 'gelijk-
geschakelde' Nieuwe Vlaardinsche Courant te lezen. 
Hij poseerde in 1940 nog als de goede landvoogd, in 
zijn politiek om met zachte hand het nederlandse 
volk te winnen voor het nationaal-socialisme. 

Wie daar niet in wilden geloven waren de mensen die 
zomer 1940 al de telefoonverbindingen naar het duit-
se luchtdoelgeschut op het land bij dokter Moerman 
doorknipten, bovengrondse draden. Het gaat niet 
aan dit als louter kwajongenswerk af te doen, al is dat 
mogelijk een deel van de waarheid. Het was ook 
vroeg, nog incidenteel verzetswerk. Van mensen die 
beseften dat de Duitsers hier niets te maken hadden 
en dat van hun geen goeds te verwachten viel. Enige 
tijd lang hebben vlaardingse burgers die telefoon-
lijnen moeten bewaken. Zij werden bij voorbaat aan-

Brandende opslagtanks Nieuwe Matex na bombardement 

1940. 

sprakelijk gesteld voor nieuwe sabotagedaden. Een 
voorproefje van latere bezettingsterreur. 

Duitse brandweer blust tanks Nieuwe Matex na bombardement 1940 
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Geuzen 

Wat de bezetting door Hitler-Duitsland wezenlijk 
inhield leerde Vlaardingen spoedig kennen Door het 
Geuzenproces Tegen Nederland's eerste grote ver-
zetsbeweging, in met name Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis Er wordt wel betoogd dat wat de Geu-
zen hebben gedaan geen echt verzet was En inder-
daad, naast het idealisme valt vooral de naïviteit op, 
de bijna openbare wijze waarop leden werden gewor-
ven voor dit bevrijdingsleger Feitelijk konden de 
Geuzen nog niets doen Hun activiteit heeft voor-
namelijk bestaan in het metterdaad en massaal tonen 
van bereidheid tot verzet Voor meer hebben ze de 
tijd en de gelegenheid met gekregen De morele, de 
psychologische impuls die van de Geuzenbeweging 
uitging mag echter met worden vergeten 

De Duitsers hebben de Geuzen wel degelijk serieus 
genomen Toen op 4 maart 1941 de duitse militaire 
rechtbank uitspraak deed en op 13 maart vijftien 
Geuzen, waaronder zeven Vlaardingers, werden ge-
fusilleerd op de Waalsdorpervlakte, kon Vlaardingen 
weten wat Nazi-Duitsland was, een bezetter zonder 
respect voor nederlandse normen en opvattingen 
Het heeft mensen wakker geschud Van de 43 Geu-
zen die terecht stonden kwamen er 15 uit Vlaardingen 
Er waren naast de doodvonnissen 6 vrijspraken De 
overige verdachten werden veroordeeld tot tuchthuis-
straf, een soort streng regiem duitse gevangenis 
157 niet officieel strafrechtelijk vervolgde Geuzen 
werden zonder vorm van proces afgeschoven naar het 
concentratiekamp Buchenwald In mei 1941 zaten 
daar 46 Vlaardingers, zo goed als zeker allemaal 
Geuzen 

De Geuzen in Buchenwald hebben het zeker in het 
begin extra zwaar te verduren gehad Ze spraken 
voor het merendeel geen duits en hielden zich als 
groep nogal afzijdig van de rest Binnen hun gelede-
ren heerste echter een goede mentaliteit Op advies 
van hun medegevangene professor B M Telders 
weigerde het Geuzenblok om wollen kleding af te 
staan voor de duitse troepen aan het Oostfront 
Brooddieven (en brooddiefstal kwam uiteraard in de 
concentratiekampen veelvuldig voor) werden door 
hun medegeuzen betrekkelijk licht gestraft Met 

arme Geuzen werd gedeeld Dat getuigt van een hoog 
moreel En later hebben verschillende Geuzen in 
Buchenwald goed werk gedaan bij de opvang van 
andere gevangenen Er is sabotage van Geuzen be-
kend bij werk aan militair materieel Blijkens een 
engels getuigenis was de Geus Pieter Kool een van 
de fijnste en sterkste persoonlijkheden onder de ge-
vangenen van Buchenwald 

Het klinkt of het bijna allemaal heiligen waren Dat is 
natuurlijk met waar, niet menselijk en niet mogelijk 
Er gaat het, overigens door nog levende Geuzen hevig 
aangevochten verhaal, dat enkele Geuzen die vanuit 
Buchenwald begin 1942 naar Amersfoort werden 
overgebracht zich daar nogal hebben misdragen zij 
werden er op grond van hun kampervaring Vorarbei-
ter (voorman) en in die functie zouden ze geregeld 
medegevangenen met knuppels hebben geslagen 
Mensen die willen overleven zijn tot veel in staat 
Maar als dit verhaal al waar is, over het geheel ge-
nomen blijft de mening overeind dat de Geuzen zich 
ook in het concentratiekamp goed hebben gedragen 
Van de 154 Geuzen die in het concentratiekamp ver-
dwenen zijn er 53 omgekomen 

De 410 noodwoningen in de Babberspolder 

Een merkwaardig stukje oorlogsgeschiedenis vormt 
de bouw van 410 noodwoningen in de Babberspolder 
in 1940 en 1941 Ze zijn er door de gemeente Vlaardin-
gen, echter op grondgebied van Vlaardingerambacht, 
neergezet om rotterdamse bombardementsslachtof-
fers te huisvesten Namen uit de oude binnenstad van 
Rotterdam herinneren er aan Pompenburgstraat, 
Goudsestraat, Franciscastraat, Jonker Fransstraat, 
Lusthofstraat, Rotterdamseweg Dat gaf wat warmte 
en geur uit het oude nest mee aan de ontheemde 
Rotterdammers Bouw in oorlogstijd op zo grote 
schaal was iets bijzonders De tijdelijke woningen 
staan er nog steeds Het waren overigens met alleen 
Rotterdammers die er gingen wonen, al zijn het er 
wel honderden geweest, die nieuwe Vlaardingers 
tegen wil en dank Velen van hen zijn hun leven lang 
in Vlaardingen gebleven en wonen er nog De bouw 
van de 410 gemeentewoningen resulteerde recht-
streeks in de totstandkoming van het Gemeentelijk 
Woningbedrijf 
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Smalspoortreintje Oosthavenkade-Babberspolder bouwterrein 1941 

De opheffing van Vlaardingerambacht 

De bouw van de noodwoningen had trouwens nog 
met iets heel anders verband. Met de opheffing per 
1 augustus 1941 van de zelfstandige gemeente Vlaar-
dingerambacht. Bij besluit van het duitse Reichs-
kommissariat werd Vlaardingen een gemeente die 
van de ene op de andere dag van 30.000 naar bijna 
40.000 inwoners groeide. Het grondgebied werd zelfs 
vier keer zo groot als het was. Later kwamen daar de 
Westwijk en Holy. Ondanks het feit dat Vlaardinger-
ambacht al vanaf 1920 steeds meer een forensenge-
meente van Vlaardingen was geworden en daarmee 
economisch, kerkelijk en in veel opzichten ook so-
ciaal al lang versmolten, was de bevolking van Vlaar-
dingerambacht verre van enthousiast over de annexa-

tie, voor een groot deel mee natuurlijk omdat het een 
maatregel van de bezetter was. 

Het vlaardingse gemeentebestuur (op dat moment 
nog niet door de duitse overheid naar huis gestuurd) 
had achter de schermen alles in het werk gesteld om 
die annexatie er door te krijgen. Er is toen door 
de vlaardingse overheid heel wat afgekonkelefoesd 
met haagse kringen om Vlaardingerambacht over te 
nemen. Maar zonder die vlaardingse annexatiedrift 
zou het er waarschijnlijk ook wel van gekomen zijn. 
Net als, om een paar soortgelijke voorbeelden aan te 
halen, met de gemeenten die bij Rotterdam kwamen 
op 1 augustus 1941 het geval was: Overschie, Hille-
gersberg en Schiebroek. Stroomlijnen van en daar-
door meer greep krijgen op het nederlandse bestuurs-
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Fundamenten gelegd voor woningen Babberspolder. 1941. 

apparaat kwam de bezetter van pas. Er was voor het Visserij, scheepvaart en havenbedrijf 
overige sprake van centralisatie die op zichzelf be-
schouwd al veel langer voor de hand lag, maar op Met de oorlog viel de visserij in Vlaardingen weg. De 
grond van de nederlandse democratische verhoudin- ongeveer vijftig vissersschepen werden door de Duit-
gen en opvattingen voor 1940 moeilijk te verwezenlij- sers zoals dat heette gevorderd. Veelal werden ze 
ken viel. De wijze waarop de annexatie tot stand omgebouwd en voor vrachtvaart op Scandinavië en 
kwam was kwalijk, zij stoelde op duitse willekeur, de Oostzee gebruikt. De rederijen kregen een schade-
inhoudelijk was het bij toeval een goede maatregel, loosstelling. De bemanningen van de schepen moes-
Niemand dacht er na 1945 nog aan de klok terug te ten ander werk zoeken. Of ze bleven varen voor de 
zetten. Overigens circuleerden er in de herfst van Duitsers, tegen wil en dank doorgaans, om den brode. 
1940 ook geruchten dat Vlaardingen bij Rotterdam Zoals schipper Christiaan Bot met zijn mannen van 
zou worden gevoegd. Dat is evenwel nooit ernstig de VL 103, de Voorbode, die op 20 april 1944 om-
overwogen voorzover wij weten. Het verhaal hoort kwam toen zijn met springstof geladen schip explo-
vooral thuis in het hoofdstuk van de weinige infor- deerde in Bergen (Noorwegen). Vermoedelijk door 
matie en de vele fantastische geruchten. Wel werd sabotage van het noorse verzet. Op de verjaardag van 
Rotterdam al ver voor 1940 beschouwd als 'holle Hitler. Ton van Eijk beschreef de ondergang van de 
bolle Gijs die van de honger niet kon slapen'. Voorbode in dit jaarboek van 1983. Een groot deel 
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van de visserijvloot keerde evenwel in 1945 in Vlaar-
dingen terug en kon toen vrij snel weer voor de vis-
serij worden ingezet. 

Ook de koopvaardij en de havenactiviteit liepen tot 
in de buurt van het nulpunt terug. Alleen de kustvaart 
op een deel van het door Duitsland bezette gebied en 
het neutrale Zweden bleef over, en de binnenvaart, 
de Rijnvaart. In 'Het levend verleden van Vlaardin-
gen', het al genoemde boek van Gerard Lutke Meijer, 
vertelt schipper Marinus Timmermans van Haven-
bedrijf Vlaardingen Oost over zijn vaart op Duits-
land. Heel wat keren leed zijn schip schade bij be-
schietingen en bombardementen, maar Timmermans 
heeft het er levend afgebracht. Op het eind van de 
oorlog, na Dolle Dinsdag in september 1944, werden 
in Vlaardingen, evenals in Rotterdam, alle haven-

werken grondig vernield, om ze onbruikbaar te maken 
voor geallieerde aanvoer. 

Toch hebben heel wat Vlaardingers in de tweede 
wereldoorlog gevaren. Zij werden aan boord van de 
handelsvloot op zee door de oorlog overvallen en 
bleven de hele oorlog door bij de koopvaardij dienen 
voor Nederland en zijn bondgenoten: er bestond vaar-
plicht. Of zij vochten bij de marine in de strijd tegen 
Duitsland en Japan. Geschat wordt dat 124 Vlaardin-
gers niet van zee uit de oorlog naar hun stad zijn 
teruggekeerd. Drie Vlaardingers gingen met de Sla-
mat ten onder op 27 april 1941 bij de gevechten om 
Kreta. Eén van hen spoelde aan in het huidige Israël. 
In augustus 1945 waren nog maar liefst 344 vlaarding-
se zeelui niet teruggekeerd. Dat wil zeggen 1 op de 
ongeveer 120 burgers. Bijna iedereen moet wel zo'n 

Bijna gereed zijnde huizen Babberspolder. 1941. 
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Hoe de VL 61 terugkwam uit Duitsland 1^45 

zeeman in zijn familie-, vrienden- of kennissenkring 
hebben gehad, over wiens lot lange en kwellende 
onzekerheid bestond. 

Wat een gigantisch stuk verzetswerk moet het zijn 
geweest de gezinnen van deze zeelieden van het no-
dige te voorzien. Immers, bij de toenmalige sociale 
dienst hoefden die niet aan te kloppen: naar de mening 
van de bezetter heette het dat de mannen wederrech-
telijk in vijandelijke dienst waren. Op de vrouwen 
van de gehuwde zeelieden thuis drukte de volle zware 
last om helemaal alleen de gezinnen door de honger, 
schaarste en angst heen te slepen. Vlaardingen was 

Schepen Zee Reddings Dienst in Koningin Wilhelminahaven 
1941/2. 

een stad van zeevarenden en het heeft dat in de 
tweede wereldoorlog geweten. Ds J. Hessels Mulder 
zegt: 'Ik heb méér woordeloos zachtjes meegehuild, 
als ik een vrouw moest melden, dat haar man op de 
grote vaart 'vermist' werd, dan kloeke woorden van 
troost gesproken'. 

Arbeitseinsatz 

Veel vlaardingse mannen tussen 18 en 35 jaar oud, 
onder hen werkloze zeelieden, werden in het kader 
van de 'arbeidsinzet' gedwongen in de duitse industrie 
tewerkgesteld. Gelukwensen uit Duitsland in de Nieu-
we Vlaardingsche Courant bij Oud- en Nieuwjaar en 
ook ter gelegenheid van een voetbalkampioenschap 
zijn een paar getuigenissen hiervan. Ook zijn er brie-
ven bewaard gebleven. De Gereformeerde Kerk 
stuurde in 1942 regelmatig een 'algemene zendbrief 
naar de mannen in Duitsland die tot die kerk behoor-
den. Zelfs is er hier en daar haring van thuis geweest. 
Het aantal vlaardingse tewerkgestelden in Duitsland 
hebben we niet precies kunnen achterhalen, maar het 
valt wel in een momentopname bij benadering te 
schatten. In november 1942 zitten er in ieder geval 
95 en mogelijk zelfs 150 gereformeerde mannen uit 
Vlaardingen in Duitsland. Het percentage gerefor-
meerden op de bevolking bedroeg omstreeks 15. Dit 
houdt in dat er eind 1942, begin 1943 tussen de 632 en 
1.000 vlaardingse mannen gedwongen in de duitse 
oorlogsindustrie moeten hebben gewerkt. Laten we 
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om veilig te blijven en niet te overschatten zeggen 
750, toch bijna 1 op de 25 mannelijke Vlaardingers. 
Nadien zijn het er zo goed als zeker nog wel meer 
geworden. Geschat wordt dat er in totaal 600.000 
Nederlanders in Duitsland zijn tewerkgesteld. Die 
mannen hebben het moeilijk gehad, zij het niet zo 
zwaar als in de concentratiekampen. Ze waren slecht 
gehuisvest, matig gevoed, kenden weinig ontspan-
ning, waren nooit alleen maar zonder twijfel erg een-
zaam, hadden grote zorgen over thuis en ga zo maar 
door. En de duitse industriecentra werden in toe-
nemende mate doel van geallieerde luchtbombarde-
menten. Een gemeentelijke statistiek vermeldt dat 
door ontberingen of oorlogshandelingen in het bui-
tenland, en hiermee wordt vooral Duitsland bedoeld, 
62 Vlaardingers zijn omgekomen. Deze moderne 

Steeds de:elfde vqand. Affiche. 194^ 

slaven van de oorlogsindustrie vielen voornamelijk 
door bommen van Nederland's bondgenoten, zoals 
bij de enorme geallieerde luchtaanvallen die nog in 
april 1945 op Berlijn werden gedaan. Eén Vlaardinger 
overleed in 1946 in Orel in Rusland. Heel Europa 
door had Nazi-Duitsland zijn arbeiders gesleept, na 
de oorlog vielen sommigen kennelijk ook nog in rus-
sische handen. 

Al die arbeiders werden voor ze naar Duitsland gingen 
gekeurd. Daarbij speelde één vlaardingse huisarts 
een bedenkelijke rol. Die is zacht gezegd veel te mee-
gaand geweest ten aanzien van de duitse keurings-
criteria, met andere woorden hij keurde gemakkelijk 
goed. Meer mannen dan nodig waren werden op die 
manier tot werken in Duitsland veroordeeld. Daar 
staat tegenover dat op het arbeidsbureau, het huidige 
Stadsarchief op het Plein-Emaus, soms met succes 
verzet kon worden geboden door kaarten te laten 
verdwijnen in de kachel en daarmee de hoofdperso-
nen van die kaarten te vrijwaren voor de arbeids-
inzet. Buiten medeweten van de directeur, een NSB-
er, tevens kringleider van zijn beweging in Vlaar-
dingen. 

Grote razzia's, massale systematische klopjachten op 
mannen tussen 17 en 40 jaar die voor de vijand kon-
den werken, zijn Vlaardingen gelukkig bespaard ge-
bleven. Een actie zoals Rotterdam en Schiedam die 
op 10 en 11 november 1944 meemaakten en waarbij 
51.500 mensen werden weggevoerd, lijkt voor wat 
Vlaardingen betreft niet te zijn overwogen. Van ver-
schillende kanten is beweerd dat zo'n razzia is af-
gewend door ingrijpen van respectievelijk burgemees-
ter Hansen, het verzet en de Ortskommandant. Indien 
deze instanties al razzia's hebben weten te voor-
komen, dan betreft het in ieder geval niet de grote 
mensenjacht van Rotterdam en Schiedam in novem-
ber 1944, maar middelgrote acties, zoals er zo veel 
zijn geweest in de winter van 1944 op 1945. Er gaat 
het verhaal dat er op een gegeven moment eind 1944 
zeven overvalwagens van de Ordnungspolizei (de op-
roerpolitie die naar zijn groene uniformen ook wel 
Grüne Polizei werd genoemd) op de Westhavenplaats 
hebben klaargestaan om een razzia te beginnen. De 
Ortskommandant zou bij die gelegenheid hebben ge-
weigerd zijn soldaten ter beschikking te stellen voor 
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de afzetting van straten, omdat hij ze niet kon missen 
bij de bewaking van militaire objecten en verbindings-
lijnen. Waarop de razzia niet doorging. Het lijkt ons 
goed mogelijk dat het zo gegaan is. Bij echt kleine 
razzia's, bij huiszoekingen, zijn in Vlaardingen wel 
mannen opgepakt en weggevoerd. 

Toen in januari 1945 vlaardingse mannen zich op 
grote schaal moesten melden om te werken voor de 
Duitsers, deed zich een verheffend incident voor. 
Secretarieambtenaar Mari Rodenburg en enkele van 
zijn collega's weigerden mee te werken aan het af-
geven van vrijstellingsbewijzen voor mensen die bui-
ten deze ronselactie zouden vallen, zoals ambtena-
ren, politiemensen en brandweerpersoneel. Door dit 

soort nieuwe vrijstellingspapieren af te geven immers 
werden niet vrijgestelden automatisch aan wegvoe-
ring en tewerkstelling overgeleverd. De nederlandse 
regering in Londen verbood de ambtenaren mede-
werking hieraan in welke vorm ook. Rodenburg en 
de zijnen gaven gehoor aan wat Londen beval. Er 
werden door een boze burgemeester Hansen arresta-
tiebevelen tegen hen uitgevaardigd, maar Rodenburg 
en de zijnen waren inmiddels ondergedoken. Overi-
gens kon dit allemaal niet verhinderen dat zich op 
het VFC-terrein bij de Sportlaan enkele honderden 
mannen meldden voor tewerkstelling bij de bezetter. 
Voor spitten aan duitse verdedigingswerken in het 
oosten van het land, met name de IJssellinie. Velen 
werden hierbij gedreven door de honger. Wie voor de 

Collecte Winterhulp Nederland Hoogstraat 1940 
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Duitsers werkte werd goed eten in het vooruitzicht 
gesteld: aan zieke en zwakke slaven hadden de Duit-
sers niets. 

Het overheidsapparaat 

We noemden daarnet burgemeester Hansen en de 
Ortskommandant, eerst Oberleutnant dat is eerste 
luitenant, later Hauptman dat is kapitein Graf. Hoe 
gedroegen die zich. Zij waren in de oorlog belang-
rijke instanties in Vlaardingen, van hun houding hing 
heel wat wel en wee van de bevolking af. Zij hadden 
het voor een gedeelte in hun macht het oorlogsleed te 
vergroten dan wel zo dragelijk mogelijk te houden. 
Een gemeentebestuur was er niet meer, de volledige 
uitvoerende en regelgevende macht lag in handen van 
de burgemeester. 

De ongeveer vijftig jaar oude Willem Hansen, die 
medio 1943 de door de Duitsers afgezette M. C. 
Siezen als burgemeester opvolgde, was NSB-er. Voor 
de oorlog had hij als administrateur leidende functies 
vervuld bij grote rubberplantages op Sumatra. Hij 
was met verlof in Nederland toen hier de oorlog 
uitbrak. Tot zijn nationaal-socialistische levensover-
tuiging kwam Hansen doordat hij in het Verre Indië 
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant las hoe beslui-
teloos en onslagvaardig het parlementaire, democra-
tische staatsbestel reageerde op de grote crisis van de 
dertiger jaren. Veel mensen in leidende posities in 
Nederlands Indië dachten hetzelfde als Willem Han-
sen, een door en door correct en resoluut man uit het 
bedrijfsleven, een technocraat, met een hekel aan 
schipperen. Sportbeoefenaar, liefhebber van kunst, 
met grote belangstelling voor volkswoningbouw, met 
sociaal gevoel. Een man die je eerder in liberale kring 
zou zoeken dan in de kleinburgerlijke rancunepartij 
die de NSB was. Zijn zoon was bewust anti-Nazi. 
Hansen doorzag menselijke verhoudingen, had goede 
omgangsvormen en sociale vaardigheid, maar miste 
waarschijnlijk gezond verstand waar het politiek be-
trof. Een principieel man die trouw bleef aan zijn 
overtuiging en meende te moeten afmaken wat hij 
was begonnen. Daarom ook bleef hij in de NSB. En 
toen dat kon wilde hij best burgemeester van Vlaar-
dingen worden, zij het liever nog van het meer dan 
twee maal zo grote Tilburg als het aan hem had ge-

NSB-burgemeester W. Hansen. 1943-1945. 

legen. Want carrière maken wilde Hansen dol graag. 
Als burgemeester van Vlaardingen heeft Hansen zich, 
we durven bijna zeggen redelijk gedragen. Zijn in-
stelling was ondanks alles om goed voor zijn stad te 
zijn. Hij werd zelfs gerespecteerd en als mens ge-
waardeerd, al speelt daarbij mee dat hij, ofschoon 
NSB-lid, nog altijd 'de burgemeester' was. Vlaardin-
gen was gezagsgetrouw. We hebben weinig kwaads 
over Hansen gehoord. Tijdens het proces tegen hem 
in 1946 hebben vooraanstaande Vlaardingers vóór 
hem gepleit. Hansen heeft dan ook niet lang gevangen 
gezeten. En na zijn vrijlating, binnen een paar jaar, 
heeft hij nog enkele jaren in Vlaardingen gewoond. 
Hij was toen accountant. Hansen was, hoe gek het 
ook klinkt, nog steeds een beetje gezien. Vlaardingen 
had het naar het ons voorkomt beroerder kunnen 
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treffen. Vele niet duitsgezinde, maar wankelmoedige 
burgemeesters zijn een groter gevaar voor de bevol-
king gebleken. Trouwens, Vlaardingen lijkt ons over 
het geheel genomen weinig haatdragend te hebben 
gereageerd op mensen die fout waren geweest. De 
vlaardingse huisarts, die lid van de NSB was en voor 
werken in Duitsland keurde, kon toen zijn straf erop 
zat zijn praktijk weer opnemen. 

Een gematigd man was ook Ortskommandant Graf, 
reserve-kapitein van de duitse Wehrmacht. Zo'n Orts-
kommandant was verantwoordelijk voor alles in de 
stad wat het duitse leger nodig had en ten dienste 
moest staan, wegen, kwartier, administratie en zeg 
maar rustig de hele openbare orde en veiligheid van-
uit duits militair oogpunt beschouwd. Ging daarbij 
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iets mis dan was de Ortskommandant aansprakelijk. 
Geen wonder dat kapitein Graf, die hier de hele 
oorlog gezeten heeft, met het oog op de broodnodige 
rust vooral getracht heeft tactvol op te treden, de kool 
en de geit te sparen en sussend en bemiddelend de 
zaak kalm te houden. Hij had naar het ons voorkomt 
ook alle persoonlijk belang bij een rustig Vlaardingen. 
Overplaatsing bij falen zou waarschijnlijk een heel 
wat minder veilige en comfortabele positie hebben 
betekend. Van Graf wordt overigens ook gezegd dat 
hij niet schroomde manschappen die jegens de bevol-
king naar zijn smaak te ver waren gegaan, in volle 
openbaarheid een knal voor hun kanis te geven. Graf 
was in de eerste plaats bang voor ordeverstoringen, 
communisten en de Widerstandsbewegung, zoals hij 
het verzet noemde. Of hij Nazi-sympathieën had 
weten we niet. Graf was in Duitsland in het burger-
leven naar het heet als jurist werkzaam, niet ver over 
de nederlands-duitse grens. Hij miste de grondigheid 
en het vakfanatisme van de traditionele duitse be-
roepsofficier. Hij kon vertrouwelijk zijn. Er viel met 
hem te praten. Een verzetsman getuigt van hem dat 
hij een halve Vlaardinger was geworden. Ook met 
zijn Ortskommandant, een boom van een vent om te 
zien, heeft Vlaardingen geluk gehad. Gemeten naar 
de foute hoek waarin hij zat was Graf van de hebbelij-
ke soort. Over zijn contact met de burgemeester van 
Vlaardingerambacht in het begin van de oorlog doet 
de anekdote de ronde dat Graf, toen hij de burge-
meester weer eens niet op zijn raadhuis aantrof, uit-
riep: 'Wo ist der Herr Bürgermeister? Schlaft er 
wieder?' (Waar is de burgemeester? Slaapt hij soms 
weer?). 

Over de rol en het gedrag van de vlaardingse politie in 
oorlogstijd bestaat nogal wat verschil van mening. 
Met name zou politiepersoneel corrupt zijn geweest 
en actief in de zwarte handel. Daar staat met zeker-
heid tegenover dat heel wat vlaardingse politiemensen 
illegaal werk hebben gedaan en in het georganiseerde 
verzet hebben gezeten. Een paar namen, we weten 
dat we niet volledig zijn: P. A. L. J. Daemen, de 
schrijver van een artikel hiervóór; de rechercheur 
Age Hartman; A. G. (Ton) Kloots, de latere wet-
houder, toentertijd inspecteur van politie, die een 
tamelijk hoge positie in het verzet zou gaan bekleden 
en die het eens aandurfde een paar joodse mannen 



die 's nachts waren gearresteerd bij een poging om 
met een bootje naar Engeland weg te varen, 's mor-
gens de vrije straat op te sturen voor de duitse politie 
zijn ochtendbezoek bracht. Het zouden een paar 
drinkebroers zijn geweest, ter ontnuchtering opge-
sloten. Het verhaal wil dat de politie die een enorme 
voorraad kolen bij Havenbedrijf Vlaardingen Oost 
moest bewaken, met handkarren vol brandstof naar 
huis ging. Minder bekend is dat veel hiervan bij de 
honger en kou lijdende bevolking terecht kwam. Ge-
brek aan informatie en geheimhouding konden ook 
leiden tot een onverdiend slechte reputatie in strijd 
met de feiten die verborgen moesten blijven. Veel 
van wat politiepersoneel gedekt door zijn functie kon 
pikken kwam terecht bij het verzet, onderduikers en 
hongerende mensen. Blijkens een verklaring van een 
poHtieman was het wapen van de vlaardingse politie 
in de ogen van de publieke opinie een stel dik gevulde 
fietstassen. Naar ons gevoel een grove generalisatie 
opzijn minst. 

Ook bij de distributiedienst werd verzet gepleegd. 
Stamkaarten, bonkaarten, ze werden eens netjes met 
de kluis open neergelegd, zodat het gemakkelijk 
meenemen was voor het verzet, echt overvallen was 
niet nodig. Die distributiebescheiden waren bestemd 
voor talloze onderduikers, joden, verzetsmensen, 
mannen die niet naar Duitsland wilden om te werken 
en ga zo maar door. Bij de afdeling bevolking van 
het stadhuis is gewerkt aan vervalsing van persoons-
gegevens en dergelijke: de naam van B. Maat duikt in 
dit verband meer dan eens op. Diverse ambtenaren 
hebben zich goed gedragen wanneer dat op hun weg 
kwam. En dat, laten we dit nog eens stellen, met 
onmiddellijk gevaar voor eigen leven. 

De foute sector 

De officiële foute sector, de NSB-aanhang, was in 
Vlaardingen niet groot. Misschien heeft dat voor een 
deel te maken met de sterke onderlinge sociale con-
trole die de kleine stad Vlaardingen kende. Iedereen 
wist in het algemeen alles van iedereen, er viel niet 
veel verborgen te houden. Sympathie voor de bezet-
ter betekende jezelf buiten de gemeenschap te plaat-
sen. Je moest wel stevig in je schoenen staan om je in 
Vlaardingen als NSB-er te manifesteren. Het kon je 

Kringhuis NSB Oosthavenkade 17 Ca 1937. 

Met kreten en leuzen 

gehaat maken. Zoals de vlaardingse vrachtrijder ge-
haat was die in april 1944, eigenlijk per ongeluk, op 
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de Kortedijk door vlaardingse politiemensen werd 
neergeschoten en enkele dagen later aan zijn ver-
wondingen bezweek. Het was een kolossale kerel, 
landwachter en naar het heet lid van de lijfwacht van 
Mussert. Al met al echter in de NSB toch maar een 
heel onbeduidend mannetje, dit lid van de met jacht-
geweren bewapende semi-officiële hulppolitie. Maar 
omdat dit fors uit de kluiten gewassen baasje met zijn 
blitse uniform aan geweldig provocerend optrad, ver-
afschuwd als geen ander. Een gemeenteambtenaar 
tekende in potlood bij zijn overlijdensakte aan: 'Was 
collaborateur en Vlaardings staatsvijand nummer 
één'. Lachwekkend overdreven voor ons uit 1985. De 
onbetekenende, maar flink doende mininazi leefde 
onevenredig sterk in de herinnering voort. We hebben 
de indruk dat het kleine NSB-mannetje zonder macht 
om veel onheil te stichten heel wat negatiever werd 
bekeken dan de goedgemanierde hooggeplaatste na-
tionaal-socialist die vaak wel degelijk groot kwaad 
kon doen en dat ook deed. 

Verzet 

Hier een daar is het verzet al ter sprake geweest. De 
geschiedenis van de Geuzen met name. Veel Geuzen 
zouden zonder twijfel als zij niet vroegtijdig in ge-
vangenschap waren verdwenen ook later bij het ver-
zet betrokken zijn geraakt. We kunnen daarom met 
recht stellen dat het vlaardingse verzet gevoelige ver-
liezen heeft geleden al voor dat verzet goed en wel 
was geboren. 

Veel verzet onttrekt zich aan waarneming. We kun-
nen er ons geen sluitend beeld van vormen. Er groei-
de in de loop van de oorlog een steeds effectiever en 
verfijnder geheimhoudings- en veiligheidsdiscipline. 
Verzetsmensen mochten alleen die mensen kennen, 
en dan nog slechts bij hun schuilnaam, met wie ze 
onmiddellijk en noodgedwongen te maken hadden: 
de duitse veiligheidspolitie, de Sicherheitsdienst, 
dwong door marteling bekentenissen af. Wie bij ge-
vangenneming teveel wist was een dodehjk gevaar 
voor de rest. Eigenlijk wist iedere verzetsman of 
vrouw altijd teveel; het uit een oogpunt van veiligheid 
ideale verzet zou zijn wat je alleen opknapte. Alleen 
de top van het verzet had overzicht over het geheel, 
hoe lager je zat hoe duisterder de werkelijke organi-

satie was. Dat maakt het onmogelijk het juistheids-
gehalte te wegen van de schaarse informatie die je 
anno 1985 nog krijgt toegespeeld. Wat in dit verhaal 
reeds is en nog zal worden gezegd over het verzet, is 
dan ook niet meer dan een samenraapsel van ver-
spreide en losse gegevens, zonder enige pretentie van 
volledigheid of representativiteit. 

We zagen dat er bij ambtenaren en bij de politie 
verzet was. Verder was er het verzorgingsverzet, naar 
buiten toe weinig spectaculair, de strijd om steeds 
meer mensen te helpen aan distributiepapieren, valse 
persoonsbewijzen, kostgeld, voedsel en al die dingen 
die onderduikers nodig hadden. Velen hebben aan 
dit werk meegedaan, incidenteel tot geregeld. In dit 
verband wordt Dick Doorduin door verschillende 
bronnen genoemd. Doorduin die al in 1941 voor de 
gereformeerde jongelingsvereniging lezingen hield 
over het nationaal-socialisme, daar opwekte tot ver-
zet en aanspoorde niet naar Duitsland te gaan om te 
werken. Wat niet wegnam dat hij veel heeft gedaan 
voor de mannen in Duitsland. 

Buitengewoon actief was de illegale pers in Vlaardin-
gen. Bij drukker Bram Maat werd soms de landelijke 
editie van Trouw gedrukt, het verzetsblad uit de ge-
reformeerde hoek. Tot Maat in maart 1944 werd 
gearresteerd. Hij overleed in een concentratiekamp. 
J. Molenaar organiseerde in Vlaardingen de versprei-
ding van Trouw. In 1944/5 verscheen in Vlaardingen 
van dit blad een plaatselijke uitgaaf van maar liefst 
3.000 exemplaren per dag. Deze vlaardingse editie 
werd gestencild door een vriend van Dick Doorduin, 
L. Maat, die in de Stationsstraat woonde, met nota 
bene een ingekwartierde duitse soldaat in huis en een 
buurman die bij de NSB was. L. Maat heeft het 
overleefd. 

Een kenmerkend verhaal vormt het oorlogsverleden 
van C. Poldervaart, zoals hijzelf dit heeft weergegeven 
in De Praaier van april 1985. Begin 1943, hij was toen 
24 jaar oud, moest Poldervaart naar Duitsland om in 
Essen in de industrie te werken in het kader van de 
Arbeitseinsatz. Toen hij in juli 1943 met verlof was, 
besloot hij om niet terug te gaan. Aanvankelijk sliep 
hij bij zijn ouders in de Beukenstraat. Hij kreeg werk 
bij aannemer Weerheim, een geloofsbroeder, net als 
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WAARSCHÜWINR 
De verduistering van woonhuizen en andere gebouwen 

wordt door de militaire autoriteiten onvoldoende geacht 
De Ortskommandant heeft opdracht gekregen een strenge 
controle op de verduistering te doen uitoefenen. 

Ongeacht strafmaatregelen van persoonlijken aard, zal door 
de controleerende patrouilles 

zonder ve rdere waarschuwing 

op niet- of slecht verduisterde ramen geschoten worden, ter-
wijl aldus verbrijzelde ruKen niet voor vervanging in aan-
merking zullen komen. 

Daarom, burgers van Vlaardlngen, wordt U nogmaals 

in uw eigen belang 

aangemaand voor een doeltreHende verduistering van deuren 
en ramen zorg te dragen 

Vergeet vooral niet ook de achterzijde 

van Uw woning deugdelijk te voorzien 

Controleert zelf of de door U genomen maatregelen het 
vereischte effect hebben 

De Burgemeester van Vlaardingen, 

Vlaardingen, 24 October 1944 W HANSEN 

hij gereformeerd. Later sliep hij bij de ouderling 
Boelhouwer in de Jacob van Heemskerkstraat. Aldus 
was, geleidelijk eigenlijk, zijn onderduik begonnen. 
Toen de buren gingen kletsen, verhuisde Poldervaart 
naar ouderhng Hollaard in de Cronjéstraat. Toen 
diens zoon werd opgepakt wegens het onderbrengen 
van joden en activiteiten met betrekking tot distribu-
tiebescheiden voor onderduikers, moest hij opnieuw 
naar een ander schuiladres. Opeens kon hij een huis 
krijgen. Poldervaart en zijn verloofde konden trou-
wen. Mits zijn papieren zuiver en veilig waren: 
B. Maat van de secretarieafdeling bevolking en bur-
gerlijke stand, al weer een geloofsgenoot, zou dat 
versieren. Dick Doorduin zorgde voor distributie-
bescheiden en er kwam een veilig persoonsbewijs. 
Gelukkig sloot in 1944 de ene overheidsadministratie 
nog niet automatisch via computers op de andere aan! 
Poldervaart trouwde op een mooie zonnige dag in 
augustus 1944, onder sirenegehuil, want er was voort-
durend luchtalarn toen, zeker met helder weer zonder 
bewolking. Ds doctor Kraan zegende het huwelijk in. 
Naar Poldervaart zegt was Kraan één van de felste 
bestrijders van het nationaal-socialisme. Intussen 
werd Poldervaart van timmerknecht bij Weerheim 
soldaat binnenlandse strijdkrachten: zijn verzet werd 
dagtaak. Bij hem aan huis, Javastraat 2, werd regel-
matig met wapens geoefend, die werden gebracht 
en weer opgehaald door koerierster Annie van der 
Kooy. 

We spraken van een kenmerkend verhaal. Omdat 
hier naar voren komt hoeveel geluk je had als je in je 
verzet en voor onderlinge hulp terecht kon bij be-
trouwbare mensen uit eigen kring: dat was een posi-
tieve kant van de verzuilde en gesloten groep, waarvan 
de leden elkaar lang en goed kenden. Een vlaardingse 
trek. Markant is het verhaal van Poldervaart ook 
vanwege de geleidelijkheid waarmee onwil en onge-
hoorzaamheid overgingen in echt verzet. De meeste 
mensen in het verzet zijn daar langzaam naar toe-
gegroeid, er haast ongemerkt in terechtgekomen, 
en zeker niet zomaar doelbewust vol heldenmoed 
ingestapt. Mensen als Poldervaart waren net als 
iedereen gewoon bang om dood te gaan en te lijden: 
desondanks gehoorzaamden ze aan het grote gebod. 

In ieder geval vele tientallen Vlaardingers hebben 

Waarschuwing t.z.v. verduistering. 1944 oktober24. 

onderduikers gehuisvest en juist dat moet in een kleine 
stad heel moeilijk zijn geweest. Iedereen wist alles 
van iedereen, kende iedereen, een vreemdeling en 
afwijkend gedrag vielen onmiddellijk op. De huizen 
waren voor het grootste deel klein en stonden boven-
dien dicht op elkaar, de erven waren doorgaans niet 
veel meer dan plaatsjes met een schuurtje. Houd dan 
maar eens geheim dat je illegale inwoning hebt. Ver-
schillende bronnen melden hoe moeilijk het is ge-
weest om na de spoorwegstaking in september 1944 
opeens tientallen nieuwe onderduikers, spoorweg-
mensen uit Vlaardingen en omgeving, te moeten 
onderbrengen en van distributiepapieren en eten 
voorzien. 

We willen dit deel van ons verhaal besluiten met één 
geval van militair verzet, overigens ook elders in dit 
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boek beschreven. We stellen het desondanks hier aan 
de orde, omdat het zo'n prachtig voorbeeld is van 
inlichtingenwerk dat resultaat heeft afgeworpen. 
Dank zij vlaardingse spionage kon, zo wil het ver-
haal, in de late winter van 1944/5, de geallieerde 
luchtmacht, laag vliegend, met een precisiebombarde-
ment de lanceerbasis en opslagplaats van V-l's (vlie-
gende bommen) die naar Antwerpen werden afge-
vuurd, vernietigen. Die basis voor V-l's stond op het 
terrein van Lever's Zeepfabriek en was gemakkelijk 
te herkennen voor de vliegers doordat er met koeien 
van letters VIM opstond. Mogelijk hebben de Duit-
sers gedacht dat het onschuldige woord VIM een 
goede camouflage was, net zoals het rode kruis dat ze 
in strijd met het oorlogsrecht wel op kazernes en 
andere militaire installaties zetten. Maar de triviale 
waarheid kan ook best zijn dat ze over het hoofd 
hebben gezien zo'n duidelijke doelaanduiding tijdig 
te verwijderen: krijgsgeschiedenis is net zo goed een 
eindeloos verhaal van blunders als van listige planning. 
Bij het bombardement moeten naar wordt gezegd veel 
Duitsers zijn omgekomen. Hoeveel antwerpse levens, 
huizen en gebouwen er door zijn gered valt niet uit te 
maken. Veel van de afgeworpen bommen ontploften 
niet en sloegen in de grond bij de Van Beethoven-
singel waar ze moesten worden uitgegraven. 

Jodenvervolging 

Hoewel Vlaardingen geen echte joodse gemeenschap 
met een synagoge kende, woonden er in 1940 
58 joodse stadsgenoten, gemeten naar de duitse cri-
teria uit die tijd. Dertien van hen zijn eind 1942, begin 
1943 in Auschwitz vermoord: de drogist Abraham 
Bleekrode; Jozef Katan, directeur van een visserij-
maatschappij; de keurmeester Emanuel van Gelde-
ren; de familie Ensel, de Enseltjes werden ze wel 
genoemd, handelaars in ongeregeld klein goed en 
lompen; de weduwe Van der Tas-Spetter uit de 
Ridderstraat. 

Vlaardingen heeft weinig voor zijn joodse burgers 
kunnen doen. Wel zijn er tientallen joodse onder-
duikers geweest aan wie onderdak is verschaft, vaak 
jaren lang, en uiteraard steeds met gevaar voor eigen 
leven. Het verzet zorgde daarbij voor bonkaarten en 
geld om eten te kopen. Dick Doorduin is daarbij zeer 

actief geweest, hij spreekt van 90 joodse onderdui-
kers die door hem werden verzorgd. Die opgaaf komt 
ons juist voor: bij de bevrijding doken in Vlaardingen 
voorzover bekend 57 joodse landgenoten op, mogelijk 
zijn het er in werkelijkheid meer geweest. Onder hen 
was de rotterdamse arts D. Hausdorff met zijn gezin. 
En ook de jongeman Hartog Meijler uit Winterswijk, 
die met twee zusjes twee en een half jaar lang heeft 
ondergedoken gezeten in de Jacob van Heemskerk-
straat bij Koos Knegt en zijn vrouw. Mensen die op 
initiatief van hun onderduiker voor hun moed en 
opoffering een Israëlische onderscheiding hebben 
gekregen. Hartog Meijler vertelt zijn verhaal in 
het meergenoemde boek 'Het levend verleden van 
Vlaardingen'. Bekend zijn de namen van 31 Vlaar-
dingers die joodse onderduikers in huis hebben ge-
had. Uit een huis aan de Kethelweg doken bij de 
bevrijding elf joodse mensen op. Interventie van ds 
J. Hessels Mulder, op verzoek van iemand anders die 
zich niet bloot kon geven, heeft verhinderd dat de 
politie ze ontdekte en moest arresteren. De politie 
had een tip gekregen dat de mensen bij wie de elf 
joden zaten ondergedoken meer porties eten aan de 
gaarkeuken hadden gevraagd dan het gezin leden 
telde. Ds Mulder heeft toen de commissaris van poh-
tie dringend in overweging gegeven van onderzoek af 
te zien: hij zou iets vinden wat hij niet wilde vinden. 

Was dat veel of weinig wat in Vlaardingen is gedaan 
voor joodse onderduikers, gezien tegen de achter-
grond van het landelijke beeld. Als we op getallen 
afgaan was het niet veel. Relatief gezien ligt de zaak 
anders: we zagen daar straks al dat Vlaardingen zich 
in veel opzichten slecht voor onderduiken leende. De 
last en het risico die een Vlaardinger op zich nam 
door onderduikers op te nemen was daardoor extra 
groot. Daar komt nog bij dat de voedselpositie de 
hele oorlog door in de Randstad en met name in de 
steden ongunstiger is geweest dan elders in ons land. 

De hongerwinter van 1944/5 

We weten dat vanaf december 1944 ook in Vlaardin-
gen in toenemende mate hongersnood heerste. Was 
de hongerwinter in Vlaardingen erger of minder erg 
dan in andere hollandse steden. Dat is moeilijk te 
zeggen. Doordat de mensen elkaar kenden hielp de 
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één de ander gauwer. De solidariteit was betrekkelijk 
groot. Berovingen van bakkerskarren zijn ons in 
Vlaardingen niet bekend. De gaarkeuken, de cen-
trale keuken in het Hollandiagebouw, verschafte naar 
ons werd medegedeeld iets grotere porties voedsel 
dan elders het geval was, porties van een halve in 
plaats van eenderde liter. De vlaardingse centrale 
keuken wordt positief beoordeeld. De kerk werkte 
eraan mee, in de vorm van het Interkerkelijk Bureau 
1KB: via de kerk is veel voedsel bij de centrale keu-
ken terechtgekomen. Ook het verzet wist aan voedsel 
te komen. Burgemeester Hansen, die zelf ook honger 
leed, kreeg eens bij de centrale keuken een bord 
erwtensoep. Toen hij vroeg waar de ingrediënten 
voor dat eten vandaan kwamen, kreeg hij als ant-
woord: 'dat is nu precies de enige vraag die u niet 
moet stellen'. Ook grote bedrijven konden iets voor 
hun mensen doen, hadden eigen keukens en wisten 
hun personeel incidenteel een warme maaltijd voor 
te zetten, bij voorbeeld de meubelfabriek Sprij en 
Havenbedrijf Vlaardingen Oost. Ook boeren in de 
omgeving van Vlaardingen hebben geholpen. Geluk-
kig voor Vlaardingen was het platteland dichtbij. 
Verschillende Vlaardingers kenden boeren, anders 
dan bewoners van de grote stad, en ze hebben daar-
van kunnen profiteren. 

Bij Havenbedrijf Vlaardingen Oost lag een gigan-
tische voorraad kolen opgeslagen voor de Duitsers 
die, op het eind van de oorlog, toen het transport 

Gaarkeuken. 1945. Tekening. 

stagneerde, niet meer kon worden weggevoerd naar 
zijn eindbestemming. Gelukkig. De kolen werden 
slecht bewaakt, door poHtiemensen die er flink wat 
van meenamen en door oudere duitse mannen die de 
oorlog wel voor gezien hielden en die naar hun uni-
formen wel petrolieboertjes werden genoemd. Die 
kolenberg heeft heel wat Vlaardingers extra verwar-
mingsmogelijkheid gegeven, en laten we daarbij niet 
vergeten dat de kou even erg was als de honger, het 
restant van de kolen kwam bij de centrale keuken 
terecht. Maar toch, al deze meevallertjes waren niet 
veel meer dan druppels op een gloeiende plaat. 

De hongerwinter heeft in Vlaardingen zeker enkele 
honderden slachtoffers gemaakt. In 1945 stierven er 
in totaal 611 mensen, tegenover in normale jaren 
ongeveer 350 tot 360. Direct of indirect zijn in Vlaar-
dingen vanaf december 1944 tot ver in 1945 tenminste 
250 mensen door de honger en de kou gestorven. Dat 
is 1 op de 160 inwoners, een hoog aantal, in verhou-
ding tot het algemene beeld dat de Randstad te zien 
gaf. Het had allemaal niet langer moeten duren. De 
bevrijding kwam bijna te laat. 

De bevrijding 

In de avond van 4 mei 1945 kwam het bericht van de 
bevrijding. Via de vlaamse radio vernam Vlaardingen 
dat het duitse leger in Noordwesteuropa, waaronder 
westelijk Nederland, had gecapituleerd. Ondermeer 
in de buurt van de Schiedamseweg, bij het Verploegh 
Chasséplein, werden in de nacht van 4 op 5 mei 
vlaggen uitgestoken en feest gevierd. Maar feitelijk 
waren de Duitsers nog de baas. De Binnenlandse 
Strijdkrachten mochten de ordehandhaving niet 
overnemen, ze moesten wachten op de geallieerde 
troepen. Het zou tot 7 mei duren voor de eerste jeep 
van de bevrijders zich bij het stadhuis liet zien. 

Militairen van de duitse Kriegsmarine die in de Ko-
ningin Wilhelminahaven lagen, dreigden na 5 mei 
nog te gaan schieten, naar het lijkt uit woede over het 
kaalknippen van hun vlaardingse vriendinnetjes als 
zogeheten moffenmeiden. Dat kaalknippen is een 
zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de bevrij-
ding. Het is ook in Vlaardingen gebeurd. Er zijn 
foto's van. En het heet dat een vlaardingse arts wel-
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Opbrengen mei ziekenauto van kaalgeknipie vriendinnen 
Duitsers. 1945. 

willend toestemming verleende onder voorwendsel 
dat het een hygiënische maatregel gold, ontluizing. 
Woede, schuldgevoel over eigen nalaten of welke 
onderliggende emoties ook, ze werden verhaald op 
vrouwen die met Duitsers omgang hadden gehad. 
Het toont nogal wat overeenkomst met de heksen-
vervolgingen of de van tijd tot tijd oplevende hoeren-
pogroms uit vroeger eeuwen. Het onderhouden van 
liefdesbetrekkingen met duitse militairen kan toch 
moeilijk of nauwelijks beschouwd worden als een 
soort van collaboratie die een dergelijk volksgericht 
rechtvaardigt. Aan de andere kant is dit soort over-
reacties heel begrijpelijk en nauwelijks te voorko-
men: jarenlang opgekropte woede en emotie konden 
eindelijk een uitlaat vinden. 

Er waren trouwens ook mensen die anders reageer-
den. Zoals de man die, terug uit Duitsland, zijn vrouw 
thuis kaalgeknipt vond, haar troostte en zei haar niets 
te hoeven vergeven: ook hijzelf had in zijn eenzaam-
heid in Duitsland gelukkige momenten gekend met 
een duits vriendinnetje. Lijnrecht daartegenover 
stond weer de man die zelf zijn vrouw opbracht om 
haar te laten kaalknippen: hij vond dat verdiend. 
Weer haaks daarop staat het verhaal van de vlaar-
dingse jongen die werd doodgeschoten toen hij zijn 

zuster wilde beschermen tegen wraakgeile mannen 
met scharen. 

NSB-ers en andere fout geachte mensen werden ge-
arresteerd en onder gejoel opgebracht. Ze verdwenen 
tenslotte in het kamp De Vergulde Hand in het westen 
van de stad. Het zijn er tussen de 500 en 1.000 ge-
weest die daar hun berechting door het tribunaal in 
het Handelsgebouw afwachtten, uit heel het Westland 
kwamen ze. Zeker in het begin was hun behandeling 
allesbehalve zachtzinnig. Ons is het verhaal bekend 
van een gevluchte NSB-er op wie een schijnexecutie 
werd uitgevoerd als straf. Een duidelijk geval van 
psychische mishandeling. Daarnaast moesten mensen 
urenlang in de strafhouding staan, een regelrechte 
concentratiekampmethode. Ook dit soort dingen ge-

Burgmeester Siezen komt op de Markt aan. 1945 
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Politieke delinquenten uit het kamp De Vergulde Hand marcheren door Vlaardingen. 1945. 

beurde overal in Nederland. Over het geheel genomen 
heeft de behandehng van de politieke delinquenten, 
zoals ze heetten, echter lang niet die uitwassen te zien 
gegeven als bij voorbeeld in België dat onverwacht 
werd bevrijd en waar bovendien grote tegenstellingen 
tussen Vlamingen en Walen een rol speelden. De 
bijltjesdag die radio Oranje soms suggereerde is er 
gelukkig niet gekomen. Al gauw na de bevrijding 
verbeterde het regiem in De Vergulde Hand. Militair 
geschoolde bewakers namen het werk over van de 
gelegenheidssoldaten die bij de bevrijding naar de 
Binnenlandse Strijdkrachten toestroomden. 

De bevrijding werd uitbundig gevierd. De vlaarding-
se muziekverenigingen herleefden onmiddellijk en 
waren dagen achtereen in touw. De muzikanten vie-
len er bijna letterlijk bij neer, verzwakt als zij waren 

door de honger. Er was diepe ontroering, bij het 
horen en zingen van het Wilhelmus, bij het zien van 
de vele, vele nederlandse vlaggen, na vijf jaar weer 
te voorschijn gehaald, maar wie weet ook door hoe-
velen in die jaren af en toe in stilte even bekeken. 
Burgemeester Siezen werd bij zijn terugkeer op het 
Stadhuis toegejuicht als was hij koningin Wilhelmina 
zelf. Maar er was ook dat vele grote verdriet, als 
bekend werd dat geliefde mensen niet terug zouden 
keren. Na de bevrijding drong pas volledig door wat 
de oorlog had teweeggebracht. 

Balans 

We maken daar een balans van op. Zeven vlaardingse 
Geuzen werden gefusilleerd. In concentratiekampen 
kwam 37 Vlaardingers om, onder wie nogal wat Geu-
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Bevrijdingsfeest bij nacht Richard Holstraat. 1945. 

zen. Op zee bleven 124 stadgenoten. Dertien joodse 
Vlaardingers keerden niet terug naar hun land. Het 
aantal vlaardingse gesneuvelden bedroeg 15: 9 van 
hen vielen in de meidagen van 1940. Door oorlogs-
handelingen en ontberingen in het buitenland verloren 
62 Vlaardingers het leven, veelal gedwongen tewerk-
gestelden. Bij gevechten, bombardementen en schiet-
partijen in Nederland kwamen 22 Vlaardingers om. 
De hongerwinter kwam Vlaardingen te staan op zo'n 
250 doden. Dat brengt ons op een totaal van 537 do-
den, uiteraard een benadering die echter redelijk 
nauwkeurig is. Onbekend is het aantal mensen dat, 
tot vandaag toe, met blijvende lichamelijke en psy-
chische beschadigingen heeft moeten verderleven. In 
augustus 1945 verkeerden duizenden Vlaardingers 
nog in onzekerheid over het lot van 344 zeelieden, 
18 militairen, 4 concentratiekampgevangenen en 

79 in Duitsland tewerkgestelde mannen. De haven-
installaties en kaden waren vernield en moesten 
worden herbouwd. Midden 1945 was het lot van de 
door de Duitsers 'gevorderde' vissersschepen nog on-
zeker. Vlaardingen was bevrijd en daarmee was voor-
lopig alles gezegd. 

Bijzondere rampen zijn Vlaardingen bespaard ge-
bleven. Er zijn geen grote razzia's geweest, geen 
bombardementen op woonwijken, geen massarepre-
sailles zoals in Putten, geen evacuaties naar elders, 
geen bijzonder strafopleggingen in de vorm van bij 
voorbeeld hoge geldboetes, zoals Maassluis die kreeg 
opgelegd. Vlaardingen heeft nooit in de gevechtslinie 
gelegen. De foute sector op bestuursgebied was ge-
matigd in zijn optreden, de NSB en andere helpers 
van de bezetter waren niet groot in aantal en invloed. 
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Relatief grote rampen waren de hongerwinter en het 
oprollen van de Geuzenbeweging vroeg in de oorlog. 
Veel vrouwen, ver boven gemiddeld, hebben in onze 
stad de zorg voor hun gezin zonder hulp van hun man 
moeten klaren. WelUcht werd dit leed weer enigszins 
verzacht door de grote mate van buren-, vrienden- of 
familiehulp die de kleine stad onderscheidt van de 
grote. Honderden vlaardingse zeelieden zijn in meer 
dan vijf jaar niet thuis geweest, in zo'n lange tijd 
vervreemd je van elkaar. En: Vlaardingen lag in de 

Randstad waar de oorlog over het geheel genomen 
zwaarder viel te verduren dan buiten de stedencon-
centratie die het westen van ons land is. 

Gemeten naar hollandse schaal is Vlaardingen zeg 
maar gemiddeld getroffen door de bezetting. Maar 
wat zegt het koel observerende woord 'gemiddeld'. 
Er is ook in Vlaardingen oorlogsleed dat nooit is 
verwerkt, ook niet valt te verwerken en dus een da-
gelijkse realiteit blijft. Levenslang. 
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