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Over onze auteurs: 

Ing K Boschma (1927) IS gepensioneerd gemeente-
ambtenaar, als cultuur-technicus was hij werkzaam bij 
de plantsoenendienst te Maasland Vanuit wonen en 
werken groeide zijn bijzondere belangstelling voor 
landschappen en water, waarover hij onder andere pu-
bliceerde in de Midden-Delfkrant 

Albert Brouwer (1946) is werkzaam als uitgever, win-
kelier en publicist te Vlaardingen Naast deze activitei-
ten studeert hij Nederlands Recht aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam 

Ingena Vellekoop (1950) was na de opleiding aan de 
Rijksarchiefschool werkzaam bij het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage 
Sinds 1972 IS zij winkelier en publicist te Vlaardingen 
Daarnaast studeert zij Maatschappijgeschiedenis aan 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam 

K W van Netten (1937) kreeg zijn onderwijzersoplei-
ding te Bloemendaal Sedert 1963 woont en werkt hij 
in Vlaardingen, thans als onderwijskundig medewer-
ker bij het bijzonder onderwijs De geschiedenis van 
het primair onderwijs heeft zijn speciale interesse 
HIJ is voorzitter van de Historische Vereniging Vlaar-
dingen 



ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP HELINIUM 

Het veldwerk in 1988 vond voornamelijk plaats in 
Schiedam-Kethel. Naar aanleiding van gevonden 
scherven was in 1987 reeds een proefsleuf gegraven m 
de West Abtspolder. Dit jaar werd besloten het onder-
zoek groter aan te pakken, daar het vondstmateriaal 
veelbelovend was. Via het Bureau Oudheidkundig 
Onderzoek Rotterdam (BOOR), de gemeente Schie-
dam en de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (ROB), werden de benodigde vergunningen ver-
kregen, terwijl tevens een graafmachine door het 
BOOR beschikbaar werd gesteld om de bovenlaag te 
verwijderen. Assistentie werd verkregen van enkele le-
den van de Archeologische Werkgroep Nederland, af-
deling 'Nieuwe Maas'. Nadat het terrein in twee putten 

was verdeeld, werd begonnen in put 04-188. Tijdens 
het verdiepen werden steeds veel scherven gevonden 
uit de Romeinse Tijd. In de bovenlaag kwam op één 
plaats middeleeuws schervenmateriaal voor van het ty-
pe Pingsdorff, genoemd naar in de omgeving van deze 
Duitse plaats gevonden aardewerk. Het Romeinse 
aardewerk is voorlopig te dateren in de derde eeuw na 
Chnstus en bestaat voor het grootste deel uit import-
materiaal. Het gevonden botmateriaal is sterk aange-
tast en derhalve moeilijk te conserveren. Metalen 
voorwerpen zijn gevonden in de vorm van een aantal 
fibulae (mantelspelden), spijkers, munten en een um-
bo (schildknop). Deze voorwerpen zijn naar het 
BOOR gebracht om te worden geconserveerd en ge-
determineerd. Tijdens het onderzoek kwam een groot 
aantal palen aan het licht. Alles is nauwkeurig gete-

Romeinse amfora opgraving Polderweg Schiedam 
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kend en ingemeten. Put 04-189 is door de graafmachi-
ne nog wat verder uitgegraven; het onderzoek aldaar 
wordt nog voortgezet en is veelbelovend. Na de afslui-
ting van ons werk in de West Abtspolder zal nog veel 
gedaan moeten worden met het gevonden materiaal en 
de tekeningen. Dit zal hoofdzakelijk plaats vinden in 
het Hollandiagebouw te Vlaardingen. Het is de bedoe-
ling dat na verwerking het materiaal zal worden opge-
slagen in Rotterdam. 

Vanaf september is er gewerkt aan het uitmeten en te-
kenen van de profielen van 2 kilometer slootkant van 
de nieuwe kwelsloot rond het opspuitingsterrein in de 
Aalkeetbinnenpolder te Vlaardingen. De resultaten 
zijn echter moeilijk te interpreteren, zodat er eerst bo-
ringen aan de gegevens toegevoegd zullen moeten 
worden. Enkele scherven zijn hier inmiddels gevon-
den; één Pingsdorff en enkele (verspoelde?) Ijzertijd. 
Het onderzoek wordt voortgezet. 

Terra Nigra kwam uit met 7 nummers. De bibliotheek 
breidde zich gestaag uit, hoewel de werkzaamheden in 
Kethel-Noord het aantal nieuwe aankopen beperkte. 
Er waren dit jaar weer interessante donaties. Een begin 
is gemaakt met het copiëren van bruikbare tijdschrift-

artikelen. Losse artikelen en tijdschriften zijn beschre-
ven; een index is tot nog toe een vrome wens. 
Voor de ziekenomroepen te Vlaardingen en Schiedam 
werd J. A. Erlings geïnterviewd. 

Op 13 februari gaf Leo Verhart een lezing met dia's 
over het Mesolithicum, waarbij speciale aandacht 
werd gegeven aan de op de Maasvlakte gevonden be-
nen spitsen. Over een uit de Romeinse Tijd daterend 
grafveld bij Spijkenisse (Hartel-West) hield drs. A. B. 
Döbken op de algemene ledenvergadering van 5 april 
een lezing met dia's. Ons 30-jarig bestaan was aanlei-
ding voor een lezing door Eelco Rensink over de op-
gravingen van een jagerskamp uit het Magdalenien te 
Mesch, Zuid-Limburg. 

Op 11 juni werd een excursie gehouden naar het ar-
cheologisch park in Xanten. Te Nijmegen werd het 
provinciaal museum G. M. Kam bezocht. Een aantal 
leden van Helinium bracht op 4 september een bezoek 
aan de tentoonstelling 'Nederland onderste boven' in 
het Oudheidkundig Museum te Leiden. P. Heinsbroek 
begeleidde een schoolklas van 20 kinderen uit Strijen 
die de werk- en expositieruimte kwam bekijken. 
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HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN 

Het ledenaantal bedroeg 805 aan het einde van het 
verslagjaar; de toename over 1988 bedroeg per sal-
do 61. 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 
25 februari, als vanouds in de Bethelzaal. De bestuurs-
leden H. Leerdam, L. Bovée en J. de Bloeme traden 
tijdens deze avond af; hun plaatsen werden ingenomen 
door D. van Os en W. van de Wetering, terwijl E. C. 
van der Vlis-Dijkema met instemming van de aanwezi-
ge leden voor een nieuwe periode als bestuursUd bij-
tekende. 

Tijd-Schrift kreeg een nieuwe redaktiewerkgroep. Di-
verse schrijvers zorgden voor een gevarieerd aanbod 
aan artikelen. In nummer 38 werd onder andere de 
Vlaardingse galei uit de vergetelheid gehaald door P. 
van der Leeden en vertelde Frans W. Assenberg over 
keuren tegen brandgevaar; een 'Sprookje van het cul-
turele erfgoed van Werkstad' werd ingezonden onder 
het pseudoniem Pandhouder. Met financiële mede-
werking van de gemeente Vlaardingen verscheen als 
extra nummer in juni een Tijd-Schrift over Vlaar-
dingse luidklokken en uurwerken, geschreven door 
Matthijs A. Struijs. Het derde nummer van dit jaar 
bood naast enig 'kleingoed' informatie over 'Kinderar-
beid' door Jan van Hees en 'Het Landjuweel', geschre-

Uitreiking van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1988 aan Matth ijs A. Struijs in het Streekmuseum Jan A nderson. 15 no-
vember 1988. 



ven door redacteur Assenberg. P. J. Westerdijk gaf 
aandacht aan 'Albert Delahaye', terwijl B. Poot zijn 
'Jeugdherinneringen' ophaalde aan de Prins Hendrik-
straat. 

De lezingencommissie had opnieuw gezorgd voor een 
afwisselend programma. De rij werd geopend door 
koster N. Metselaar van de St. Janskerk te Gouda, die 
op 25 januari 'zijn' Goudse glazen belichtte. Na de le-
denvergadering op 25 februari volgde een lezing met 
dia's over het klooster aan de Waalstraat; J. P. ter 
Brugge vertelde over het door Helinium verrichte his-
torisch en archeologisch onderzoek. Zerken in kerken 
stonden centraal op 23 maart, toen Th. van Straalen 
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg de grafzer-
ken in de Vlaardingse Grote Kerk aan de orde stelde. 
Op 28 april besteedde D. Haddeman aandacht aan de 
wetenswaardigheden van het Vlaardingse vissers- en 
verenigingsleven. Het winterseizoen werd geopend 
met een lezing over het Geuzen verzet in de 16de en 
20ste eeuw; P. van der Harst was hier de spreker. De 
uit 1512 daterende 'Kaart van de Drie Schieën' werd 
op boeiende wijze besproken en toegelicht door F. W. 
Ooststroom op 25 oktober. De laatste lezing van dit 
jaar werd gehouden op 22 november; H. van der Lee 
vertelde over de geschiedenis van de Coöperatie in 
Vlaardingen. 

Het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1988 werd op 
15 november gepresenteerd in het Streekmuseum Jan 
Anderson. Archiefmedewerker en kritisch lid Matthijs 
A. Struijs nam het eerste exemplaar in ontvangst. Tra-
ditiegetrouw staan in deze verenigingsuitgave de jaar-
verslagen 1987 van een vijftal verenigingen en instan-
ties die de historie van Vlaardingen in hun vaandel 
hebben staan. Voorts zijn de Kronieken 1937 en 1987 

opgenomen, verzameld en bewerkt door trouwe me-
dewerkers van het Stadsarchief. De hoofdartikelen be-
handelen achtereenvolgens het stedelijk karakter van 
Vlaardingen in de Middeleeuwen, beschreven door 
Kees Maat en de belevenissen van de Vlaardinger Ja-
cob Hoogstad, in dienst van de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie, van de hand van drs. P. J. Moree; 
Het Visserijonderwijs in Nederland (1800-1940) werd 
geschetst door dr. J. P. van de Voort; Nooit gebouwd 
Vlaardingen werd in de openbaarheid gebracht door 
Matthijs A. Struijs. 

De excursiecommissie verzorgde op 3 juni een boot-
tocht naar en een voetreis door Schipluiden; op 8 ok-
tober werd de Maassluisse historische kilometer gelo-
pen. 

Niet onvermeld mag blijven de bijeenkomst op 30 no-
vember in de Burgerzaal van het Stadhuis. Burgemees-
ter A. A. J. M. van Lier overhandigde de restauratie-
penning met schildje aan K. Maarleveld voor de res-
tauratie van het pand Landstraat 56, aan S. van der 
Linden voor de instandhouding van het pand Ver-
ploegh Chasséplein 3 en aan A. O. van der Velde voor 
de restauratie van het pand Westhavenkade 38. 

De Historische Vereniging Vlaardingen mag zich ver-
heugen in een groot aantal zeer aktieve leden. Dat uit 
zich niet alleen tijdens de diverse bijeenkomsten, maar 
evenzeer in de commissies en werkgroepen. Het bo-
venstaande is daarvan slechts een klein getuigenis. 
Veel werk geschiedt tijdens vergaderingen en in werk-
kamers, voor weinigen zichtbaar, maar het is er zeker 
niet minder om. De grote waardering daarvoor mag 
zeker ook op deze plaats wel eens geuit worden! 
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STADSARCHIEF 

1988 was voor het Stadsarchief een moeilijk jaar op 
personeelsgebied. Eind 1987 was de heer Bovée ver-
trokken, hij had elders een betrekking gevonden; in 
diezelfde periode werd de heer Poelstra door ziekte 
uitgeschakeld. De bezetting werd uiterst mager toen 
ook de heer Luth in de zomer van 1988 voor enige we-
ken niet kon werken. Het kwam er zelfs van, dat de 
studiezalen voor enige tijd gesloten moesten worden, 
omdat alle menskracht ontbrak om de bezoekers ade-
quaat te helpen. Per 1 september werd de heer Ma-
thijssen benoemd tot waarnemend stadsarchivaris. 

Van de volgende instellingen werden archiefbeschei-
den verworven: 
- Vlaardingse Zwemclub (VZC) 1927-1987 
— Christelijke Historische Unie, afdeling Vlaardin-

gen, 1948-1973 
- Stadsgehoorzaal, ca. 1952-1980 
— FNV, bedrijfsledengroep/ondernemingsraad Ha-

venbedrijf Vlaardingen-Oost, ca. 1972-1987 
— Vele handschriften. 

In 1988 gingen de inventarisatie-werkzaamheden 

door van de archieven van: 
- de familie Backer, 1725-1980 

Het archief pakt uit(!) onder grote belangstelling. 

11 



— de rederij Van Abshoven, 1909-1967 
— de NV Zeevisscherij Nederland, 1930-1955 
— de NV Vlaardingsche Stoomvisscherij, 1934-1956 
— het gemeentebestuur van Vlaardingen, 1813-1962. 
Voorts kwamen verscheidene indices gereed, de mees-
te vervaardigd door vrijwilligers. 
De bibliotheek groeide verder uit door de acquisitie 
van alle Vlaardingse publikaties en delen uit lopende 
reeksen. 
Door de Topografisch-Historische Atlas werden ca. 
1100 foto's verworven; er werd begonnen met de be-
schrijving van tekeningen, afkomstig uit het archief 
van de Dienst Gemeentewerken. 

Door het feit, dat de studiezaal van 31 mei tot 1 juli ge-
sloten moest zijn, werden iets minder bezoeken geno-
teerd dan in 1987, n.l. 2314 resp. 2830. Het beteken-
de, dat de studiezaal gedurende het jaar een gemiddeld 
bezettingspercentage kende van 64,3. 

Op 7 december opende burgemeester Van Lier de ten-
toonstelling 'Het Archief pakt uit, het hoe en waarom 
van een archief in perkament, papier en prent', onder 
het motto: 'Het werd tijd, dat het archief weer eens van 
zich liet horen'. ledere medewerker presenteerde zijn/ 
haar taken op deze expositie. Op 10 december vervol-
gens stonden de deuren van het Stadsarchief wagen-
wijd open. Ruim 400 geïnteresseerden konden genie-
ten van de openstaande laden van de Atlas, de uitge-
stalde charters en andere archivalia, de vrij toeganke-
lijke depotruimte, de enthousiast 'demonstrerende' 
restaurator, de expositie en de vertoning van twee 
films uit de jaren vijftig: 'Vlaardingen koerst op mor-
gen' en 'Vlaardingen vliegt over de wereld'. 
De grote belangstelling was zeker ook te danken aan 
de publiciteit door de media. Radio Rijnmond en Om-
roep Vlaardingen schonken ruime aandacht aan deze 
aktiviteiten, terwijl de Ziekenomroep Vlaardingen tij-
dens de Open Dag vanuit het gebouw van het archief 
een life-uitzending van een uur verzorgde. 

Voorts werd meegewerkt aan de volgende tentoonstel-
lingen: foto's van charters in Boekhuis Den Draak, 'De 
Laatste Salon d'Harmonie' in de Stadsgehoorzaal/ 
Harmonie, 'De geschiedenis van de Vlaardingse Be-
jaardenzorg' in De Wetering, 'Het Visserij-onderwijs' 
in het Gemeentemuseum van Maassluis, '80 jaar 
Christelijk Gereformeerde Kerk' in de Eben Haëzer, 
een expositie over milieu en milieuvervuiling in het 
Natuurmuseum Rotterdam, een expositie in de Open-
bare School aan de Prins Hendrikstraat en één ter gele-
genheid van de doop van het mijnenbestrijdingsvaar-
tuig 'Vlaardingen', in samenwerking met de afdeling 
Voorlichting en het Visserijmuseum. 
De heer Struijs was in het verslagjaar actief op het ge-
bied van het verzorgen van lezingen en hij hield boven-
dien wekelijks een praatje met een historisch tintje 
achter de microfoons van Omroep Vlaardingen. 

In 1988 verschenen de volgende artikelen van de hand 
van archiefmedewerkers: 
H. J. Luth, Over trouwbeloften en woordbreuk, vlee-
schelijke conversatie en strenge rechters in 1800. In: 
De Torenkijker. 
H. J. Luth, Het bombardement op de Hoogstraat. In: 
Tijd-Schrift van de Historische Vereniging Vlaardin-
gen. 
H. J. Luth, Begeleidende teksten bij een prentbrief-
kaartenserie over (Oud-)Vlaardingen. 
M. A. Struijs: Vlaardingse luidklokken en uurwerken. 
In: Extra Tijd-Schrift van de Historische Vereniging 
Vlaardingen. 
M. A. Struijs: De Omroeper. In: De Omroeper, Vlaar-
dings Contactblad 65-plus, oktober 1988. 
M. A. Struijs: Nooit gebouwd Vlaardingen. In: Histo-
rische Jaarboek Vlaardingen 1988. 
Laatstgenoemde verzorgde ook maandelijkse artike-
len in 'De Haven Rond'. 
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STREEKMUSEUM JAN ANDERSON 

Het jaar 1988 valt het beste te kenschetsen als het jaar 
van de vele uitleningen. We hielden 2 exposities in mu-
sea in de regio en aan 15 musea werden voorwerpen 
uit de collectie van het streekmuseum uitgeleend. 
Daarnaast deden steeds meer bedrijven, scholen en or-
ganisaties een beroep op ons museum om ter gelegen-
heid van feestelijke gebeurtenissen voorwerpen en fo-
to's te mogen lenen. Besloten is in dit soort situaties 
een vergoeding te vragen ten behoeve van de kas van 
de 'Vrienden van het Streekmuseum'. 

Het bezoekersaantal nam sedert de heropening weer 
toe tot 3099 (1987: 2652). Buiten de gebruikelijke 
openingsuren bezochten 11 bruidsparen en 27 groe-
pen het museum. Bijzondere gasten waren onder an-
dere het voltallig college van burgemeester en wethou-
ders, het bestuur van de Pharmacon en de familie Van 
West uit de U.S.A. 

Vanuit 1987 liep nog de tentoonstelling 'De andere 
functies van een museum', terwijl op 28 mei werd 
opengesteld 'Aan het werk', een expositie over werk-
kleding. Op 13 augustus volgde een expositie over de 
Olympische Spelen van 1928 Amsterdam en 1936 
Berlijn. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 
werd in samenwerking met Boekhuis Den Draak een 
tentoonstelling opgezet over kinderboeken onder de 
titel 'Van Pietje Bell en Piet de Smeerpoets tot Piggel-
mee'. Voorts exposeerden wij in Maasland, Maassluis 
en 's-Gravenhage. Op 13 maart opende prinses Mar-
griet in de Grote Kerk van Vlaardingen een tentoon-
stelling over het Geuzenverzet, welke samen met het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie was opgezet. 
De vitrines met materiaal en foto's maakten hierna een 
rondgang langs de gemeenten Schiedam, Maassluis en 
Maasland. 

De collectie voorwerpen is met 1250 stuks uitgebreid, 
waaronder veel materiaal van een bakkerij en een 
schilderswerkplaats. De bibliotheek groeide met 445 
titels; de prentencollectie nam met 805 nummers toe, 
de foto- en ansichtkaartencollectie met 355. Als meest 
opvallende aanwinsten noemen we: een groot aap-
noot-miesbord, een etensgamel voor voedseluitdeling, 
een merklap uit 1883 en een gedenkbord van de Wa-

Maarten Vermeer demonstreert in de schoenmakerij van het 
Streekmuseum, tijdens het Museumweekend, 9 en 10 april 
1988. 

tersnoodramp 1953. Onder de boeken vallen onder-
meer op: een leesboekje over Robinson Crusoe uit 
1819, de Vlaardingse bouwverordening 1903, de bi-
bliografie van de Vlaardinger Koos Vorrink en De 
Nuttige Handwerken door mej. K. van Heyst te Vlaar-
dingen. 
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Het Literair Museum te 's-Gravenhage leende van ons 
materiaal voor een 'gereformeerde kamer' ten behoe-
ve van een tentoonstelling over het leven van Maarten 
't Hart; de inventaris van ons toekomstig cafeetje stond 
enige tijd in het Rotterdams Historisch Museum voor 
een tentoonstelling over Oranjeboom. 

Voorts verhuisden op tijdelijke basis materialen naar 
Madurodam ('s-Gravenhage), het Joods Historisch 
Museum (Amsterdam), het Verzetsmuseum (Gouda), 
het Westlands Streekmuseum (Naaldwijk), het mu-
seum Dit is in Bethlehem (Gorinchem), het Maassluis-
se Gemeentemuseum, het nieuwe museum te Zwijn-
drecht en het Natuurmuseum te Rotterdam. 

Door een houtdraaier werden onze pijpenstandaard 
en glazenspuit gerestaureerd; een damesjurk met keu 
uit de vorige eeuw, een velours damesbeursje, veel aar-
dewerk en een aantal tegeltjes werden door diverse 
restauratoren onder handen genomen. 

Naast de maandelijkse serie in het Korpsblad van de 
Gemeentepolitie Vlaardingen werd een column ver-
zorgd in Het Vrije Volk over de geschiedenis van onze 
stad. In de studio's van Omroep Vlaardingen en Radio 
Rijnmond werd vele malen toelichting gegeven over 
het museum en de tentoonstellingen, terwijl de Zie-
kenomroep van het Holy-ziekenhuis een aantal malen 
opnames maakte in het museum. Op 4 oktober nam 
Veronica in ons schooltje een liedje op voor de serie 
'Mijn eerste keer'. Er werd een lezing gehouden voor 
de Probus-club Maassluis over de waarde van het ver-
zamelen, terwijl te Schipluiden werd bijgedragen in de 
jurering bij 'Kunst en Kitsch'. In Drieen-Huysen na-
men Rita Anderson en Gré Brouwer met het winkeltje 
deel aan bazars. 

De ruim 300 Vrienden van het Streekmuseum hebben 
door hun financiële bijdragen ervoor gezorgd dat het 
Streekmuseum ook in de toekomst met zijn werk kan 
voortgaan. 
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VISSERDMUSEUM 

In het algemeen was 1988 een goed jaar voor het Vis-
serijmuseum. Ondanks problemen met de personeels-
bezetting konden veel bijzondere aktiviteiten worden 
ontwikkeld, vooral op het gebied van tentoonstellin-
gen. Het bezoekcijfer herstelde zich van de achteruit-
gang in de voorafgaande jaren en steeg met 15%. Het 
museum werd onderscheiden met de Vlaardingse Pro-
motieprijs 1988 van de Kamer van Koophandel, om-
dat het er in geslaagd was een belangrijke uitbreiding te 
realiseren tijdens financieel uiterst moeilijke tijden. De 
wisselplaquette en een bijbehorend geldbedrag wer-
den op 27 september uitgereikt. 

Besloten werd de mogelijkheid te openen voor de op-
richting van een zelfstandige vriendenvereniging, uit-
gaande van het aanwezige donateursbestand. Een klei-

ne groep nam het initiatief en trad naar buiten tijdens 
het Haring- en Bierfeest in september. De enthousiaste 
aktie was succesvol en op 21 november volgde de op-
richting van de Vereniging Vrienden van het Visserij-
museum. 

De gebruikelijke dagen met gratis toegang voor het pu-
bliek waren weer een succes. Tijdens het Nationaal 
Museumweekeinde werden 933 bezoekers geteld, 
meer dan ooit tevoren. Bij het Haring- en Bierfeest 
trok het museum 3.761 bezoekers. Zoals steeds ver-
zorgden vele vrijwilligers allerlei demonstraties tijdens 
deze open dagen. De maandelijkse concerten in de 
muziekkamer vonden regelmatig voortgang. De be-
langstelling voor deze uitvoeringen neemt nog steeds 
toe. In totaal werd het museum in 1988 bezocht door 
21.661 bezoekers. Voor het eerst sinds jaren nam ook 
het groepsbezoek weer toe. De oorzaken van die gun-

Expositie 'Voor Vis en Visser', 100 jaar Rijksinstituut Visserij-onderzoek IJmuiden. 8 mei tot 31 augustus 1988. 
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stige resultaten zijn niet met zekerheid vast te stellen. 
Ervaring heeft geleerd dat weersomstandigheden zoals 
die van 1988 nauwelijks van invloed zijn, maar andere 
factoren kunnen een positieve rol hebben gespeeld. 
Dat betreft dan de opening van de nieuwe vleugel in 
december 1987, waarvan de gevolgen vooral in het 
verslagjaar merkbaar werden. Daarnaast was er een 
ruim en gevarieerd aanbod van tijdelijke tentoonstel-
lingen en tenslotte de landelijke publiciteitscampagne 
'Nederland Museumland', waarin het Visserijmuseum 
een actieve rol speelde. 

Het aantal bezoekers van de museumbibliotheek be-
droeg 752; hiervan maakten 190 personen gebruik van 
de maandelijkse avondopenstelling. Het aantal ver-
zoeken om informatie, schriftelijk of mondeling ver-
toonde een stijging. De uitleen van literatuurdocu-
menten nam ten opzichte van vorig jaar met circa 50% 
af als gevolg van een voorzichtiger uitleenbeleid naar 
aanleiding van negatieve ervaringen in het verleden. 
Ten behoeve van derden werden 598 reproducties van 
foto's en 16 van technische tekeningen vervaardigd. 

De verzamelingen werden uitgebreid met in totaal 923 
nummers, waarvan 145 voorwerpen en 778 stukken 
voor de bibliotheek. Onder de voorwerpen waren on-
der andere een paar gouden oorringen voor mannen, 
een rouwhanger en het oorspronkelijk ontwerp van het 
reliëf 'Treurende moeder met dochter', dat is aange-
bracht op de sokkel van het Vlaardingse vissersmonu-
ment van Govert van Brandwijk (1950). 

Op het gebied van tijdelijke tentoonstellingen waren 
dit jaar veel activiteiten. Op 4 verschillende plaatsen in 
het museum werden niet minder dan 8 exposities ge-
houden: 
— De expositie over het Buizengat, waarbij ook de ga-

lerij betrokken was, was reeds in december 1987 
geopend en duurde voort tot april. 

— Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 
Rijksinstituut Visserij-onderzoek te IJmuiden werd 
in samenwerking met het Nederlands Scheepvaart-
museum geëxposeerd van mei tot eind augustus, 
onder de titel 'Voor Vis en Visser'. 

— De op 7 oktober geopende verkooptentoonstelling 
van etsen van Oscar Verpoorten was succesvol, zo-

wel wat betreft de belangstelling van publiek en 
pers, als het verkoopresultaat. 

— Op de galerij exposeerden achtereenvolgens de 
Katwijkse zondagsschilder Piet Vooys met pastels 
en olieverven; J. F. Zeeman uit Ter Heyde met een 
beeldverhaal in primitieve tekeningen en gedichten 
over zijn 'Verslag van een reis om de haring'; de 
Maassluisse amateur N. van Witsenburg met 
werken in diverse technieken over visserij, zee en 
schepen; Jan Hoogendoorn uit Deventer met aqua-
rellen. 

— Op de expositiewand in de achterzaal van het mu-
seum was een kleine expositie over stalen Noord-
zeebotters, gevolgd door een presentatie over de 
geschiedenis van het hospitaalkerkschip 'De 
Hoop', verzorgd door de afdeling informatie-
beheer. 

— De fotopresentatie over de Zuiderzee-vissersplaat-
sen op de overloop werd in de zomer vervangen 
door foto's over het visserijverleden van Goederee-
de, Ouddorp en Stellendam. 

Na een jaar praktijkervaring met de uitbreiding van het 
museumgebouw is overtuigend gebleken dat het pu-
bliek de nieuwe vleugel in hoge mate apprecieert. Niet 
alleen de inrichting en presentatie, maar ook de grote-
re ruimte ervaart men als een aanmerkelijke verbete-
ring. De rondgang door het gebouw is verrassender ge-
worden en bij topdrukte en ambachtelijke demonstra-
ties is een betere spreiding mogelijk. De conclusie mag 
zijn dat het jubileumproject naar behoren recht doet 
aan de betekenis van de nevenbedrijven voor de visse-
rij. Een sedert jaren bestaand probleem betreffende de 
museale presentatie is nu opgelost. 

Het museum was in 1988 veel in het nieuws. De plaat-
selijke pers, de lokale omroep en T.V.-kabelkrant be-
steedden regelmatig aandacht aan de nieuwe tentoon-
stellingen, belangrijke aanwinsten en bijzondere acti-
viteiten. Een enkele keer attendeerden ook de regio-
nale omroep Radio Rijnmond en de landelijke pers op 
activiteiten in ons museum. In het kader van 'Neder-
land Museumland' kreeg het Visserijmuseum uitvoe-
rige aandacht tijdens een uitzending van de VARA-
televisie over de musea in Zuid-Holland, waarbij een 
gesprek met Boudewijn Büch in ons museum werd op-
genomen. 

16 



KRONIEK VAN VLAARDEVGEN 1938. 

Matthijs A. Struijs. 

januari 

1 Aantal inwoners van Vlaardingen 30.424. 

In 1937 kwamen in de gemeentehavens 22 koopvaar-
dij- stoom- en motorschepen binnen. Aan de Nieuwe 
Matex kwamen 99 zeeschepen binnen en bij de 
E.N.C.K. 150 zeeschepen. 

3 Aan de gemeentelijke Vismarkt [= Visbank] 
werden in 1937 109 partijen vis verhandeld, tot een 
bedrag van 2.087 gulden en 28 cent. 

In afwachting van de geboorte van het eerste kind van 
Prinses Juliana en Prins Bemhard, worden bij voor-
baat diverse feestelijkheden georganiseerd, zoals een 
kerkdienst in de Grote Kerk die op de avond van de 
dag van de geboorte zal worden gehouden, mits het 
kind vóór vier uur 's middags wordt geboren. 
Verder zal een optocht worden gehouden en zullen 
babypakketten worden uitgereikt aan aanstaande 
moeders, verzorgd door handwerkleerlingen en naai-
kransen. 

5 Op de Nationale Feestdag welke ter gelegenheid 
van de blijde gebeurtenis in het vorstenhuis gehouden 
zal worden, zullen de herenkapsalons na 12 uur geslo-
ten zijn. De dameskapsalons bedienen na 12 uur alleen 
hun afgesproken cliënten. 

De Brood-, Koek- en Banketbakkerij van J. L. Simons, 
Binnensingel 150, is omgezet in J. L. Simons' Bakke-
rijen N.V. Maatschappelijk volgestort kapitaal 20.000 
gulden. De N.V. heeft de filialen: Groen van Prinste-
rerstraat 68 en Burg. De Bordesplein 11. 

9 Ds. H. A. Heijer, predikant bij de Ned. Herv. Ge-
meente, viert zijn 45-jarig ambtsjubileum. 

10 Het echtpaar Jan van der Weijden en Katharina 
van Roon, resp. 87 en 83 jaar, is 60 jaar getrouwd. 

Het aantal werkzoekenden bedraagt 2.316. 

Dominee H. A. Heijer. 9 januari 1938. 

12 De gemeenteraad besluit tot verkoop van het 
bouwterrein tussen de Parkweg, Schiedamseweg en 
Israëlitische Begraafplaats aan de N.V. Bouw- en 
Handelmaatschappij "Timbla" te Schiedam, voor 
73.000 gulden. Het terrein moet binnen 2i jaar be-
bouwd zijn met 8 eengezinswoningen, 11 drie-hoog en 
10 twee-hoog woningen. 

14 Neeltje van der Windt is 25 jaar onderwijzeres 
aan de kleuterschool van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen aan de Binnensingel. Zij ontvangt de zil-
veren legpenning van 't Nut en een gouden armband. 

17 Het Comité van de Weldadigheidspostzegels 
"Voor het kind" maakt bekend dat de verkoop van ze-
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gels 1.394 gulden en 63 cent heeft opgebracht en de 
verkoop van prentbriefkaarten 119 gulden en 64 cent. 

19 In de Gereformeerde Oosterkerk zal na de ge-
boorte van een Oranjetelg een dankuur worden ge-
houden, waarin drie predikanten zullen voorgaan. 

20 Te Oostvoorne is overleden de heer J. Brinkman, 
oud-onderwijzer aan de Christelijke School Hofjes-
straat en jaren lang leider van de Vrije Stads-
evangelisatie "Jeruel". 

21 Aan de middenstandscursus van de Vereeniging 
van Handelsonderwijs "Kennis is Macht" nemen ruim 
50 personen deel. 

Gevraagd: meisjes van 14, 15 en 16 jaar, tegen een 

weekloon van resp. 4, 5 en 6 gulden. 
Tevens gevraagd jongens van 16, 17 en 18 jaar tegen 
een weekloon van 7 en 8 gulden: Ie Maasbosch-
straat 33. 

26 De heer A. van Walsum, sedert 1 februari 1928 
burgemeester van Vlaardingen, is per 15 februari 1938 
benoemd tot burgemeester van Zwolle. 

28 Johanna Kal, weduwe van A. Bakker, oudste in-
woonster van Vlaardingen, viert haar 99e verjaardag 
in het Diaconiehuis aan de Emmastraat. 

In het gebouw van de Vlaardingsche Christelijke Be-
sturenbond aan de Pieter Karel Drossaartstraat wordt 
voor de Christelijke werklozen een door een tabaksfa-
briek georganiseerde rookwedstrijd gehouden. 

Personeel van de christelijke school aan de Hofjesstraat. Zittend, tweede van links, J. Brinkman. 20 januari 1938. 
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29 Hoog water. Het water buiten de keersluizen 
door een noordwesterstorm opgezweept tot een hoog-
te van 2.50 meter boven N. A.P. Wateroverlast rond de 
Havenmond en de Kon. Wilhelminahaven. 

De Vlaardingsche Besturenbond viert met een drukke 
receptie in zaal "Excelsior" aan de Oosthavenkade 
haar 30-jarig bestaan. 

31 Feestvreugde alom: Er is een prinsesje geboren! 
Zowel in Vlaardingen als in Vlaardinger-Ambacht 
worden de klokken geluid, er is muziek op straat en 
feestversieringen worden aangebracht. 
In Vlaardinger-Ambacht wordt 's middags als vreug-
de-boom een tamme kastanje geplant op het nieuwe 
plein dat de naam van de jonggeborene zal krijgen. 
's Avonds een toespraak door de burgemeester van 
Vlaardingen, de heer A. van Walsum, voor de Radio-
Centrales en daarna kerkdiensten in de Grote-, Oos-
ter- en St. Johannes de Doperkerk. 

Geboren is Beatrix Wilhelmina Armgard Ligthart, 
dochter van J. Ligthart en M. A. Hoogewerff, Westha-
venkade 12, volledig vernoemd naar de op dezelfde 
dag geboren prinses. 

februari 

1 Planting van een goud-es in het nieuwe plantsoen 
bij het Hof, ter gelegenheid van de geboorte van de 
prinses. De boom wordt in optocht vanaf de Markt 
naar het park gevoerd. De Vlaardingse afdeling van 
"De Princevlag" voert rondom de boom een vlaggen-
oefening uit. 
De burgemeester deelt mee dat hij de gemeenteraad 
zal voorstellen om het nieuwe park de naam "Oranje-
park" te geven, 
's Avonds muziek in de stad. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeente-
raad van Vlaardinger-Ambacht het nieuwe plein op 
het punt van samenkomst van de Nassaulaan en de 
Prins Hendriklaan de naam "Prinses Beatrixplein" te 
geven. 

Plaatsing van het naambord Prinses Beatrixplein. 31 januari 
1938. 

2 Lichtstoet ter gelegenheid van de geboorte van 
prinses Beatrix, met défilé door de 30 deelnemende 
verenigingen voor de burgemeester. Daarna feesten in 
enkele straten, georganiseerd door Buurt- en Oranje-
verenigingen. 

4 De Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-
museum ontvangt een belangrijk legaat van de te 
Vlaardingen geboren Haagse journalist Leendert van 
Dam Pzn. Naast een notenhouten balpoot-kast met in-
houd (gouden, zilveren, porceleinen en tinnen voor-
werpen) omvat dit legaat een model van de logger 
VL 128 in vitrine en een "schilderij" met schepen. 

7 Uit de haven van Dieppe (Frankrijk) is opgevist 
het lijk van de zeeman J. Farenhout van de VL 203 
"Dina" van de Visscherij Maatschappij "Vlaardin-
gen", die in december aldaar van boord was gegaan en 
niet was teruggekeerd. 

9 Tractaties op alle openbare scholen t.g.v. de ge-
boorte van prinses Beatrix. 

In het Handelsregister is ingeschreven Woningbureau 
en Assurantiekantoor "Vlaardinger-Ambacht". Eige-
naar: C. de Witte te Vlaardinger-Ambacht. 
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Burgemeester Van Walsum voltrekt voor het aller-
laatst in Vlaardingen een huwelijk. Het kersverse echt-
paar, Hendrik Hoogendijk en Martma den Hond, 
geeft hem als aandenken een zilveren lepeltje met het 
Stadhuis van Vlaardingen erop. 

Afgebroken wordt het voormalige Gereformeerde 
kerkgebouw aan de Binnensingel, hoek 2e Van Leij-
den Gaelstraat. Ter plaatse zal een complex woonhui-
zen worden gebouwd. 

NB. Ter vervanging van deze kerk werd in 1935 de 
Oosterkerk aan de Schiedamseweg in gebruik geno-
men. 

Op de weekmarkt zijn een Amsterdammer en een 
Rotterdammer aangehouden die het hazardspel beoe-
fenden. 
Alsnog ter gelegenheid van de geboorte van Prinses 
Beatrix, 's avonds stertocht door de stad met 3 mu-
ziekkorpsen en een vreugdevuur in de Oude Haven. 

10 Afscheid van burgemeester en mevrouw Van 
Walsum, wegens vertrek naar Zwolle. 
Na 's morgens afscheid te hebben genomen van het 
secretariepersoneel, volgt 's avonds een drukke af-
scheidsreceptie voor besturen van verenigingen en 
particulieren, in de grote zaal van het Handelsgebouw 
aan de Parallelweg. 

Afscheidsreceptie van burgemeester A. van Walsum in de hal van het Handelsgebouw. 10 februari 1938. 
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Café-restaurant 'De Maas'. 11 februari 1938. 

11 De gemeenteraad stemt in met de plannen van 
J. van der Vlis Dzn. om Café-Restaurant "De Maas" 
op het Westerhoofd te verbouwen tot Hotel-Café-
Restaurant. Het dakterras, oftewel "Het Platje", onder 
welke naam het gebouw bij de bevolking beter bekend 
was, zal worden overbouwd en bij het gebouw worden 
getrokken. 

De gemeente Vlaardingen neemt op zich de bijzondere 
kosten van het Van Leijdenshofje voor haar rekening 
te nemen en een crediet van 830 gulden toe te staan 
voor het aanbrengen van W.C.'s in de huisjes van het 
hofje. In verband hiermee zal in het vervolg de burge-
meester van Vlaardingen qualitate qua één van de 2 
regenten van het ho^e zijn. De andere regent zal dat 
zijn volgens de testamentaire beschikking van de stich-
ter. Als bewoners zullen voortaan naast Nederlands 
Hervormden ook Gereformeerden en Luthersen kun-
nen worden opgenomen. Dit omdat de term "Gerefor-
meerden" bij de stichting van het ho^e in 1758 in feite 
betekende "niet-Rooms-katholieken". 

14 Raadsvergadering, waarin burgemeester A. van 
Walsum zijn afscheidsrede houdt. Wethouder A. van 
Rijn neemt daarna tijdelijk het burgemeesterschap 
waar. 

15 Aanbesteding van het tweede gedeelte van de 
aardebaan van Rijksweg no 20, Hoek van Holland-
Rotterdam, namelijk het gedeelte BoonervHet-Broek-
weg, tussen Maassluis en Vlaardingen, ter lengte van 
ca 3? kilometer. 

Laagste inschrijver: A. Volker te Sliedrecht met 
570.000 gulden. 

16 Slager G. F. Herlaar te Vlaardinger wint een 
tweede prijs met een kunstwerk van vet, op de Natio-
nale Slagersvaktentoonstelling te Schiedam. 

Tot procuratiehouders van "HoUandia", Hollandsche 
Fabriek van Melkprodukten en Voedingsmiddelen 
N.V. worden onder meer benoemd G. Walstra te 
Vlaardingen en G. W. Fokkens te Vlaardinger-Am-
bacht. 

Het huis Wilhelminastraat 66 wordt door notaris Ba-
ron Van der Feltz geveild voor 2.450 gulden. 

17 Overleden is Arij Maarleveld Azn., oud 70 jaar, 
in leven architect, lid van de gemeenteraad, van het 
Burgerlijk Armbestuur, van het College van Brand-
meesters, van het College van Zetters voor de Directe 
Belastingen, leraar aan de Burgeravondschool, be-
stuurslid van de Liberale Staatspartij, van de Vlaar-
dingsche IJsclub, van de Vereeniging voor Ziekenver-
pleging en van de Bouwvereeniging "De Werkmans-
woning". 

18 In de Zaal "Harmonie" viering van het 20-jarig 
bestaan van de Christelijke Metaalbewerkersbond. 

A. Maarleveld Azn en zijn vrouw tijdens hun vijftigjarig 
huwelijksfeest. 17 februari 1938. 
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In de kunsthandel van A. J. van Dorp, Hoogstraat, 
wordt een pasteltekening van de hand van G. van IJpe-
ren geëxposeerd, waarvan de voorstelling is ontleend 
aan het reeds bijna verdwenen Vlaardingse "droge-
kuipersambacht". 

Het comité "Oranjevreugd-Volksvreugd" heft zichzelf 
op, nadat zij de moeders van de 62 in januari in Vlaar-
dingen en Vlaardinger-Ambacht geboren kinderen en 
de moeders van 9 baby's die in de eerste week van fe-
bruari waren geboren, babypakketten hadden ge-
schonken, ter gelegenheid van de geboorte van Prinses 
Beatrix. 

21 Gevestigd: Annie H. Westenbrink, arts, Binnen-
singel 62. 

22 Vanaf het bordes van het Stadhuis wordt de 
Grondwetsherziening plechtig afgekondigd. 
NB. Deze herziening betrof het inkomen van de 
Kroon; schadeloosstelling en pensioen voor leden van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal; het openen 
van de mogelijkheid ministers zonder portefeuille te 
benoemen; veranderingen in het kiesrecht; het openen 
van de mogelijkheid bedrijfsschappen in te stellen, als-
mede veranderingen in het overgangsrecht. 

23 Uit het jaarverslag over 1937 van de Huishoud-
en Industrieschool voor Schiedam en omstreken, blijkt 
dat niet minder dan 52 leerlingen uit Vlaardingen die 
school bezoeken. 

24 Opgericht is de N.V. Van der Windt's Handel-
maatschappij tot handel in haring, vis en aanverwante 
artikelen. Maatschappelijk kapitaal 10.000 gulden. 

25 Uitvoering in de "Harmonie" van het oratorium 
"Die Schöpfung" van Joseph Haydn door het zang-
koor van de Maatschappij tot Bevordering der Toon-
kunst, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der af-
deling Vlaardingen van die Maatschappij. 

De heer J. Bijl, volontair-gemeenteveldwachter te 
Kethel en Spaland is benoemd tot agent van politie 
3e klasse te Vlaardingen. 

26 Officiële opening van het terrein der Christelijke 

Korfbalclub "Oranje Nassau" op het "Nieuwland" te 
Vlaardinger-Ambacht. 

28 De Kon. Nederlandsche Toeristenbond 
A.N.W.B. vestigt de aandacht van het publiek op het 
feit dat het doorgaande verkeer in Vlaardingen is om-
gelegd. De route is: Schiedamseweg, 2e en Ie Van 
Leijden Gaelstraat, Parallelweg, Stationsstraat, Knot-
tenbeltlaan [huidige Mozartlaan] en Maassluissedijk. 

maart 

4 De heer A. van Santen, Waalstraat 21, wordt ge-
kozen tot directeur van de Liefdedragers- en Begrafe-
nisvereeniging, in de plaats van de wegens gevorderde 
leeftijd afgetreden heer A. J. Versteeve. 

Te koop aangeboden: "Consumptiezaak Buitenlust" 
met Verlof-A en toebehoren, gelegen Vaartweg 
Vlaardinger-Ambacht. Te bevragen: Ph. Borst. 
NB. In augustus 1923 gesticht door J. H. Freeling. 

Door diverse abonnees van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant wordt via ingezonden stukken aangedrongen 
op vangstbeperking van de haring, "om de prijzen niet 
te vermoorden". 

5 De 45-jarige gehuwde bootsman Maarten Stolk 
uit de Catsstraat en de eveneens gehuwde klamphou-
der M. Spanjersberg uit de Van Riebeeckstraat, zijn tij-
dens hevig stormweer onder de Noorse kust over-
boord geslagen van het Nederlandse stoomschip " Vre-
denburg" van de Halcyonlijn. 

7 "In Vlaardingen mag alles", merkt een ingezon-
den-stukken schrijver op en klaagt vervolgens zijn 
nood over de "contra-Boldootgeur" uit een mestschuit 
in de Oude Haven; over de drukte die het lossen van 
zand voor de bouwterreinen in Vlaardinger-Ambacht 
met zich meebrengt en over het onveilige rijgedrag van 
de daarbij betrokken Rotterdamse zandrijders; en ten 
laatste over het roet dat uit de schoorstenen van de aan 
de Westhavenkade gevestigde bakkersovens komt. 

9 Afgekeurde trekdieren zullen in de halsvlakte 
worden gebrandmerkt met de letter AFG, besluit het 
college van Burgemeester en Wethouders. 
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In Vlaardinger-Ambacht wordt op de hoek Leeuwe-
rikstraat-Lijsterlaan een brievenbus geplaatst. 

11 Door ruiling met mevrouw T. J. van Heyst, ge-
boren Pot, komt de gemeente Vlaardinger-Ambacht 
in het bezit van de grond die bestemd is voor de bouw 
van kerken voor de Hervormde Gemeente en voor de 
Gereformeerde Kerk en voor plantsoenaanleg langs 
de Mauritssingel. Verder zullen de Burgemeester Ver-
kadesingel, de Lijsterstraat, Sportlaan en Kievitlaan 
door deze ruil voltooid kunnen worden. 

12 De Vlaardingse parochiaan A. C. Suyker, frater 
van de Orde der Augustijnen, wordt door de Bisschop 
van 's-Hertogenbosch tot Diaken gewijd. 

Te 's-Gravenhage in de ouderdom van 62 jaar overle-
den Ds. Joh. van de Vegt, emeritus-predikant van de 
Christelijk Gereformeerde Gemeente van Vlaardin-
gen. 

15 Bij het vastleggen van een tros aan een boei in de 
rivier de Maas is de 46-jarige Vlaardinger Dirk Bouw-
man overboord geslagen en verdronken. 

Naar de vacature voor een onderwijzeres aan openba-
re School I, solliciteerden 102 onderwijzeressen. Mej. 
G. C. F. Ruygers uit Rotterdam wordt benoemd. 

16 Tegen 14 steuntrekkenden is proces-verbaal op-
gemaakt wegens het verstrekken van onjuiste inlichtin-
gen betreffende ontvangen loon. 

18 Te koop: Roetvrije en Rookzwakke bakkersko-
len, die voldoen aan de voorschriften der Hinderwet, 
bij firma P. Maarleveld, Hoogstraat 47, tel. 88. 

20 Brand in het pand Binnensingel 114, bewoond 
door het hoofd der R.K. MULO-school, A. A. Bou-
dens, en zijn gezin met 10 kinderen. De 6 aanwezige 
kinderen konden tijdig bij buren in veiligheid worden 
gebracht. De bovenverdieping is uitgebrand. Vermoe-
delijke oorzaak: spelen met lucifers door één van de 
kinderen. 

23 De Winkeliersvereeniging "Ons Belang" te 
Vlaardinger-Ambacht houdt in de zaal van de Juliana-

Notaris P. C. W. baron van der Feltz. 23 maart 1938. 

kleuterschool aan de Julianalaan haar eerste openbare 
bijeenkomst. 

P. C. W. baron Van der Feltz, notaris te Vlaardingen 
sedert 15 oktober 1912, heeft per 1 mei 1938 als zoda-
nig ontslag gevraagd. 

25 De terreinen van de firma Joost Pot aan de Maas, 
bij het Oosterhoofd, zijn verkocht aan de firma J. P. 
van Eesteren, Aannemersbedrijf en Handel in Bouw-
materialen te Rotterdam. 

27 De dames E. A. en G. J. Poortman, die resp. 40 
en 30 jaar haar beste krachten gaven aan het werk van 
de Zondagsschool van de Remonstrantse kerk, nemen 
daarvan afscheid. 
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Bestuur en personeel van de Zondagschool van de Nederlandse Protestanten Bond. 27 maart 1938. 

28 Het aantal werkzoekenden bedraagt 2.060. Er 
zijn 286 bedeelden en 1.153 Vlaardingers ontvangen 
steun via de Rijkssteunregeling. 

30 Algemene keuring van trekhonden en hondekar-
ren in het lokaaltje achter het Handelsgebouw aan de 
Parallelweg. 

april 

8 De hulpstoomlogger "Noordzee" VL 43 van 
N.V. Van Toor's Visscherij Maatschappij verkocht 
naar Katwijk. 

11 Met 18 tegen 3 stemmen neemt de gemeenteraad 
het B & W-voorstel aan om het nieuwe park naast het 
Hof de naam "Oranjepark" te geven. Een tegenvoor-
stel om er de naam "Koningin Wilhelminahof' aan te 
geven, wordt verworpen, omdat in het spraakgebruik 
zowel het oude Hof als het nieuwe park als "Het Hof' 

zou worden aangeduid, waardoor het bedoelde eerbe-
toon aan Koningin Wilhelmina niet tot zijn recht zou 
komen. 

15 Diverse kelders onder woonhuizen worden inge-
richt als hulpposten voor de Luchtbeschermingsdienst. 

Overleden is de weduwe A. Bakker, die met haar 
99 jaren de oudste inwoonster van Vlaardingen was. 

18 De mandoline-club "Sonore", dirigent J. van der 
Heul, doet voor het eerst mee aan een concours en be-
haalt op het Nationaal Mandoline-Concours te 
Amersfoort een eerste prijs. 

20 De heer J. W. van den Boogaardt is 50 jaar als 
machinist in dienst van de N.V. "Hollandia". Hij heeft 
in die tijd geen dag wegens ziekte verzuimd. Hij wordt 
onderscheiden met de ere-medaille in brons in de Or-
de van Oranje-Nassau. 
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J. G. Kolkman, schrijver onder de naam Fe/iuiid van den 
Oever. 20 april 1938. 

Getrouwd: J. G. Kolkman en B. J. Loohuis. 
NB. De bruidegom schreef later onder het pseudo-
niem "Fenand van den Oever" diverse romans over 
Vlaardingen, waaronder het bekende boek "Brood uit 
het water". 

21 Filmavond in de zaal "Concordia" van de Arbei-
dersvereeniging voor Lijkverbranding. Druk bezoek. 

Op de Breeweg onder Vlaardinger-Ambacht wordt 
een rechtzitting gehouden van het Kantongerecht 
Schiedam, over een kwestie van recht van overpad tus-
sen twee buren, G. van Vliet, wonende aan de Woud-
weg no 4 en J. C. van Vliet uit Gouda, eigenaar van het 

stuk erf tussen de woning van G. van Vliet en de Bree-
weg. 

22 De afdeling Vlaardingen van de Nationale Bond 
van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius" her-
denkt haar 50-jarig bestaan met een receptie in "Con-
cordia" en op 29 april met een feestavond in de "Har-
monie". 

Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 mei 1938 tot 
burgemeester van Vlaardingen benoemd de heer 
M. C. Siezen, wethouder van openbare werken, bedrij-
ven en grondbedrijf van Hillegersberg. 

27 De heer A. L. Backer is geslaagd voor het te Lei-
den gehouden examen apothekers-assistent. 

De nieuwe burgemeester, M. C. Siezen. 22 april 1938. 
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Het pand Binnensingel 112-114 aangekocht door de 
kerkeraad van de Gereformeerde Kerk, om te dienen 
als pastorie voor Dr. E. D. Kraan. 
NB. Zie ook het bericht van 20 maart. 

De benoemde nieuwe burgemeester, de heer M. C. 
Siezen, brengt een bezoek aan Vlaardingen. 

De weduwe Brussaard herdenkt het zeldzame feit dat 
zij 40 jaar in hetzelfde huis aan de 2e Maassteeg nr. 3 
woont. De eigenaresse van het pand, de firma Van 
Abshoven, bezorgt haar een grote taart, waarop het 
huisje staat afgebeeld. 

28 In de Mr J. Terpstraschool in Vlaardinger-Am-
bacht worden twee nieuwe lokalen en een vergader-
zaal op zolder in gebruik genomen, die later ook als 
kerkzaal zou worden gebruikt. 

mei 

5 De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot 
verkoop van de ambtswoning van de burgemeester aan 
het Verploegh Chasséplein 8. Koper wordt de heer 
A. W. Vos, tandarts, voor 22.500 gulden, die het servi-
tuut opgelegd krijgt dat de tegenwoordige toestand 
van het pand gehandhaafd moet blijven. 

De kapperszaak van Jac. Breur aan de Westhavenplaats 26. 17 mei 1938. 
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6 De heer J. Zuidgeest te Vlaardinger-Ambacht 
brengt T.B.C.-vrije melk in de handel, afkomstig van 
een bedrijf met stamboekvee, waarop een strenge con-
trole wordt toegepast door een veearts en door de 
Keuringsdienst van Waren. 

Te koop bij Stoom- Zuivelinrichting "De Vet-
tenoord", Pieter Karel Drossaartstraat 70: nieuwe 
grasboter, 80 cent per pond. Er is ook gelegenheid tot 
het vullen van winterpotten met boter. 
NB. Winterpotten: Keulse potten met een houten dek-
sel, waarin licht gezouten boter, waarmede de hele 
winter door een kleine pot werd gevuld. 

7 Installatie van burgemeester M. C. Siezen, met na 
afloop een défilé van 36 plaatselijke verenigingen. 

10 " Snip en Snap", Willy Walden en Piet Muyselaar, 
treden op in een uitverkochte "Harmonie". 

13 Uit het verslag van de Gemeentelijke Reinigings-
en Ontsmettingsdienst blijkt dat in 1937 het aantal pri-
vaattonnen in Vlaardingen met 587 verminderde tot 
264. 

16 Geopend in het pand Binnensingel 17^ de kraam-
inrichting "Johanna" van mej. E. Voorbrood. Het eer-
ste kind, Maria Ligthart, wordt al reeds de volgende 
dag geboren. 

17 Kapper Jac. Breur, Westhavenplaats 26, her-
denkt het feit dat hij 25 jaar geleden het kappersbedrijf 
overnam van de heer N. Verboon. Ter gelegenheid van 
dit jubileum is de zaak verbouwd. 

18 65 Vlaardingse vrouwen nemen in Den Haag deel 
aan de Vrouwen-Vredesgang 1938. In 1937 namen 
slechts 24 Vlaardingse vrouwen hieraan deel. 

21 De heer J. van der Schee is 25 jaar als kuiper in 
dienst van de firma W. Kwakkelstein. 

24 Gedeputeerde Staten spreken hun goedkeuring 
uit over het westelijke uitbreidingsplan van Vlaardin-
gen, dat omvat het deel van de Vettenoordsepolder ten 
oosten van de ontworpen singel tussen de Parallelweg 
en de Maassluissedijk [huidige Van Beethovensingel] 

en het gedeelte ten westen van de Burgemeester Pruis-
singel en de Groeneweg. 

Gevraagd: Nette loopjongen (kunnende fietsen). Hee-
renkledingmagazijn "Boco", Schiedamseweg. 

Verschenen is: "Van Spoken en Heksen in- en om 
Vlaardingen", door A. Bijl Mz. Prijs: 50 cent. 

27 Een inwoner van Vlaardinger-Ambacht vraagt in 
een ingezonden brief om de grote collecte die zal wor-
den gehouden voor het feest bij het 40-jarig regerings-
jubileum van Koningin Wilhelmina, niet te bestem-
men voor vlaggen, muziek, verlichting en vuurwerk, 
maar het geld te gebruiken voor de aankoop van war-
me, heerlijke wollen kleding en daarmee de armen in 
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht een feest te ge-
ven van de zo nodige winterkleding. 

NAAMLIJST 

lEiRLIINDIiCOl! «GSDEIIIJEII u HiBiSCiePGIi 
en van de S T O O H T R f l W L E R S , 

Motortrawlers en KnstvisschersTaartaigsn 

BIJGEWERKT TO"l 1 JUNI 1938 

125sTE J A A R G A N G 

Het Auteursrecht is verzekerd volgens de wet van 21 Juni 1881 

VLflflRblNQEN 

N.V bORSnnN ft ObE'S BOEKMflNbEU EN bRUKKERIJ 

— 183S — 
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Voor de 125e maal verschijnt bij de N.V. Dorsman & 
Odé's Boekhandel en Drukkerij de "Naamlijst van Ne-
derlandsche Reederijen en Haringschepen en van 
de Stoomtrawlers en Kustvisschersvaartuigen". Prijs: 
50 cents. Franco per post: 55 cents. 

28 In het Handelsgebouw aan de Parallelweg wordt 
een tentoonstelling geopend van 38 schilderijen en 
aquarellen, gemaakt door de Vlaardinger Frits Wei-
land. 

30 De E.V.A.G. (Eerste Vlaardingsche Auto Gara-
ge) organiseert van 23 juni tot en met 1 juli een buiten-
gewoon interessante negendaagse (bus)reis naar Zwit-
serland, met Interlaken als standplaats. Prijs, geheel 
verzorgd, slechts 65 gulden. Op zondag 26 juni wordt 
niet gereisd. 

Burgemeester M. C. Siezen treedt op als bemiddelaar 
in het al maanden durende loonconflict in de haring-
visserij, tengevolge waarvan de vissers massaal zijn 
gaan staken. Het conflict gaat o.m. over de termijnen 
van het binnenliggen, de tijden van rust binnen die ter-
mijnen, het afrekenen per reis in plaats van aan het 
eind van de teelt en de uitbreiding van de sterkte der 
bemanning. 

juni 

4 Het echtpaar Arij van den Berg en Suzanna Ei-
genraam herdenkt zijn 65-jarig huwelijk. Het echtpaar 
woont Pieter Karel Drossaartstraat 205 en is 90, resp. 
87 jaar oud. De heer Van den Berg vervult nog steeds 
de funktie van naschrijver aan de afslag van haring en 
vis. 

Met de E. V.A. G. in de bergen. 30 mei 1938. 
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5 Ds W. J. H. Hubeek wordt bevestigd tot predi-
kant in de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te 
Vlaardingen. 

8 Tot tweede gemeente-veldwachter in vaste dienst 
in Vlaardinger-Ambacht is benoemd de heer C. van 
Eendenburg, gemeenteveldwachter te 's-Gravenzan-
de. 

10 In de eerste normale raadsvergadering die door 
burgemeester Siezen wordt geleid, spreekt hij er zijn 
verbazing over uit dat hier, in een gemeente van 
30.000 zielen, in de raadsvergadering nog een rond-
vraag wordt gehouden. Allerlei kleine dingen uit die 
rondvraag kunnen veel gemakkelijker in commissie-
vergaderingen aan de orde komen, meent hij. 

12 Geopend is het nieuwe terrein van de R.K. Voet-
balvereeniging "Vlaardingen" aan de Schiedamsedijk, 
bij de Vijfsluizen. 

15 Enige honderden stakende Vlaardingse vissers 
gooien stenen naar de bemanning van de motorlogger 
"Hendericus", KW 58, die vanuit de Kon. Wilhelmi-
nahaven ter visserij wilde vertrekken. De stakers wor-
den daarna door de politie op flinke afstand van deze 
en andere Katwijkse loggers gehouden. 

22 Verschenen is: "Vier kruisjes op een kroon", 
voor kinderen geschreven ter gelegenheid van het 
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, 
door Gera Kraan-Van den Burg, echtgenote van de 
Vlaardingse predikant Dr E. D. Kraan. 

24 Te huur: Vrouwenzitplaats in de Nieuwe Kerk 
der Ned. Hervormde Gemeente en een vrouwenzit-
plaats voor de avonduren. Brieven onder no 5267 aan 
Dorsman & Odé. 

25 Voor het eerst in 30 jaar neemt het Vlaardingsch 
Mannenkoor "Orpheus" deel aan een zangconcours. 
In Haarlem behaalt het koor een eerste- en een ereprijs 
en een directeursprijs, met bijzondere felicitatie van de 

jury-
De bekroonde nummers zijn op grammofoonplaat 
vastgelegd en zullen in het repetitielokaal "Excelsior" 
aan de Oosthavenkade ten gehore worden gebracht. 

CERA KRAAN-VAN DEN BUFfG 

Titelblad van ' Vier kruisjes op een kroon'. 22 juni 1938. 

29 Met de bouw van het Post-, Telegraaf- en Tele-
foonkantoor aan de Westhavenkade, hoek Vossen-
straat, is een begin gemaakt. 

Avondfeest ter gelegenheid van de verjaardag van 
Prins Bernhard op het Feestterrein aan de Broekweg, 
georganiseerd door de Christelijke Oranjevereeniging. 

30 De heer A. Bot, te Leiden bevorderd tot apothe-
ker. 

juli 

7 Aan de Groeneweg geopend het nieuwe sport-
terrein van de Nederlandse Arbeiderssportbond. 
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Apotheker A. Bot. 30 juni 1938. 

11 Na maanden staken en onderhandelen en na vele 
bemiddelingspogingen, is het visserijconflict opgelost. 
De schepen worden met spoed bevoorraad om naar 
zee te kunnen vertrekken. 

12/13 In de gemeentelijke kwekerij in het Hof bloeit 
enkele uren de nachtcactus, de trots van de opzichter 
van de plantsoenendienst, de heer D. van der Weijden. 

13 In Café-Restaurant Mes aan de Schiedamseweg 
wordt opgericht een handboogschietvereniging ge-
naamd "Flardinga". De oefeningen zullen worden ge-
houden in de tuin van het café-restaurant. 

15 De heer M. Brons vraagt B & W vergunning tot 
het oprichten van een brandhoutzagerij in het perceel 

Ie Afrolsteeg nr 5/6. Mede op grond van bezwaren 
van de omwonenden wordt de vergunning geweigerd. 

18 De Christelijke Harmonievereeniging "Sursum 
Corda" brengt een serenade aan de burgemeester, bij 
zijn woning Schiedamseweg 131, die hij op 8 juH had 
betrokken. 

20 Het Vlaardingsch Dubbel Mannenkwartet geeft 
in samenwerking met het dameskoor "Vivezza" een 
concert in de tuin van de "Harmonie". De koren staan 
onder leiding van de heer P. van Berkel Sr en van me-
vrouw K. Verhoeff-Torn. 

21 28 auto's met bejaarden uit Vlaardinger-Am-
bacht, samen 95 personen, maken een reisje langs de 
kust. 

29 Te koop: een automatische Haring-Kop en ont-
graatmachine. Te bevragen: A. J. W. Scholten te En-
schede. 

30 De Vlaardingse pater Amoldus A. C. Suyker 
O.E.S.A., door de bisschop van 's Hertogenbosch tot 
priester gewijd. 

augustus 

1 Te Den Haag overleed na een ongeval oud-stad-
genoot Ir J. van Dusseldorp AMz. Hij was firmant van 
A. M. van Dusseldorp & Co., die de Hollandse Pelmo-
len te Vlaardingen exploiteerde, en was lid van de 
Vlaardingse gemeenteraad. 

3 De heer L. A. Bracco Gartner geslaagd voor het 
examen manufacturenbrevet. 

5 Hoewel er problemen waren met de financiering 
van één en ander, biedt het Oranje Comité 1938 een 
feestprogramma aan ter gelegenheid van het 40-jarig 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, dat op 
31 augustus en 1, 2, 3,5 en 6 september zal worden ge-
houden. 

7 Het aantal fietsers dat zondagmiddag na 5 uur de 
Parallelweg passeerde, komende van Hoek van Hol-
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Ir. J. van Dusseldorp AMz. 1 augustus 1938. 

land, bedroeg 5.593. Met het oog op het dreigende 
weer zijn al 1.000 fietsers vóór 5 uur die weg gepas-
seerd. 

8 Vanwege de warmte biedt de firma De Gruyter 
niet alleen haar klanten, maar ook de in de buurt van 
haar winkels werkzame gemeentewerkers, brievenbe-
stellers en politieagenten een koel glas De Gruyter's li-
monade aan. 

16 De Israëlitische Begraafplaats wordt verkleind. 
Het overblijvende deel wordt voor 1 gulden in eigen-
dom overgedragen aan de Israëlitische Gemeente te 
Rotterdam, terwijl het onderhoud voortaan door de 
gemeente Vlaardingen zal geschieden. 

De gemeenteraad heeft in principe besloten tot stich-

ting van een open bad- en zweminrichting in het Oran-
jepark. 

18 De gemeente Vlaardinger-Ambacht geeft een 
stuk grond van 1.500 centiare in erfpacht op de hoek 
Burgemeester Verkadesingel-Lij sterlaan voor de 
bouw van een Gereformeerde kerk. 

22 K. IJdo Sr, melkontvanger bij de N.V. "Hollan-
dia", wordt onderscheiden met de ere-medaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ter 
gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum bij die N.V. 

26 De reparateur D.G. uit Vlaardinger-Ambacht 
krijgt van de Kantonrechter een boete van 3 gulden of 
3 dagen hechtenis opgelegd, omdat hij op de fiets zijn 
hand niet had uitgestoken bij het linksaf slaan. 

29 Kapelaan P. J. van Steyn neemt na 5 jaar afscheid 
van de Vlaardingse R.K. Parochie, wegens overplaat-
sing naar Den Helder. 

31 Op het Raadhuisplein in Vlaardinger-Ambacht, 
[het tegenwoordige Plein Emaus], wordt door de 
voorzitter van de Versieringscommissie, onderdeel 
van het Jubileum Comité September 1938, de heer C. 
de Witte, namens de burgerij van Vlaardinger-Am-
bacht een monumentale lantaarn aan de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht aangeboden. 
NB. Deze lantaarn werd in 1966 wegens de toenemen-
de verkeersdrukte op het Plein Emaus, verplaatst naar 
het Burgemeester De Bordesplein. 

Lantaarn op Plein Emaus. 31 augustus 1938. 
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Met als hoogtepunt de opvoering van het openlucht-
spel "De binnenkomst van den eersten jager", voor 15-
20.000 mensen, beginnen de feestelijkheden t.g.v. het 
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 
Daaraan vooraf gaan een kranslegging bij de Kro-
ningslantaam op het zgn. Stationsplein, en de aubade 
op de Markt. 
Na het spel wordt het dekor van het spel geopend als 
"Oud-HoUands Marktplein", waarop diverse groepen 
tijdens de feestdagen zullen optreden. 
's Avonds is o.m. het Hof verlicht en op verschillende 
plaatsen worden concerten gegeven. Op het Feestter-
rein aan de Broekweg opvoering van het openlucht-
zangspel "Willem Beukelszoon", dat door 3.000 per-
sonen wordt bijgewoond. 

september 

1 De boerderij van Y. Doelman aan de Breeweg, bij 
de Kapel onder de gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
brandt tot de grond toe af. 

Juichende kinderen die meedoen aan het openluchtspel. 
31 augustus 1938. 

2 Nadat de jeugd is gewaarschuwd géén vernielin-
gen te plegen in het verlichte Hof, nemen "enkele 
Vlaardingsche jongelui" wraak, door in een ingezon-
den briefde ouderen erop te attenderen dat zij dan niet 
over de grasperken dienen te lopen, iets wat zij op 
31 augustus regelmatig zagen gebeuren! 

Hengelconcours in de Oude Haven. 3 september 1938. 
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Overdag op diverse plaatsen kinderspelen. 
's Avonds zangtournooi van de 10 plaatselijke zang-
verenigingen op het Feestterrein. 

3 Verkoop van herinneringsspeldjes (10 cent per 
stuk); groot hengelconcours in de Oude Haven en 
concerten en een filmprogramma op het Feestterrein, 
zijn de festiviteiten voor deze dag. 

5 Met het oog op de doorbraak naar het westen 
koopt de gemeente Vlaardingen het pand Hoogstraat 
136-136a. 

Feest op de scholen; optocht van de leerlingen naar de 
Markt en zanghulde bij het Stadhuis onder leiding van 
mevrouw K. Verhoeff-Torn. 
's Avonds plechtige herdenking van het regeringsjubi-
leum in kerken van alle signaturen. 

6 Gekleed in Vlaardingse klederdracht en voorzien 
van vaatjes haring, neemt een groep Vlaardingers deel 
aan het Nationale Huldebetoon voor Koningin Wil-
helmina, op de Dam in Amsterdam. 

Als onderdeel van de feestviering opvoering van het 
waterspel "Neptunusfeest bij het passeren der Linie", 
door de Zeeverkennersgroep "De Geuzen" in de Ou-
de Haven. Verder grote reclame-optocht met bloemen 
en fruit en concerten op vaartuigen in de Oude Haven. 
Tot besluit een groots jubileum-slotvuurwerk vanaf 
de Prinses Julianabrug, bestaande uit 60 nummers in 
20 afdelingen. 

7 Met de muzikale sluiting van de versierde straten 
behoren de feesten t.g.v. het regeringsjubileum defini-
tief tot het verleden. 

De heer J. Borsboom wordt benoemd tot buitenge-
woon veldwachter te Vlaardinger-Ambacht. 

De hooiberg van J. Mooy, aan de Trekkade, afge-
brand. De brand is vermoedelijk aangestoken. 

15 Een ex-boetster klaagt in een ingezonden stuk 
over het feit dat het wel mooi was dat de boetsters op 
Koninginnedag en de Nationale Feestdag vrijaf kre-
gen, maar dat zij die dagen niet doorbetaald kregen, 

Een hooibergbrand aan de Trekkade. 7 september 1938. 

waardoor zij die week circa 3 gulden minder ontvin-
gen. 
"Tellen deze vrouwen en meisjes, die van voormiddag 
zeven tot namiddag zes uur hard moeten werken, niet 
meê?" 

16 De tentoonstelling "Vlaardingen 1898-1938" in 
de grote zaal van het Handelsgebouw, die een beeld 
gaf van de ontwikkeling van Vlaardingen in de rege-
ringsperiode van Koningin Wilhelmina werd bezocht 
door 500 personen. 

19 Schiedammers en Vlaardingers klagen over 
stank, veroorzaakt door de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij. 

Opdracht verleend tot de bouw van een stal met bijge-
bouwen bij de boerderij "Middelhuizen" te Vlaardin-
ger-Ambacht, waarbij het woonhuis, met zijn prachti-
ge gevel, die uit 1665 dateert, geheel intact zal blijven. 

23 De Muziekvereniging "Voorwaarts" heeft via een 
verloting geld bijeengebracht voor een nieuwe (draag-
bare) verlichting, bestaande uit 4 olievergassers van 
300 "kaars" per lamp. 

28 In een jaar tijds vermeerderde de bevolking van 
Vlaardinger-Ambacht met 1.000 personen. De 
6.000e, Neeltje Jacomina Bos, geboren. 
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Boerderij Middelhuizen. 19 september 1938. 

30 Tot notaris in het arrondissement Rotterdam, 
met standplaats Vlaardingen, is bij Kon. Besluit be-
noemd de heer J. T. Rutgers, candidaat-notaris te 
's-Gravenhage. 

oktober 

1 "Ter navolging". 
Het personeel van de firma A. de Jong, Machinefa-
briek, Scheepswerf en Constructiewerkplaats, verrast 
met een extra gift in het loonzakje, waarbij de medede-
ling "Voor het afgewende oorlogsgevaar", waarmee 
gedoeld werd op de overeenkomst van München, tus-
sen Chamberlain en Hitler. 

3 Uit een proef-proces blijkt dat de Poldervaart in 
de zin van de Visserijwet een open vaarwater is, waarin 
met een hengel gevist mag worden. 

De dagcursus van de Visscherijschool wordt per 1 ja-
nuari 1939 opgeheven. 

10 Te Vlaardinger-Ambacht is op 72-jarige leeftijd 
overleden de heer K. van Vliet Tzn, rustend landbou-
wer en ruim 19 jaar lid van de gemeenteraad van 
Vlaardinger-Ambacht voor de Christelijk-Historische 
Partij. 

12 Van 10-12 uur 's avonds wordt in Vlaardingen en 
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Vlaardinger-Ambacht een verduisteringsoefening ge-
houden, waarbij een strenge controle wordt uitgeoe-
fend op het voorkomen van lichtuitstraling uit huizen 
en andere gebouwen. 

13 De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot in-
voering van het gezinspersoonskaartenstelsel, zulks op 
instigatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
In het kader van de werkverschaffing dienen de werk-
zaamheden hieraan zoveel mogelijk te worden uitge-
voerd door gesteunde werkloze hoofdarbeiders, voor 
zover die daarvoor geschikt zijn. 

14 Een paard van een kolenwagen van de firma 
P. Maarleveld slaat op de Parallelweg op hol. Het dier 
loopt in volle vaart tegen de leuning van de Prinses 
Julianabrug en is op slag dood. De brugleuning is ver-
bogen. 

24 Het Diaconiehuis van de Hervormde Gemeente 
aan de Emmastraat bestaat 40 jaar. 

26 Besloten wordt dat de toren van de Grote Kerk 
op de Markt een opknapbeurt zal krijgen, waarbij de 
ballustrade van de omloop vernieuwd zal worden en 
het metsel- en voegwerk zal worden verbeterd. 

28 De Vlaardingsche Football Club "Olympia" be-
staat 25 jaar. 

november 

10 In de Sunlightfabrieken wordt de 25.000e be-
zoekster van 1938 verwelkomd. 

14 Inschrijvingsdag voor de Boetcursus van de Vis-
scherijschool in het Handelsgebouw. 

17 Te Schiedam is op 64-jarige leeftijd overleden Ir 
Izaak Anthonie Kreber, oud-directeur der Vlaarding-
sche Machinefabriek I. A. Kreber en mede-oprichter 
van de Vereeniging "De Ambachtsschool". 

18 Opgericht is de Wandelsportvereeniging "Flar-
dinga". Het bestuur is samengesteld als volgt: 
M. Boerdam, Emmastraat 28; A. Kop, 2e Maasbos-
straat 3; J. van der Ende, Emmastraat 8. 

Ir. I. A. Kreber. 17 november 1938. 

21 Het echtpaar Van Oeveren, wonende aan de 
Kortedijk, is 50 jaar getrouwd. De buren bieden ge-
schenken aan en de Kortedijk is met vlaggen getooid. 

23 In de gemeenteraad van Vlaardingen wordt met 
19 tegen 2 stemmen het voorstel van het lid H. K. van 
Minnen aangenomen om de straten in de stadsuitbrei-
ding ten westen van de Burg. Pruissingel en zuidwaarts 
van de Groeneweg te noemen naar Oost- en Westindi-
sche gebiedsdelen, "omdat op de Maas vele schepen 
voorbij varen, op weg naar overzeesche bezittingen". 

Ook besluit de gemeenteraad tot aankoop van enige 
panden aan de Markt, de noordzijde van de School-
straat, de Paterstraat en de Nauwe Steeg, met het ook 
op de nog vaag omlijnde plannen om tot uitbreiding 
van het Stadhuis te komen. 
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Wandelsportvereniging Flardinga. 18 november 1938. 

24 De firma A. Groeneveld Azn opent een nieuwe 
meubelafdeling in haar pand Hoogstraat 204-206, 
waarvan nummer 204 na sloping van het oude pand, 
geheel nieuw werd opgetrokken. 

In de Sunlight-Zeepfabriek komt het 5.000e ziedsel 
gereed. Uit elk ziedsel worden 130.000 dubbele stuk-
ken Sunlightzeep gemaakt. Eén en ander is reden om 
de vlag uit te steken, terwijl het personeel een gratifica-
tie ontvangt. 

28 "Kindervoeding". Alweer 3 eetdagen voorbij! 
Op maandag aten 386 kinderen heerlijke bonen met 
spek; op woensdag 390 lekkere rijst met krenten en op 
vrijdag 380 kleinen een best rijstemaal met uitstekende 
boter. Totaal dus 1.156 porties". 

De Armenraad van Vlaardingen en Vlaardinger-Am-
bacht bestaat 25 jaar. 

Hal van de Sunlightfabriek waar zeep gegoten en gesneden 
wordt. 24 november 1938. 
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Pand Hoogstraat 205 voor de verbouwing. 24 november 
1938. 

december 

2 Het personeel van Scheepswerf, Machinefabriek 
en Constructiewerkplaats A. de Jong staat één uur 
loon af ten gunste van de Joodse vluchtelingen uit 
Duitsland. 

3 De straatcollecte in Vlaardingen voor hulp aan 
Joodse vluchtelingen brengt bijna 1.100 gulden op. 
Dezelfde collecte brengt in Vlaardinger-Ambacht 
207 gulden op. 

6 De oud-Vlaardinger Pleun van den Berg, archi-
tect B.N.A., is 75 jaar. Hij kreeg in Vlaardingen onder 
meer bekendheid door de bouw van het hoofdkantoor 
van de N.V. "Hollandia", aan welke N.V. hij als bouw-
kundige verbonden was. 

Vier leden van de Vlaardingse gemeenteraad dienen 
een voorstel in tot wederinvoering van het ambtsgebed 
bij de aanvang van de raadsvergaderingen. Zij reage-
ren hiermee op de uitspraak van de Brit Chamberlain, 
na het sluiten van het verdrag met Hitler, dat God het 
gebed van miljoenen heeft verhoord. 

12 De Vlaardingse gemeenteraad besluit tot het in 
werkverschaffing aanleggen van een hertenkamp aan 
de Hofsingel, ten koste van 6.450 gulden. 4.200 gul-
den hiervan wordt door het Ministerie van Sociale Za-
ken gesubsidieerd uit het Werkloosheidssubsidie-
fonds. 

13 Voor een gehoor van circa 1.300 personen 
spreekt in de R.K. kerk aan de Hoogstraat de bekende 
radio-redenaar pater Henri de Greeve over de door 
hem op 2 april 1938 opgerichte "Bond zonder Naam". 

15 Uitvoering van het Oratorium "Paulus" van 
Mendelssohn Bartholdy, door de Gereformeerde 
Zangvereeniging "Gloria in Excelsis Deo" in de Oos-
terkerk aan de Schiedamseweg. 

In de gemeenteraad van Vlaardinger-Ambacht wordt 
met zorg gewag gemaakt van opmerkingen van leden 
der Vlaardingse gemeenteraad, met betrekking tot 
Vlaardinger-Ambacht. Het raadslid Van der Kooy 
hoopt dat B & W van Ambacht op hun qui vive zullen 
zijn met betrekking tot een eventuele poging tot an-
nexatie, hen toezeggende dat niet alleen de gemeente-
raad, maar ook de gehele gemeente als één man achter 
hen staat, "om te toonen dat wij ons plekje grond op 
Gods aardbodem waardig zijn". 

16 Aanbesteding van het in huur verstrekken van 
29 gewone rijwielen en 3 transportrijwielen voor de 
gemeentedienst 1939. Excelsior-Rijwielfabriek Kuch-
ler schrijft in voor 24 resp. 30 gulden. G. Lensveld 
voor 27 resp. 39 gulden; Benzo-Rijwielfabriek voor 
24 gulden 50 cent resp. 27 gulden 50 cent en J. Rem-
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merswaal voor 17 gulden 50 cent, voor beide soorten. 
Gunning aangehouden. 

19 De scheepvaart in de Oude Haven en in de Vaart 
door vorst gestremd. 

Schoorsteenbranden in de Nieuwelaan, Emmastraat 
en Sweelinckstraat. 

De strenge vorst zorgt voor ijsvermaak. De eerste 
Westlanders arriveren op de schaats. In "De HoUand-
sche Tuin" op de Hoogstraat krijgen zij een kistje siga-
ren. 

21 Hevige koude en zware sneeuwval. Veel proble-
men met bevroren waterleidingen, die in de moderne 
huizen meestal in of tegen buitenmuren zijn gelegd. 

23 In verband met de opheffing van de dagcursus 
van de Visscherijschool neemt directeur A. C. P. E. 
Vermeulen na 24 jaar afscheid. 

Door de gemeente zijn op de havenkaden vuurpotten 
geplaatst, waaraan voorbijgangers zich kunnen war-
men. 

24 In zijn atelier boven de Van Kampenschool, Lies-
veldselaan 9, heeft Willem Brinkman Jr een tentoon-
stelling ingericht van zijn schilderijen, aquarellen en 
tekeningen, die gratis te bezichtigen is. 

A. C. P. E. Vermeulen, directeur van de Visscherijschool. 
23 december 1938. 
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Kroniek van Vlaardingen 1988. 

Marianne van Papeveld-Hörst. 

januari 

1 Het aantal inwoners is in 1987 teruggelopen 
met 410. 
Vlaardingen heeft thans 75.020 inwoners, tegen 
75.430 in 1987. 

4 Het echtpaar P. Weltevreden — W. Hopman 
60 jaar getrouwd. 

5 Als gevolg van de maatschappelijke veranderin-
gen, zoals grotere bevolkingscentra en daardoor grote-
re anonimiteit van betrokkenen, wordt de huwelijks-
aankondiging afgeschaft. 

Aan de hand van plattegronden, maquettes en teke-
ningen presenteren vier architectenburo's in de bur-
gerzaal van het stadhuis hun plannen voor verbetering 
van het Veerplein en het Liesveld. De kosten voor de 
face-lift van het winkelhart variëren van 21 tot 27 mil-
joen gulden. 

6 De Vlaardingse arts C. Moerman viert zijn 95e 
verjaardag met een recent succes. Het ziekenfonds 
AZIVO heeft namelijk de Moerman-therapie in het 
ziekenfondspakket opgenomen. 

10-24 Interkerkelijke aktie "Kerkbalans 1988", on-
der het motto "Geloven kost wat". Vlaardingen heeft 
met een unieke interkerkelijke publiciteitsaktie een 
landelijke primeur. Opvallend is de presentatie via ka-
belnieuws, de lokale Omroep Vlaardingen, de regio-
nale Omroep Rijnmond, posters, spandoeken en een 
kleurrijke Kerkbalanskrant met een oplage van 16.000 
exemplaren. 

14 De politieke partij D'66 presenteert het rapport 
"Een hart voor de stad". De meest in het oog springen-
de ideeën zijn: sloop van het Liesveldviaduct tussen 
het Chinese restaurant en de Markgraaflaan; herstel 
van de Hoogstraat als langgerekte winkelstraat; bouw 
van een theater aan de Joubertstraat. 

Dokter Cornells Moerman. 6 Januari 1988. 

16 In het Muziekinformatie- en documentatiecen-
trum Ton Stolk expositie van schetsen, bronzen en ke-
ramiek van de kunstenaar Gerard Engels. 

18 In het politieburo presentatie van het definitieve 
nieuwbouwplan voor dat bureau. Kosten: 14,7 miljoen 
gulden. 

21 Het voortbestaan van de fietsenstalling op het 
Veerplein is ongewis wanneer de plannen voor het 
Liesveld, Liesveldviaduct en Veerplein in uitvoering 
komen. Stallinghouder M. Spork noemt een rijwiel-
stalling heden ten dage net zo belangrijk als een par-
keergarage en hoopt op een goede vervangende plaats. 
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Geloven kost wat'. 10-24 januari 1988. 

28 Eerste paal geslagen voor een complex van 64 
woningen, winkels, bibliotheek en postkantoor op het 
Weeshuisplein en Veerplein. 

februari 

1 De gipsopslag in de Broekpolder is van de baan. 
De gemeente Rotterdam heeft aangeboden het gips 
van Windmill Holland BV ten westen van Rozenburg 
op te slaan. In een brief aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat gaan B & W akkoord met deze oplossing. 

4 De bouw van bejaardenwoningen in de zgn. 
"Put" aan de Schiedamsedijk loopt opnieuw vertra-
ging op. Gemeentewerken heeft geconstateerd dat de 
grond verontreinigd is met lood. De grond moet wor-
den afgegraven en vervolgens gestort in een depot aan 
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de Maassluissedijk. De onverwachte kosten bedragen 
153.000 gulden. 

De gemeente Vlaardingen heeft zich kandidaat gesteld 
voor de Milieuprijs 1988. Zij vindt dat zij hiervoor in 
aanmerking komt wegens grote inspanningen om een 
leefbaar milieu tot stand te brengen. 

8 De gemeente zal zich krachtig verzetten tegen de 
provinciale plannen voor de aanleg van een grote 
stortplaats voor verontreinigd puin in het Lickebaert-
gebied. Als het niet lukt deze plannen tegen te houden, 
zal men de uitvoering 5 jaar weten te vertragen. 

9 Mevrouw Betty van der Mark-Weerheim neemt 
na 27 jaar afscheid van het onderwijs. Leerlingen van 
de Van Kampenschool, waar zij werkzaam was, ver-
zorgen in de Pniëlkerk het programma. 

De Laatste Salon de Harmonie. 11 februari 1988. 



11 In de Stadsgehoorzaal optreden van de Amazing 
Stroopwafels, Fred Piek, Levi Weemoedt, Comelis 
Pons e.a., ter gelegenheid van De Laatste Salon de 
Harmonie. De Vlaardingse Janka Verhoeff en de Rot-
terdamse architect Johan de Vries praten aan de Ron-
de Tafel over "Red de Harmonie en de Stadsgehoor-
zaal van de slopershamer". 

22 Eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de 
basisscholen Het Visnet en De Springplank aan de Sta-
tionsstraat. 

Wijkbezoek van het college van B & W aan de 
Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht. In het com-
plex 410 semi-permanente woningen regent het klach-
ten over wateroverlast en over de nieuwbouwplannen 
van de gemeente. 

29 Schrikkelbaby 1988: Marie Claire Mansoer, ge-
boren op 29 februari om 16.30 uur in het Schieland 
Ziekenhuis te Schiedam. 

maart 

23 Het echtpaar A. Verhagen — A. J. de Vos 60 jaar 
getrouwd. 

1 Bruidsparen die op zaterdag willen trouwen, kun-
nen elke zaterdag terecht in het stadhuis. Ambtenaren 

J. C. de Veer-Bijnagte en P. van der Linden-van Dorp, ambtenaren van de burgerlijke stand. 1 maart 1988. 

I 
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van de burgerlijke stand worden de dames J. C. de 
Veer-Bijnagte en P. van der Linden-van Dorp, die dit 
op vrijwillige basis doen. Kosten voor de trouwlusti-
gen: 760 gulden. 

Met het verpakken van buurthuis De Pijpelaar protes-
teren vrijwilligers tegen het besluit van de gemeente 
om geen geld vrij te maken voor het salaris van een be-
heerder. Die beheerder zou kunnen blijven als De Pij-
pelaar door meerdere groepen gebruikt zou worden. 
De vrijwilligers hebben het protest kracht bijgezet door 
hun werkzaamheden te staken. 

3 De kade van het Westerhoofd is bezweken. Het 
door de storm opgezweepte water heeft de kade on-
derspoeld. Het is levensgevaarlijk om langs de rivier-
kant te wandelen. 

4 De 110 jaar oude kop van de vuurtoren Willem 
III uit ümuiden is op initiatief van de belangenvereni-
ging De Haven Rond aangekocht en naar Vlaardingen 
gehaald. Gemeentewerken gaat de kop opknappen, 
waarna hij in Vlaardingen een plaatsje zal krijgen. 

8 De kunstenaar Leen Droppert is tegen de verwij-
dering van de muurschildering Icarus op de gevel van 
het te restaureren pand op de hoek Korte Hoogstraat/ 
Hoogstraat/Westhavenplaats. 

Hoog water! 3 maart 1988. 
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Buurthuis De Pijpelaar 'ingepakt'. 1 maart 1988. 

11 In de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal ma-
ken wethouder A. Maarleveld en PVDA-fractievoor-
zitter J. Ranshuijsen bekend dat de Stadsgehoorzaal 
wegens gebrek aan financiën de komende 10 tot 20 
jaar niet gesloopt wordt. Over de toekomst van de zaal 
Harmonie worden geen uitspraken gedaan. 

12 In de Lijnbaanhal viert het Delta Dansorkest 
o.l.v. Dick Borst zijn 20-jarig bestaan. 

14 De Commissaris van de Koningin in Zuid-Hol-
land, S. Patijn, vervangende de Minister-President, 
overhandigt in de Grote Kerk Prinses Margriet, ver-
vangende haar moeder Prinses Juliana, de Geuzen-
penning, die de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 
postuum heeft toegekend aan Koningin Wilhelmina 
"de moeder van het verzet". 

15 Verschenen is "Vlaardingen in beeld 1945-1964" 
van M. P. Zuydgeest en A. J. van Druten. 

21 Het echtpaar J. H. Suisse-E. van Eek 70 jaar ge-
trouwd. 

De waterpolo'ers van Viking '60 komen het volgende 
seizoen uit in de derde klasse van de KNZB-competi-
tie. De formatie sloot op 6-6 af met het sterke Spartaan 
'26. Dat puntje was genoeg om de promotie veilig te 
stellen. 



22 De Prinses Julianabrug wegens ernstige gebreken 
afgesloten voor het snelverkeer. Alleen fietsers en 
voetgangers kunnen nog van deze oeververbinding ge-
bruik maken. 

24 Burgemeester Van Lier en dr E. Prins van AM-
RO Project-ontwikkeling ondertekenen de overeen-
komst tot uitbreiding van het winkelcentrum De Lo-
per. 

26 In de Grote Kerk geeft de Christelijke Oratorium 
Vereniging Gloria in Excelsis Deo/Toonkunstkoor 
een uitvoering van de Johannes Passion van J. S. Bach. 
Het Randstedelijk Begeleidingsorkest verzorgt de be-
geleiding. Dirigent is Aad van der Hoeven. 

29 Verschenen is het jaarverslag 1987 van de Stads-
gehoorzaal/Harmonie. In 1987 bezochten 75.553 
mensen de Stadsgehoorzaal, tegen 96.162 in 1986. Als 
de belangrijkste oorzaak van de daling wordt het ont-
breken van 25.000 gulden extra subsidie genoemd. 

In een winkelpand aan de Hoogstraat nr. 57, Schoon-
heidssalon "Helios", is een muurschildering uit de vo-
rige eeuw ontdekt. Op de tekening is het schip Vlaar-
dingen 73 te zien in een Italiaanse haven, met op de 
achtergrond een uitbarstende vulkaan. De schildering 
moet tussen 1870 en 1901 zijn gemaakt. 

Zeventig jaar lief en leed. Het echtpaar J. H. Suisse-E. van 
Eek. 21 maart 1988. 

Aankomst van 'Willem III'. 4 maart 1988. 

30 Mevrouw drs A. van Gorsel benoemd tot direc-
teur van de Centrale Personeelsdienst van de gemeen-
te Vlaardingen. 

april 

3 In het kader van een VARA-televisieprogramma 
wordt aandacht geschonken aan het Visserijmuseum. 

6 Om het zwerven van een in het Broekpolderbos 
verblijvende ree tegen te gaan, willen B & W het dier 
een partner bezorgen. Volgens deskundigen is er zelfs 
ruimte voor 4 a 5 paren. 

De eerste Vlaardingse motorbrandspuit, die in 1926 
voor 3.356 gulden werd aangeschaft, vindt een plaats 
in het Brandweermuseum in Hellevoetsluis. 
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8 Op voordracht van de minister van Binnenlandse 
Zaken heeft Koningin Beatrix burgemeester A.A.J.M. 
van Lier voor een periode van 6 jaar herbenoemd. 

9 Overleden op 74-jarige leeftijd Jan Man in 
't Veld, lid van het Geuzenverzet in de Bezettingstijd. 

9/10 Museumweekend. 993 mensen bezoeken het 
Visserijmuseum. Ook het Muziekinformatie- en docu-
mentatiecentrum Ton Stolk en het Streekmuseum Jan 
Anderson trekken veel bezoekers. 

10 In een druk bezette St. Willibrorduskerk her-
denkt pater H. Baart zijn 25-jarig priesterjubileum. 

In zaal Middelhuyse wint de 14-jarige Rotterdamse 
Monique de Bruin de finale van de Rita Young Sound-
mix-show. 

12 Tijdens het wijkbezoek van B & W aan Holy-
Noord pleit wijkagent G. van Brakel voor een wijkpost 
voor de politie in deze wijk. 

In het stadhuis geopend de tentoonstelling "Feesten 
van medelanders". 

13 Boomfeestdag. Ruim 800 leerlingen van 27 scho-
len leggen de laatste hand aan de bebossing van loswal 
6, het centrale gedeelte van de Broekpolder. 1.500 po-
pulieren zijn voor aanplant beschikbaar. 

17 De Govert Maanschool aan de Prof. Telders-
straat viert haar 25-jarig bestaan. 

18 Het echtpaar J. A. Dijkshoorn-J. van Woerden 
60 jaar getrouwd. 

Tijdens de Ramadan, de islamitische vastentijd, wor-
den geluidsmetingen verricht in de buurt van de mos-
kee aan de Emmastraat. Dit naar aanleiding van een 
brief van buurtbewoners met klachten over de overlast 
die zij ondervinden van de aktiviteiten in en rond de 
moskee. De schrijvers van de brief beschuldigen het 
gemeentebestuur van positieve discriminatie. 

Het buurthuis De Pijpelaar gaat weer open. De vrijwil-
ligers hebben onder druk van de gemeente besloten 

van verdere stakingsakties af te zien. Intern is naar be-
zuinigingsmogelijkheden gezocht om de beheerders-
funktie voorlopig veilig te stellen. 

18-23 In het stadhuis van Maassluis onthullen de 
burgemeesters R. Scheeres (Schiedam), J. van Es 
(Maassluis) en A. A. J. M. van Lier (Vlaardingen) een 
reusachtige wereldbol als teken van de gezamenlijke 
Noord-Zuid campagne. Talrijke aktiviteiten binnen de 
drie steden moeten wijzen op de problematiek van de 
ontwikkelingslanden. 

19 Boze bewoners van de Babberspolder bezetten 
de raadszaal. Zij vragen om maatregelen tegen de 
steeds terugkerende wateroverlast. De bewoners zijn 
spontaan in aktie gekomen toen een vijver aan de Rot-
terdamseweg gedempt werd. 

In de gedempte zogenaamde "Koperijsloot" bij de 
Delftseveerweg, naast de turnzaal van het politieburo, 
zou een niet ontplofte Duitse vliegtuigbom liggen. De-
ze bom werd op 10 mei 1940 met drie andere boven 
Vlaardingen afgeworpen. 

In het kader van het projekt "Vriendjes en Vriendin-
netjes" brengen leerlingen van De Beukenhof, de Van 
der Schaarschool en Het Mozaïek een bezoek aan de 
moskee aan de Emmastraat en aan een Turks theehuis. 

Raadszaal bezet. 19 april 1988. 
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21 Eerste paal geslagen voor 105 woningen aan de 
Nieuwelaan. 

zendstra, die ontslag heeft genomen wegens verhuizing 
naar een andere gemeente. 

22 Aan de verpauperende leegstand van de boerde-
rijen in de Zuidbuurt komt een einde. Op korte termijn 
betrekken de nieuwe bewoners, waaronder een hoef-
smid, een aannemer, een producent van natuurwijnen 
en een galeriehouder de oude opstallen. Gezocht 
wordt nog naar een verhuurder van surfmateriaal, met 
gevoel voor natuurschoon. 

23 Mevrouw A. M. A. van Ardenne-van der Hoe-
ven benoemd tot lid van de gemeenteraad voor het 
CDA. Ze neemt de plaats in van J. A. Meijwes-Dui-

Mevrouw J. M. de Bruijn-Haeck ontvangt uit handen 
van de voorzitter van het scoutingdistrict Rijnmond 
het zilveren waarderingsteken van Scouting Neder-
land, een hoge onderscheiding binnen de scoutingwe-
reld. 

Jubileumavond in de sporthal aan de Floris de Vijfde-
laan ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het 
Drum- en Buglecorps "Avalance", opgericht als on-
derdeel van het tamboer- en pijpercorps De Pijpers. 

Koninginnedag per luchtballon. 30 april 1988. 
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24 Met een 7-0 overwinning op de Rotterdamse club 
SZC stellen de waterpolo'sters van Viking '60 de pro-
motie naar de eerste klasse van de kringcompetitie ze-
ker. 

25 Presentatie Meerjarenbegroting 1989-1992. 
Voor 1989 bedraagt het tekort anderhalf miljoen gul-
den, oplopend tot 5 miljoen gulden in 1992. 

Het echtpaar G. A. Knegt-A. Vrijland 60 jaar ge-
trouwd. 

27 Het bedrijf Cincinnati Milacron wil 175 van de 
265 werknemers ontslaan. De ontslagen zullen gaan 
vallen onder werknemers van de produktie van ge-
avanceerde industriële slijpmachines en computer-
gestuurde draaibanken. De goed renderende koel-
vloeistoffenafdeling blijft buiten schot. De bonden 
protesteren tegen de enorme afslanking. 

Leerlingen van groep zeven van de openbare basis-
scholen Erasmus en Juliana van Stolberg adopteren 
het oorlogsmonument op het Verploegh Chasséplein. 
Stille tocht vanaf het stadhuis naar het monument, met 
aldaar een indrukwekkende adoptieplechtigheid. 

De gemeenteraad neemt afscheid van het raadslid Ar-
nold van Kalken. De PPR-man geeft zijn zetel over aan 
het CPN-lid Jan Vons, volgens afspraak tussen de sa-
menwerkende drie partijen PPR-CPN en PSP. 

30 Koninginnedag 1988. Aubade op de Markt, op-
tocht met schuttersgilden, vendelzwaaiers, fietsacro-
baten, steltlopers en muziekkorpsen. De 42e Haven-
loop gewonnen door Patrick Aris van VLTC Den 
Haag. 15 heteluchtballonnen stijgen op voor een korte 
vlucht boven Vlaardingen. Oranjebal in de Harmonie. 

mei 

1 1-mei viering. CPN, PPR, PSP, PvdA, FNV, 
VARA en het NIVON vieren gezamenlijk de Dag van 
de Arbeid in een overvolle Harmonie. 

2 Zolang er nog geen sloop- en nieuwbouwplannen 
zijn voor de 410 noodwoningen in de Babberspolder 

mogen alléén huizen van "aanvaardbare" kwaliteit 
worden verhuurd aan mensen die al in deze buurt wo-
nen, aldus M. Ouwens, hoofd van de afdeling Stads-
ontwikkeling. 

4 Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op 
het Verploegh Chasséplein. Namens het toenmalig 
verzet spreekt dr J. F. P. H. Hers. 

5 Opgericht de nieuwe partij Gemeentebelangen. 
Oprichter oud-WD-er Hans Dubbeldam. 

De bouw van de nieuwe brug over de Oude Haven 
wordt wellicht versneld. Binnenkort wordt hierover 
met het Hoogheemraadschap Delfland en het inge-
nieursburo Witteveen & Bos onderhandeld. 

7 Conny Meyer wint de wielerronde van Vlaardin-
gen. Bij de heren wint de amateur Dennis van der 
Meyden uit Rijswijk. 

9 Het Aannemersbedrijf Van der Waal BV heeft 
tweederde van het aandelenpakket uit handen gege-
ven. R. J. van Bruggen versterkt de financiële midde-
len met 1,6 miljoen gulden en krijgt de dagelijkse lei-
ding van het bedrijf. 

10 In het stadhuis uitreiking van de ondernemers-
prijs 1988 aan bakker Frans Hazenberg. Het aan de 
prijs verbonden geldbedrag van 5.000 gulden wordt 
door de ondernemer geschonken aan de afdeling 
Vlaardingen van de Vereniging voor Vluchtelingen-
hulp. 

16 B & W besluiten 12.000 gulden subsidie voor de 
uitvoering van de Johannes en Mattheus Passion in de 
Grote Kerk niet in te trekken. Hiermee zijn de uitvoe-
ringen tot 1991 veilig gesteld. 

Het echtpaar A. J. Raap-W. Twigt 60 jaar getrouwd. 

17 Om de rijke vogel- en wildstand in de Broekpol-
der te beschermen, besluit de gemeente in het midden-
gebied een aanlijngebod voor honden in te stellen. 

18 Ter gelegenheid van de opening van het hoofd-
kantoor van de Bondsspaarbank Schiedam/Vlaardin-
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gen aan de 's-Gravelandseweg te Schiedam, krijgt 
Vlaardingen een cheque van 15.000 gulden aangebo-
den voor de plaatsing van de kop van de Umuidense 
vuurtoren. 

21 Pastoor A. L. M. Hermus viert in de Pax Christi-
kerk zijn 40-jarig priesterjubileum. 

23 Het echtpaar J. Mostert-C. Rocourt 60 jaar ge-
trouwd. 

25 Veel vaarten en vlieten zijn minder geschikt om in 
te zwemmen dan in 1987. Dat blijkt uit een rapport 
van het Hoogheemraadschap Delfland. Het zwemwa-
ter van de Vlaardingse Vaart wordt zelfs als onbe-
trouwbaar aangemerkt. 

27 K. W. van Baarlen, hoofd van de afdeling revali-
datie van het Holy-Ziekenhuis, ter gelegenheid van 
zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

28 De basisschool Het Visnet, aan de Prins Hendrik-
straat, stelt oud-leerlingen in de gelegenheid nog even 
een kijkje te nemen in het gebouw van de in 1924 ge-
stichte voormalige bewaarschool voordat het wordt 
prijsgegeven aan de slopershamer. 

Geopend in het Streekmuseum Jan Anderson de ten-
toonstelling "Aan het Werk". Te zien is o.a. werkkle-
ding van kuipers, vissers, brandweerlieden, alsmede 
een pak van de begrafenisvereniging St. Barbara. 

Het college van B & W kiest voor de modernisering 
van het centrum voor het ontwerp van het architecten-
bureau AGS, omdat de ideeën van deze architecten 
stroken met het beeld dat men voor het centrum heeft. 
Als projektontwikkelaar wordt Multi-Vastgoed ver-
kozen. 

30 Gestart de 42e wandel-avondvierdaagse met 
3.800 deelnemers, wat gezien het koude en natte weer 
toch nog een redelijke opkomst is. 

Het echtpaar G. Korswagen-H. van der Avoird 60 jaar 
getrouwd. 

Pastoor A. L. M. Hermus jubileert. 21 mei 1988. 

Met het slaan van de laatste paal geeft J. de Vilder, di-
recteur van het postdistrict Rotterdam het startsein 
voor de nieuwbouw van een voorsorteercentrum aan 
de Taanderijstraat. 

31 De kroningslantaam op het Stationsplein, een 
aandenken aan de inhuldiging van Koningin Wilhel-
mina, wordt gerestaureerd. De restauratie duurt een 
hal^aar en kost 30.000 gulden. 

Wijkbezoek van het college van B & W aan het cen-
trum. Ondernemers uit het havengebied blokkeren de 
buiten gebruik gestelde Prinses Julianabrug om het 
stadsbestuur te beletten hun wandeling te vervolgen. 
Toegezegd wordt dat het tweerichtingsverkeer op de 
Oosthavenkade zal worden hersteld. 

Geopend aan de Galgkade de nieuwe huisvesting van 
De Zegelkoerier Uitgeverij Den Draak bv. Ingesteld 
wordt een jaarlijkse prijs van 10.000 gulden voor het 
mooiste ontwerp van een (post)zegel. 

juni 

1 J. de Ligt neemt afscheid als directeur van de Ver-
eniging tot Verbetering der Volkshuisvesting "Patri-
moniums Woningen". Hij ontvangt de gouden speld 
van de Nationale Woningraad en wordt Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
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Vlaardingen weer 'bij de tijd'. 3-4 juni 1988. 

Ingevoerd is de eerste 30-km zone in Vlaardingen, tus-
sen de Geert Grotelaan-Erasmusplein en de Van 
Baerlestraat. 

De fusie tussen de kruisverenigingen Schiedam, Maas-
sluis en Vlaardingen is afgerond. De nieuwe organisa-
tie, onder de naam Kruiswerk Nieuwe Waterweg 
Noord, krijgt een nieuw hoofdkantoor in Vlaardingen. 

Het Plaatselijk Educatief Centrum (PEG) besluit het 
aantal cursussen in het komende seizoen uit te breiden. 
Vanaf 1989 moet de basiseducatie 170.000 gulden be-
zuinigen. 

Geopend in het Dienstencentrum West de expositie 
van tekeningen in kleur en zwart/wit van de 92-jange 
Jan Tuytel. 

3 De pachtkamer heeft bepaald dat boer Van 
Woerden voorlopig nog 6 jaar in de Broekpolder zijn 
werk mag blijven doen. Een nederlaag voor de ge-
meente, die de boer graag uit de gifpolder wilde zien 
vertrekken. 

3-4 Vlaardingse Landjuweel 1988, onder het motto 
"Tijd". In de hal van het stadhuis wordt het gerestau-
reerde laat-gotische uurwerk van de Grote Kerk ge-
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plaatst en overgedragen aan loco-burgemeester B. 
Goudriaan. Dit uurwerk werd om niet gerestaureerd 
door medewerkers van Madem BV, o.l.v. de heer E. 
Krenkel. 

Ter gelegenheid van het gereedkomen ervan ver-
scheen een door de gemeente gefinancierd extra num-
mer van Tijd-Schrift van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, getiteld "Vlaardingse luidklokken en 
uurwerken" en geschreven door archiefmedewerker 
M. A. Struijs. 

4 Michel de Maat wint met de eerste plaats van de 
marathon van Klazinaveen een reis naar de marathon 
van New York. 

4-5 Feest op de kampeerboerderij De Hoogkamer 
aan de Van Baerlestraat, ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van het NIVON en het 25-jarig bestaan 
van de kampeerboerderij. 

7 De Vlaardingse familie H. Meerman door het Le-
ger des Heils voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. 
Zij gaat daar in de 60.000 inwoners tellende havenstad 
Paranagua een kindertehuis leiden. 

14 Cher Willemsen, voorzitter van de korfbalvereni-
ging Vlaardingen, wordt winnaar van de Zilveren Ha-
mer, het klassement van voorzitters van sportclubs, die 
wekelijks bij Omroep Vlaardingen de voetbaluitslagen 
voorspellen. 

15 De gemeenten Maassluis en Vlaardingen maken 
gebruik van het spreekrecht tijdens een hoorzitting in 
de Tweede Kamer over de plannen van minister N. 
Smit-Kroes om te komen tot verdubbeling van de Be-
neluxtunnel (start op korte termijn) en de bouw van de 
Blankenburgtunnel (start 1995). Beide gemeenten zijn 
tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. 

16 De politie verhuist tijdelijk naar het voormalige 
Windmill Ontspanningsgebouw aan de Westlandse-
weg. Bewoners van de Delfseveerweg krijgen bloemen 
voor de komende overlast tijdens het slopen van het 
oude en de bouw van het nieuwe politiebureau. 

17-18 Scouting Vlaardingen viert zijn 75-jarig be-

staan met een drukbezochte manifestatie in het Oran-
jepark. 

17 Met een investering tot 788.500 gulden denken B 
& W de straten die vorig jaar onder water liepen beter 
te kunnen beschermen tegen wateroverlast. Alleen 
voor de huizen aan de Groeneweg en de Wetering-
straat is geen oplossing te vinden. 

18 Het scheepvaart- en overslagbedrijf Van der Lin-
den, Westhavenkade 112, bestaat 100 jaar. 

Bij Boekhuis Den Draak signeert Arie van der Veer 
zijn boek "Van zijtrawler naar hektrawler". Het boek 
bevat naast 350 foto's een vlootoverzicht van de vis-
sersplaatsen waar deze typen thuishoren. 

In het stadhuis zijn de eerste huwelijken op zaterdag 
voltrokken. P. van der Linden-van Dorp verbindt 
J. M. den Draak in de echt met T. C. Pols. J. C. de 
Veer-Bijnagte voltrekt het huwelijk tussen Th. E. 
Schipper en E. M. van der Waal. 

19 Felle uitslaande brand legt een groot gedeelte van 
de Zonnehof, dagverblijf voor geestelijk gehandicapte 
kinderen aan de Mamixlaan, in de as. 

20 Zes leerlingen van de Dr. Albert Schweitzer-
schaal behalen in het Kolpabad het hoogste diploma 

Brand in de Zonnehof. 19 juni 1988. 
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dat ooit bij het schoolzwemmen werd behaald door 
leerlingen van een school voor primair onderwijs: 
overlevingszwemmen. 

21 Uit het jaarverslag van de GEWB. De daling van 
de olie- en gasprijzen in 1985 heeft gezorgd voor forse 
tariefsverlagingen in 1987. Gemiddeld was de klein-
verbruiker 200 gulden minder kwijt aan electriciteit, 
gas, water en CAI. Het aantal verbruikersadressen is 
toegenomen met 320 tot een totaal van 31.960 aan-
sluitingen. 

23 Het aantal uitleningen van de gemeentebiblio-
theek is het afgelopen jaar opgelopen tot bijna 1 mil-
joen. De uitleningen per persoon zijn gestegen van 47 
naar 53 bij de volwassenen en van 24 naar 29 bij de 
jeugd. Aldus het jaarverslag. 

24 De Broekpolder is een uniek vlindergebied. Tot 
deze conclusie komt de plaatselijke afdeling van de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie aan de 
hand van een onderzoek naar de vlinderstand. Met na-
me het aantal distelvlinders is in de vorige jaren ver-
drievoudigd. 

25 Vlaardingen viert de overwinning van het Neder-
landse elftal tijdens de EK-voetbal. Automobilisten 
rijden toeterend door de stad. Op de Westhavenplaats 
zingt en host een uitbundige menigte. Een 20-tal 
Oranje-fans neemt een duik in de Oude Haven. De 
Visbank loopt enige schade op door baldadigheden. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de kunst-
mestfabriek Windmill een nieuwe vergunning ver-
leend voor de lozing van afvalgips op de Nieuwe Wa-
terweg. Volgens deze vergunning moeten de lozingen 
teruggebracht worden van 12 naar 3,3 ton. 

27 Overleden op 75-jarige leeftijd ds. Wilhelmus Jo-
hannes Schouten, predikant van de Herv. Gemeente 
van 1943-1966, daarna leraar aan het Groen van Prin-
stererlyceum. 

28 Het personeel van de Vlaardingse vestiging van 
Vroom en Dreesmann is officieel ervan op de hoogte 
gesteld dat deze vestiging niet gesloten zal worden. 
Deze sluiting dreigde naar aanleiding van een voorge-

nomen saneringsoperatie, die 1.400 ontslagen binnen 
het concern ten gevolge zou hebben gehad. 

29 C. de Jonge, raadslid van de RPF, neemt afscheid 
van de gemeenteraad. Zijn plaats wordt ingenomen 
door G. van Veelen van de GPV. 

In het kader van de vernieuwing van het centrum be-
sluit de gemeenteraad het voormalige Weeshuis te slo-
pen. 

30 Met een aktie voor de poort van Windmill Hol-
land BV zetten milieuorganisaties hun eis om de giflo-
zing op de Waterweg te stoppen kracht bij. Een nep-
minister Smit-Kroes verscheurt de lozingsvergunning, 
die onlangs aan Windmill verstrekt werd. 

Dominee W. J. Schouten overleden 27juni 1988. 
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juli 

1 Frits Warmenhoven, eigenaar van restaurant De 
Gasterij aan de Westhavenkade, koopt een schoener-
schip waarop vóór zijn restaurant een drijvend terras 
moet komen. 

De Explosieven Opruimingsdienst vindt een onder-
zoek naar een niet ontplofte bom uit de Tweede We-
reldoorlog onder het te bouwen politieburo niet nood-
zakelijk. De dienst acht de aanwijzingen dat er een 
bom zou liggen te vaag. 

2 De voormalige r. k. -rouwkapel aan het Emaus of-
ficieel in gebruik genomen als atelier van de kunste-
naar Kees Lesuis en Hans Rikken. 

5 Het echtpaar D. Burgerhout-M. B. W. van der 
Kuil 60 jaar getrouwd. 

Het verzoek van de bewonerscommissie Eksterflat aan 
Rijkswaterstaat om boer Daalmeijer de pacht van het 
dijklichaam voor de toekomstige Rijksweg 19 op te 
zeggen, is in een gezamenlijk gesprek tussen boer en 
bewoners ongedaan gemaakt. De bewoners beschul-
digden de boer o.a. van dierenmishandeling. 

11 De Vereniging tegen Milieubederf is in en om het 
Waterweggebied bezig aan een vergelijkend onder-
zoek naar industriegebieden. Het industrieterrein De 
Vergulde Hand komt uit dit onderzoek als vies, niet 
aantrekkelijk voor investeerders en als een gevaar voor 
het milieu naar voren. 

Van rouwkapel tot atelier. 2 juli 1988. 
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12 Uit een onderzoek van de dienst Centraal Milieu-
beheer Rijnmond blijkt dat in de afgelopen tien jaar de 
concentraties fluor in het gras van de Zuidbuurt zijn af-
genomen tot 29 milUgram per kilo. 

Frits Warmenhoven, eigenaar van restaurant De Gas-
terij aan de Westhavenkade is op 42-jarige leeftijd 
plotseling overleden. 

14 De Beneluxtunnel is binnenkort ook toegankelijk 
voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. De tunnel 
is in het kader van een renovatieplan voor tunnels 
voorzien van een brandwerende laag. 

Verschenen de gedichtenbundel "Ontmoeting" van de 
bijna 80-jarige Vlaardinger Piet de Goede. 

15 Eerste paal geslagen voor 110 senioren woningen 
in De Put en Dijkzicht aan de Schiedamsedijk. 

16 Volgens de secretaris van de Golfclub Broekpol-
der bestaat er een georganiseerde handel in tweede-
hands golfballen. Ballenzoekende kinderen worden 
regelmatig overgedragen aan de politie. 

20 In het Visserijmuseum geopend de tentoonstel-
ling "Verslag van een reis om haring", met tekeningen 
van J. F. Zeeman over zijn eerste reis met een Vlaar-
dingse stoomlogger. 

23 Zware regenval. Bewoners van de Babberspol-
der, Oostwijk en het Centrum zetten de zandzakken 
klaar. Zij vrezen dezelfde overlast als een jaar geleden, 
maar gelukkig blijkt het deze keer mee te vallen. 

26 Ruim 2.500 handtekeningen ingediend bij de re-
constructiecommissie Midden-Delfland tegen het on-
derwater zetten van de Holiérhoekse polder. 

De Vlaardingse beeldhouwer Govert van Brandwijk 
schenkt het Visserijmuseum een reliëf van gips uit 
1950, voorstellende een treurende moeder met kind. 
Het werk heeft als voorbeeld gediend voor een onder-
deel van het Vissersmonument van dezelfde kunste-
naar. 

29 De Stichting Beweging en Muziek neemt het 

werk van mevrouw Kassels-Kroon over, die wegens 
ziekte niet meer in staat is haar bewegingstherapie met 
muziek voort te zetten. 

31 Onder auspiciën van de stichting Internationale 
Werkkampen en het Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie verrichten 25 studenten uit verschillen-
de Europese en Afrikaanse landen tot 13 augustus na-
tuurbeheerswerk in de Vlietlanden. 

augustus 

2 De kwahteit van het water van de voor recreatie 
gebruikte buitenwateren rond Vlaardingen is slecht. 
De kwaliteit van de Nieuwe Waterweg is zo slecht dat 
zwemmen ten sterkste wordt afgeraden. 

Wethouder Arie Maarleveld helpt een handje. 4 augustus 
1988. 
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4 In een flat aan de Prof. Rutgersstraat zijn jonge-
ren bezig met het verwijderen van graffitti. Zij hebben 
het gemeentelijk woningbedrijf gevraagd hiervoor ma-
teriaal te leveren. Van hun zakgeld hebben zij schuur-
middelen gekocht om de muren die zijzelf beklad had-
den weer schoon te maken. 

5 Het deel van de Lickebaert waar men naakt mag 
recreëren blijkt intensiever te worden gebruikt dan de 
rest van het oeverbos. Mocht het naakt recreëren toe-
nemen dan is een verzoek om een tweede terrein te 
verwachten. 

8 Geboren op 8.8.88 Eveline Langhorst. 

9 Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als di-
recteur van de zeilmakers-, tuig- en scheepsbenodigd-
hedenhandel firma A. van Roon, ontvangt A. van 
Roon de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. 

13 Mevrouw J. C. van der Windt- van Rij viert haar 
101e verjaardag. 

Huub Nelisse wint de Bloemenmarathon, een koers 
van 300 km voor rolstoelrijders vanuit Limburg naar 
Oegstgeest. 

Op uitnodiging van de belangenvereniging De Haven 
Rond rijdt de Goudse Paardetram langs de haven. De 
opbrengst wordt besteed aan de verlichting van brug-
gen en historische panden aan de Oost- en Westhaven-
kade. 

15 Geopend aan de George Stephensonweg een 
8-sporenstudio van de Vlaardingse Kunststichting. De 
VKS verwacht dat veel amateurmusici hun demoban-
den in deze studio komen opnemen. 

De SP-fractie uit in een brief aan B & W haar ongerust-
heid over het lange uitblijven van ambulancehulp bij 
ernstige ongevallen. Als vertragende factoren bij die 
hulp worden de bezuinigingen, de regionale melding 
en de verplaatsing van de ambulancedienst genoemd. 

16 Met het oog op de overweldigende leerhonger 
van Vlaardingers heeft de Volksuniversiteit Vlaardin-

MevrouwJ. C. van der Windt-van Rij. 13 augustus 1988. 

gen haar lespakket voor het seizoen 1988/1989 verder 
uitgebreid. Nieuw zijn de lessen: Indonesische taal, ho-
meopathie, het menselijk lichaam, de bediening van de 
personal computer, beleggingskunde en tuinaanleg. 
Het cursuspakket bestaat nu uit 54 cursussen. 

De gemeentelijke kunstgalerie gaat terug naar het Hol-
landia-gebouw aan de Oosthavenkade. Het theater-
café in de Harmonie bleek niet geschikt te zijn voor 
tentoonstellingen. 

17 Een ruim 130 jaar oud Batz-orgel is door de Ge-
reformeerde Kerk geschonken aan de gemeente 
Vlaardingen. Na restauratie wordt het orgel opgesteld 
in de aula van de begraafplaats Holy. 

De 25-jarige wielrenster Conny Meyer wordt tijdens 
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een criterium in Naaldwijk onwel en overlijdt tijdens 
de rit naar een ziekenhuis aan een hersenbloeding. 

Oud-onderwijzeres Adriana P. van West viert in de 
Meerpaal haar 100ste verjaardag. 

20 De 19-jarige Jolanda de Goede als eerste brand-
weervrouw in dienst van het vrijwillige brandweer-
korps. 

20-21 Tijdens de Nederlandse tenniskampioen-
schappen voor de jeugd in Rhoon behaalt Caroline Vis 
de nationale titel. 

21 Intrede en bevestiging van ds W. van Laar als pre-
dikant van de hervormde wijkgemeente Grote Kerk II. 
40-jarig ambtsjubileum en emeritering van ds J. Wie-
man. 

Brandweervrouw Jolanda de Goede. 20 augustus 1988. 
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22 Een felle uitslaande brand verwoest een loods van 
de meubelzaak De Winter en De Lange aan de Paral-
lelweg. De schade wordt geschat op 1,5 miljoen gul-
den. 

Om gezondheidsredenen legt Jan Brouwer zijn funktie 
als voorzitter van de Stichting Haring- en Bierfeest en 
de Nederlandse Horecabond neer. 

23 Het gemeentebestuur viert het succes van de pro-
motiepagina in een groot aantal regionale huis-aan-
huisbladen. Vlaardingen wordt hierin aangeprezen als 
toeristenstad van formaat. Tot nu toe zijn ruim 
900.000 exemplaren verschenen. 

24 Omroep Vlaardingen gaat de ether in. Naast de 
kabelfrequentie is de omroep op FM 107.8 MHZ te 
ontvangen. 

Het SISO houdt op woensdagmiddagen spreekuur 
voor buitenlandse jongeren. Steeds meer van hen lo-
pen weg van thuis. 

26 Naar aanleiding van een bouwkundig rapport 
over de slechte staat van de Stadsgehoorzaal zal het 
Amsterdamse Centrum voor Advies en Research Ce-
nario een onderzoek verrichten naar de wenselijkheid 
van een theatergebouw in Vlaardingen. 

Een op heterdaad betrapte fietsendief heeft bekend 
78 fietsen gestolen te hebben. 

27 Keeper Pieter Eikelenboom neemt na 35 jaar 
voetbalervaring afscheid van het eerste elftal van de 
voetbalvereniging Zwaluwen. 

Overleden op 95-jarige leeftijd de arts Cornells Moer-
man, nationaal bekend wegens zijn omstreden kanker-
therapie. 

30-2 sept. Onder het personeel van aannemersbe-
drijf Van der Waal bv is onrust. De directie heeft de 
werknemers een nieuw arbeidscontract voorgelegd dat 
hen enkele honderden guldens per maand gaat kosten. 
De Bouw- en Houtbond van de FNV protesteert tegen 
de voorgenomen wijzigingen. Volgens de FNV is er 
nooit overleg geweest met de directie. 
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Afscheid van voorzitter Jan Brouwer. 22 augustus 1988. 

31 Eerste paal geslagen voor een rouwcentrum van 
de uitvaartonderneming Waaijers, naast de Holybe-
graafplaats aan de Olmendreef. 

Eerste paal geslagen voor het nieuwe politieburo aan 
de Delftseveerweg. 

september 

1 Opgericht is een vereniging van Vrienden van het 
Visserijmuseum. De vereniging heeft tot doel de groei 
en bloei van het museum te bevorderen. 

2 Emotionele bijeenkomst in de Burgerzaal van het 
stadhuis over de komst van een moskee achter de Oos-
terstraat. Omwonenden maken bezwaar tegen de nu al 
aanwezige geluidshinder en tegen de aanleg van een 
parkeerterrein. Volgens de gemeente kan pas na het 
verlenen van een bouwvergunning door Gedeputeer-
de Staten, bezwaar tegen geluidsoverlast ingediend 
worden. 

3 Het 16e Haring- en Bierfeest, geopend door 
Koos Postema, trekt bijna 110.000 bezoekers. Optre-
den van Gerard Joling, Rita Young, Saskia en Serge 
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e.a. Verder demonstraties van oude ambachten. 
Thuisblijvers worden de gehele dag op de hoogte ge-
houden door Omroep Vlaardingen. 

Een jeugdige equipe van de sportschool Hoogendijk 
behaalt tijdens eenjudo-toumooi in Londen 5 bronzen 
en 1 gouden medaille. 

4 De Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie or-
ganiseert samen met Greenpeace een fietspuzzeltocht 
door een recreatiegebied en een vervuild industriege-
bied, met als doel mensen aan het denken te zetten 
over de vervuiling van ons milieu. De opbrengst komt 
ten goede aan het werk van Greenpeace. 

5 Dertig heipalen die onder het te bouwen nieuwe 
politieburo zijn geslagen, voldoen niet aan de door 
bouw- en woningtoezicht gestelde kwaliteitseisen. De 
fractievoorzitters van CDA, W D en PvdA stellen 
hierover schriftelijke vragen. 

6 De samenstelling van het tv-programma " Ontdek 
je plekje" hebben Vlaardingen ontdekt! De regisseur 
heeft naar aanleiding van de promotiepagina besloten 
een programma aan Vlaardingen te weiden. De ge-
meente moet nu gegevens opsturen. 

6-1 100ste tentoonstelling in het Zonnehuis met 
werk van de activiteitensector van het verzorgingste-
huis. Te zien zijn o.a. schilderijen, tekeningen, kera-
miek en mode-ontwerpen. 

8 Directeur Molenaar van Bouw- en Woningtoe-
zicht geeft toe op de hoogte te zijn geweest van de on-
deugdelijkheid van 30 heipalen onder het te bouwen 
politieburo. Wegens tijdsdruk heeft hij op eigen initia-
tief de palen alsnog laten slaan. 

De gemeenteraad kiest voor een aktief aankoopbeleid 
in het gebied Weteringstraat/Groeneweg/Markgraaf-
laan, omdat men geen heil ziet in de verbetering van 
het rioleringsstelsel. 

Angela van Dijk wint op Curagao de Fidof-prijs, een 
onderscheiding voor de meest getalenteerde artieste. 

9 Orgelconcert in de Oosterkerk door J. v.d. Berg, 
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organist van de Nieuwe Kerk te Delft, ter gelegenheid 
van de heringebruikneming van het orgel na restaura-
tie. 

10-29 De Stadsgehoorzaal en de Harmonie gaan 
zelf weer tentoonstellingen organiseren. Tijdens de 
Open Dag opening van de tentoonstelling van schilde-
rijen van de 90-jarige Haagse schilder Jan van Heel. 

11 Bep Nater, consulente sportieve recreatie van de 
gemeente Vlaardingen, behaalt het Nederlands kam-
pioenschap brandingsurfen. 

Maarten Rorije viert zijn 25-jarig jubileum als chef-to-
neelmeester van het Stadsgehoorzaalcomplex. 

12 Overleden op 93-jarige leeftijd Petronella van 
der Windt, oud-hoofd van de vroegere Nuts-kleuter-
school aan de Binnensingel, waaraan zij 47 jaar ver-
bonden is geweest. 

13 Overleden op 79-jarige leeftijd de oud-onderwij-
zeres Leny Nuyt. 

14 Begonnen met de aanleg van een 30 ha metende 
surfplas aan de rand van Vlaardingen in het gebied tus-
sen Rijksweg 20 en de Zuidbuurtseweg. De baggerspe-
cie die vrijkomt wordt opgeslagen tussen damwanden 
aan de Maassluissedijk ter hoogte van De Groote 
Lucht. 

Goed onderheid? 5 september 1988. 



15 Naar aanleiding van een dodelijk ongeval dat 
twee weken geleden plaats vond op de kruising Billi-
tonlaan/Burg. Pruissingel, zal de raadscommisie ver-
keer en vervoer bij elk dodelijk ongeluk in de stad een 
minuut stilte in acht nemen. De commissieleden me-
nen mede-verantwoordelijk te zijn voor de verkeers-
veiligheid in de stad. 

16-25 Bisschop Antonio Fortich uit de Filippijnse 
stad Bacolod opent samen met burgemeester Van Lier 
de Vredesweek onder het motto "Vrede verbindt, vre-
de verplicht". 

17 Overleden op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats 
Heerenveen, oud-wethouder G. Walstra. Van 1946 
tot 1970 was hij voor de PvdA lid van de gemeente-
raad, waarvan bijna 20 jaar als wethouder. 

Tijdens de jaarlijkse kringwedstrijden voor pony's in 
Overschie behalen de Flardingha Ruiters het clubkam-
pioenschap van de kring Delfland. 

19 Het echtpaar G. Moerman-P. J. van IJperen 
60 jaar getrouwd. 

Het echtpaar D. van Ekelenburg-A. van Galen Last 
60 jaar getrouwd. 

20 De Industriële Kring Vlaardingen viert zijn 25-ja-
rig bestaan. 

21 In de Burgerzaal van het stadhuis reikt het Jeugd-
fonds Jantje Beton 31 zilveren spelden uit aan Vlaar-
dingers die zich tien jaar ononderbroken hebben inge-
zet voor het fonds. 

De gemeente gaat onderzoeken of het aantal klachten 
over vliegtuiglawaai binnen de stadsgrenzen de laatste 
jaren is toegenomen. Dit naar aanleiding van een rap-
port van de Rijksluchtvaartdienst dat voorspelt dat 
vliegveld Zestienhoven zal uitgroeien tot minimaal 
25.000 tot 30.000 vliegbewegingen per jaar. Momen-
teel ligt dat aantal op ongeveer 11.000. 

Klazina van Witzenburg-Langendoen, oudste in-
woonster van Vlaardingen, viert haar 107e verjaardag. 

Voormalig wethouder G. Walstra. 17 september 1988. 

22 Tijdens graafwerkzaamheden langs de Burge-
meester Heusdenslaan werden in juni restanten bloot-
gelegd van een dikke muur. Dit maakt de Archeologi-

a sche Werkgroep Helinium bekend. Volgens het Bu-
e reau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam gaat het 

hierbij vermoedelijk om een bruggehoofd van de mid-
t deleeuwse ridderhofstad Steenhuizen, 
il 

23 De heer H. van 't Wout neemt afscheid als direc-
teur van het schoonmaakbedrijf Heto, dat hij 12T jaar 
geleden heeft opgericht. 

;. 24 In Triangel geven tientallen Vlaardingse muzi-
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kanten een benefietconcert ten behoeve van het zee-
hondencentrum in Pieterburen. 

Marcel Dekker van de sportschool Tino Hoogendijk 
wordt in Nieuwegein Nederlands Judokampioen in de 
klasse tot 86 kg. 

26 Wethouder Chr. van Roon dreigt met sancties te-
gen de supermarkt Bas van der Heijden, als deze door-
gaat met het versperren van de inrit van de parkeerga-
rage aan de Afrol. De wethouder geeft overigens toe 
dat de ingang van de garage op de verkeerde plaats zit. 

Ondertekening overeenkomst tussen Windmill Hol-
land BV en minister N. Smit-Kroes van Verkeer en 
Waterstaat, waardoor de kunstmestfabriek zich ver-
plicht tot een verregaande vermindering van de water-
verontreiniging. Onder andere de cadmiumlozingen 
moeten in 1994 teruggebracht zijn van 12 naar 0,6 ton 
per jaar. 

27 Het Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij, 
beheerder van het Visserijmuseum, krijgt de Vlaardin-
gen Promotieprijs 1988 van de Stichting Haring- en 
Bierfeest. De Ericaschool wordt door deze stichting 
uitgeroepen tot het Goede Doel, met daaraan verbon-
den een cheque van 1.000 gulden. Winnaar van de 
Horeca presentatieprijs wordt De Gasterij. 

De scheidende voorzitter. Jan Brouwer, is benoemd 
tot ere-voorzitter van de stichting. 

29 Een speciale werkgroep is belast met het onder-
zoek naar de voor- en nadelen van verhuizing van de 
weekmarkt van de Broekweg naar het centrum. In on-
derzoek is ook het verzoek om de donderdagmarkt in 
Holy vooraan langer te laten duren. 

30 Alle nieuwe ambtenaren krijgen voortaan een 
uur les in de geschiedenis van de stad. Amateur-histo-
ricus Jan Anderson geeft één keer per jaar een schets 
van de historie in het Streekmuseum. 

oktober 

1 De scoutinggroep AUart van Heemstede viert 
haar 15-jarig bestaan. 

3 De gemeente staakt haar pogingen om de be-
waakte fietsenstalling bij het NS-station Vlaardingen-
Oost te behouden. Er zijn geen gegadigden die de fiet-
senstalling willen overnemen. De NS heeft de bedoe-
ling om de stalling per 1 januari 1989 te sluiten. 

4 Er wordt weinig gelezen door brugklassers en er is 
nauwelijks verschil in het leesgedrag tussen kinderen 
van het VWO en het lager beroepsonderwijs. Dit blijkt 
uit een onderzoek van de werkgroep Taal van het On-
derwijs Voorrangs Gebied Vlaardinger, onder leerlin-
gen van het Groen van Prinstererlyceum, de Scholen-
gemeenschap Prof. Casimir en de Technische School. 

Adriaan van Beuzekom beëdigd als gemeentesecreta-
ris. 

5 In het Visserijmuseum tentoonstelling over het 
werk van het Hospitaal-Kerkschip "De Hoop". Met 
vier schepen heeft de gelijknamige vereniging sedert 
1898 geestelijke, medische en technische hulp gebo-
den aan vissers op zee. Wegens het intrekken van de 
rijkssubsidie wordt het huidige schip in december uit 
de vaart genomen. 

6 In het Streekmuseum Jan Anderson worden tele-
visieopnamen gemaakt voor een nieuw programma 
van Veronica Omroep Organisatie. De oude school 
van het museum vormt het decor voor de vijfde afleve-

'Explosief' cadeau voor de wijkagent. 6 oktober 1988. 
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ring van "Mijn eerste keer", dat op 2 november wordt 
uitgezonden. 

Ed van Hese, wdjkagent in het Centrum en de Indische 
Buurt, neemt na 33 jaar dienst, afscheid van het poli-
tiecorps. 

7 In het Holy-Ziekenhuis afscheidsreceptie van de 
heer J. H. Trommel, sedert 1970 geneesheer-direc-
teur. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

8 Aktie "Bezem in de Mast". Een schoonmaak-
ploeg, gevormd door de Vlaardingse watersportver-
enigingen, de waterscouts van de Wesselgroep en de 
Raad voor sport en recreatie, reinigt de Vaart tot aan 
de Boonervliet. 

Het Vlaardingse Vissersvrouwenkoor viert haar 1 O-ja-
rig bestaan met een feest in zaal Middelhuyse. 

11 Het Hoogheemraadschap Delfland en de ge-
meente Vlaardingen doen een beroep op leden van de 
Tweede Kamer om alsnog geld beschikbaar te stellen 
voor het ophogen van de Dehadijk. De ophoging loopt 
gevaar door de komst van een stormvloedkering ten 
westen van Maassluis. Voor Vlaardingen loopt de aan-
sluiting van de zuidelijke randweg op de rijkswegen 
hierdoor gevaar. 

Officier J.H. Trommel. 7 oktober 1988. 

12 De dalende lijn van het aantal verkeersongevallen 
sinds de invoering van het Verkeerscirculatieplan VCP 
heeft zich in 1987 voortgezet. Werden in 1982 nog 
1.557 ongevallen geteld, in 1987 is dit aantal gedaald 
tot 1.274. Het aantal ongelukken met letsel is van 250 
teruggelopen naar 185. Ruim 60% van de slachtoffers 
waren fietsers en bromfietsers. 

De gemeente koopt etsen, tekeningen en schilderijen 
van Rob Kila, Estelle Peet, Kees Vollemans, Hans 
Rikken, Kees Lesuis en Jack Schellekens. De werken 
worden opgenomen in de collectie van de artoteek. 

13 In het stadhuis afscheidsreceptie van P. Bosch-
man, ambenaar van de afdeling Jeugdzaken. 

15 Televisieopnamen in de Vlietlanden voor de ak-
tualiteitenrubriek Tros Aktua. De belangstelling gaat 
uit naar een twintigtal IVN-leden (Instituut voor Na-
tuureducatie), die zich inzetten voor de natuur. 

16-20 Een delegatie Vlaardingers, waaronder de 
raadsleden J. Ranshuijsen (PvdA), Remi Poppe (SP), 
Jan Bulva (WD), Atie Ranshuijsen-Hoogenboom 
(D'66), J. Vons (PSP/CPN/PPR) bezoekt op uitnodi-
ging van de Nederlands-Palestijnse Kring Israël. De 
Kring hoopt zo meer begrip te kweken voor de situatie 
van de Palestijnen onder Israëlische bezetting. 

18 De Scheepswerf Vlaardingen-Oost Bedrijven is 
faiUiet. Voor 301 personeelsleden gaat onmiddellijk 
ontslag in. De overige 130 werknemers maken de on-
derhoudsbeurt aan een bevoorradingsschip van de 
Koninklijke Marina af. De Poolse staat toont interesse 
in overname van de werf. 

20 De bus met de delegatie Vlaardingers is in He-
bron door woedende Palestijnen met stenen bekogeld. 
De schade blijft beperkt tot een gesneuvelde ruit van 
de bus. 

21 De Vlaardingse families Van Dooren en Kuijl-
man hebben hun aandelen in de drukkerijen Van Doo-
ren en Doorenboom verkocht aan de Plantijngroep. 
Directeur W. G. Bijl verwacht binnen korte tijd onder-
handelingen met de gemeente over verhuizing uit de 
Oostwijk. 
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Vlaardingse delegatie, gewaardeerde bezoekers. 16-20 oktober 1988. 

22 ComeUs van Dijk viert zijn 101e verjaardag. 

Het zaterdags zanggebeuren in de Grote Kerk, "Kom 
zmg met ons en doe als wij", viert het 25-jarig bestaan. 
Deze zangdiensten werden destijds opgezet om bijdra-
gen te verkrijgen voor de restauratie van de Grote 
Kerk en dienen nu voor het onderhoud van deze kerk. 

26 Met twee gouden en vier zilveren medailles keert 
Jeffrey van Loon van de Olympische Spelen voor ge-
handicapten in Seoul terug in Vlaardingen. Huldiging 
op het stadhuis. 

27 Bij de scholengemeenschap De Vaart start de 

stichting Raad voor het Ouderenwerk Vlaardingen 
een kookcursus voor mannelijke 55-plussers. 

De Schiedamse werf Wilton Fijenoord zal het red-
dingsplan voor de werf Vlaardingen Oost Bedrijven 
beoordelen op haalbaarheid en met commentaar voor-
leggen aan de aandeelhouders. Het plan van curator 
mr E. W. J. J. Liagre Bohl voorziet in een kleine werf 
met plaats voor 150 werknemers. 

Om de gemeenteraad te bewegen het gebruik van 
hardhout in de woningbouw zoveel mogelijk te beper-
ken, werken de Wereldwinkel, Vlaardingen Anders, 
de Andere Markt, de Hout- en Bouwbond FNV, de 
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VLOS en het gemeentelijk woningbedrijf gezamenlijk 
mee aan de landelijke aktie "Hart voor het regen-
woud". 

28 De afdeling Vlaardingen van het Christelijk Na-
tionaal Vakverbond viert haar 80-jarig bestaan met 
een feestavond in de Stadsgehoorzaal. Ook het 75-ja-
rig bestaan van de Hout- en Bouwbond CNV maakt 
deel uit van het feest. 

28-29 De voetbalvereniging Satelliet viert haar 25-
jarig bestaan. 

29 Michel de Maat wint de negende Broekpolder-
cross. De atleet liep de cross als laatste voorbereiding 
op de marathon van New York. 

Het Christelijk Gemengd Koor Progeza organiseert 
een zangavond in de Grote Kerk. Dichteres Nel Ben-
schop draagt voor uit eigen werk. De presentatie is in 
handen van John ter Maat. 

Met een daverende revue, opgevoerd door selectie-
spelers besluit VFC de jubileumaktiviteiten rond het 
75-jarig bestaan. 

Het bedrijf Kabelgids BV, dat het werk van het on-
langs failliet verklaarde kabelkrantconcern Infokab 
heeft voortgezet, komt naar Vlaardingen. 

30 De toneelvereniging De Fakkel viert haar 40-ja-
rig bestaan met een feestavond in zaal Middelhuyse. 

november 

1 In het Stadsarchief uitreiking van het eerste ex-
emplaar Vlaardingen in Beeld II over de periode 
1945-1964, door M. P. Zuydgeest en A. J. van Dru-
ten, aan burgemeester A. A. J. M. van Lier. 

De gemeente stelt opnieuw 8.000 gulden beschikbaar 
voor compostvaten. 

Het kerkbestuur van de Heilige Geestkerk en project-
ontwikkelaar Kavel BV uit Rijswijk ondertekenen de 
overeenkomst voor de sloop van de kerk. Na de sloop 

van deze uit 1959 daterende r.k. kerk, zullen op het 
terrein een nieuwe kleinere kerk, een supermarkt, een 
winkel en 18 huurwoningen worden gebouwd. 

3 De gemeente Vlaardingen moet de komende ja-
ren 3.000 woningen, vooral in de koopsector, bouwen 
om het dalende inwonertal een halt toe te roepen. Ge-
beurt dit niet, dan moet fors worden gesneden in de ge-
meentelijke voorzieningen en zal de plaatselijke eco-
nomie steeds slechter worden. Bij de voortzetting van 
de neerwaartse tendens zal het inwoneraantal rond de 
eeuwwisseling tot 65.000 zijn gedaald. Dat blijkt uit 
een geheim rapport dat de gemeente heeft laten ma-
ken. 

Enkele delegatieleden die na hun terugkeer van een 
reis door de door Israël bezette gebieden, zijn bedreigd 
of lastig gevallen, hebben aangifte gedaan bij de Vlaar-
dingse politie. 

4 De Hervormde Wijkgemeente Holy Noord 
neemt in de Vredeskerk afscheid van Ds C Trouw-
borst, predikant in Vlaardingen sedert 1979, die een 
beroep naar Middelburg aannam. 

5 De Christelijke Gereformeerde Kerk van Vlaar-
dingen viert in haar kerkgebouw "Eben Haëzer" aan 
de Emmastraat, haar 80-jarig bestaan met een ten-
toonstelling. 

7 De positie van CDA-wethouder Chr. van Roon 
(Financiën) is onhoudbaar geworden, nu bekend is ge-
worden dat hij de uitvoering heeft gedwarsboomd van 
een B & W-besluit om te streven naar de opheffing van 
de sociëteitsstichting DAT. Van Roon is behalve huis-
baas ook bestuurslid van deze stichting. 

8 Wijkbezoek van B & W aan Holy-Zuid. Bewo-
nersverenigingen hebben een groot aantal klachten op 
een rijtje gezet. Vooral het uitblijven van groenonder-
houd en de onveilige verkeerssituaties vragen de aan-
dacht. 

Feestelijke overdracht van de 100ste gerenoveerde 
woning in het complex van Patrimonium's Woningen 
aan de Markgraaflaan 16 door wethouder B. Goud-
riaan aan het echtpaar De Ligt. 
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Het WD-raadslid Jan van Hemert is door de kamer-
centrale Dordrecht kandidaat gesteld voor het Euro-
pees parlement. 

9 Wethouder Chr. van Roon maakt zijn aftreden 
bekend. Hij blijft wel lid van de gemeenteraad. 

10 Bij de Eendenkooi houden milieugroepen een 
demonstratie tegen de aanleg van de Blankenburgtun-
nel. 

CDA-fraktievoorzitter A. Kool legt zijn funktie neer. 
Hij vindt het onverteerbaar dat een groot deel van zijn 
fraktie wethouder Van Roon heeft laten vallen, terwijl 
laakbare handelingen niet bewezen zijn. Burgemeester 
Van Lier acht verstrengeling van belangen wél bewe-
zen. 

11 De scholengemeenschap De Vaart neemt deel 
aan het Dubbelproject. Met deze nieuwe vorm van on-
derwijs die inhoudt dat na 1994 geen verschil meer zal 
zijn in de onderbouw van MAVO, HAVO, VWO en 
LBO, loopt de school samen met 11 andere scholen in 
het land voorop. 

Eerste paal geslagen voor 69 woningen aan de Sta-
tionsstraat. Het betreft hier het laatste grote nieuw-
bouwproject in de Vettenoordsepolder. De woningen 
worden gebouwd in opdracht van Patrimonium's Wo-
ningen. 

16 De failliet verklaarde werf Vlaardingen-Oost Be-
drijven overgenomen door Damen Shipyards uit Go-
rinchem. Het bedrijf neemt 120 werknemers over van 
de VOB. De huidige directeur J. H. Blok blijft belast 
met de dagelijkse leiding. 

17 Adjudant A. H. van de Weerd treedt vervroegd 
vrijwillig uit de politiedienst. 

17-26 De schietvereniging Wilhelmina viert haar 
95-jarig bestaan. De schietvereniging werd op 9 de-
cember 1893 opgericht door leden van de Schutterij en 
van de schietvereniging De Eendracht. 

19 Uit het statistisch jaaroverzicht van de gemeente: 
Opvallend is de afname van het aantal vernielingen 

aan openbare gebouwen (1983: 377, tegen 39 in 
1987). Diefstal neemt het gros van de 4.000 strafbare 
feiten voor zijn rekening. In 1987 werden 865 baby's 
geboren en overleden 659 mensen. 486 Vlaardingers 
stapten in het huwelijksbootje, waarvan 54 voor de 
tweede keer. 170 stellen lieten hun huwelijk ontbin-
den. Er woonden in 1987 3.454 buitenlanders in 
Vlaardingen. 

De Amerikaanse eigenaren van Cincinnati Milacron 
hebben ingestemd met een overlevingsplan, waarbij de 
produktie van gespecialiseerde slijpmachines in Vlaar-
dingen blijft. De fabricage van computergestuurde 
bankwerkmachines wordt verplaatst naar Engeland. 
Door dit plan gaan 35 banen verloren. De directie 
heeft ook ingestemd met de eis om het management te 
versterken. 

De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Water-
weggebied viert haar 25-jarig bestaan met een receptie 
aan boord van het schip Diane aan de Westhavenkade 
en met een rondvaart langs Rotterdam, Dordrecht en 
het Botlekgebied. 

20 De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, 
afdeling Vlaardingen, werd 60 jaar geleden opgericht. 

Daar zitten de schutters. 17-26 november 1988. 
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21 Presentatie van het nieuwste boek van Levi Wee-
moedt, "Acte van verlating" bij Boekhuis Den Draak. 

22 Het college van B & W besluit de wijkbezoeken 
voortaan elke twee jaar te houden. Volgend jaar wor-
den de wijken Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder 
en Holy-Noord bezocht. De overige wijken komen in 
1990 weer aan de beurt. 

24 Twee oude haringpakhuizen aan de Oosthaven-
kade worden opgeknapt. In de panden komt het hen-
gelsportbedrijf van Wout van Leeuwen en kantoor-
ruimte. 

Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft 
de gemeente Vlaardingen beloond met een premie van 
210.000 gulden in het kader van een aktie voor vergro-
ting van de verkeersveiligheid. 

Makelaardij De Witte viert haar 50-jarig bestaan. 

26 Het Gemeentelijk Woningbedrijf, de Woning-
bouwvereniging "Samenwerking '77" en Patrimo-
nium's Woningen worden overstelpt met aanvragen 
voor de nieuwe woningen in het centrum en in het pro-
ject Molenzicht/Dijkzicht. 

28 CDA-raadslid Henk van der Linden voorgedra-
gen als opvolger van ex-wethouder Chr. van Roon en 
Leo de Snayer gekozen tot fractievoorzitter, als opvol-
ger van A. Kool. 

29 De provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Vlaardingen zijn overeengekomen de Broekpolder 
niet te benutten voor de stort van verontreinigde grond 
en andere afvalstoffen. Hiermee is een eind gekomen 
aan de dreiging die Vlaardingen de laatste jaren boven 
het hoofd heeft gehangen. 

30 De commissie restauratiepenning van de Histori-
sche Vereniging Vlaardingen kent voor de derde keer 

Hengelsport in harmgpakhuis. 24 november 1988. 
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penningen toe aan bewoners die een voorbeeldige op-
knapbeurt van hun woningen hebben uitgevoerd. Het 
betreft de panden Westhavenkade 38 van de heer 
A. O. van de Velden, Landstraat 56 van de heer 
C. P. H. Maarleveld en Verploegh Chasséplein 3 van 
de heer S. van der Linden. 

december 

1 De basiseducatie moet in de toekomst met ruim 
40% minder geld toekomen. Het Educatief Beraad 
Vlaardingen vreest dat zowel de kwaliteit als het aan-
bod van het onderwijs aan volwassenen hierdoor in het 
geding komt. In een brief aan minister Deetman vraagt 
het beraad of er van gemeenten die het budget niet ge-
bruiken, geld overgeheveld kan worden. 

2 Opgericht de Belangenvereniging Baanloze 
Scheepsbouwers voor en door de ontslagen medewer-
kers van de werf Vlaardingen-Oost Bedrijven. Vol-
gens de initiatiefnemers is het doel niet alleen belan-
genbehartiging, maar ook het gelegenheid bieden el-
kaar te ontmoeten. 

Het bedrijf CSM, eigenaar van de Hollandse Pelmolen 
aan de Westhavenkade, voert besprekingen over de 
verkoop van het bedrijf aan de landbouwcoöperatie 
Cebeco. Overname zal leiden tot samenvoeging met 
een dochterbedrijf van Cebeco in Dinteloord. 25 van 
de 36 werknemers zullen aldaar een nieuwe werkkring 
vinden. Voor de overige elf wordt een sociaal plan op-
gesteld. 

4 De eerste lading grapefruits uit de Gazastrook is 
onderweg naar Vlaardingen. Hiermee komt een eind 
aan het handelsconflict tussen Israël en de Europese 
Gemeenschap. 

5 De gemeente Vlaardingen krijgt de Zwarte Zak 
van de Vereniging tegen Milieubederf in en om het 
Nieuwe Waterweggebied, voor het slechte milieube-
leid betreffende het chemisch afval. 

7 Met 25 van de 34 stemmen wordt CDA-raadslid 
H. van der Linden gekozen tot lid van het college van 
B&W. 

8 De blinde muur van de Afrolgarage wordt voor-
zien van een tegelwand naar ontwerp van de Haagse 
kunstenaar Dirk Dijkstra. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van 
de Onroerend Goedbelasting. Huurders en eigenaren 
van ruim 20.000 woningen gaan meer OGB betalen. 

Unilever wil 73 arbeidsplaatsen schrappen bij het re-
search laboratorium. Het gaat hier om banen in de on-
dersteunende diensten. De directie wil de personeels-
vermindering zonder gedwongen ontslagen laten ver-
lopen. 

9 Op het Liesveld herdenken leden van Amnesty 
International met brandende fakkels het feit dat 40 
jaar geleden de verklaring van de rechten van de mens 
door de Verenigde Naties is aanvaard. 

10 Bij de scheepswerf Van der Giessen-De Noord in 
Alblasserdam doopt mevrouw M. de Snayer-de Boer 
het nieuwste mijnenbestrijdingsvaartuig van de Ko-
ninklijke Marine met de naam "Vlaardingen". 

Traditionele ontsteking van de verlichting van de 
kerstboom op de Markt. Loop-in concert in de Grote 
Kerk met medewerking van beiaardier Gerard de 
Waard, organist Addie de Jong, het muziekkorps van 
het Leger des Heils, de O V Bazuingroep, Gloria 
Toonkunst en de Handbelgroep Hoeksche Waard. 

De trein rijdt weer... 10-11 december 1988. 
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...na een nacht van hard werken. 10-11 december 1988. 

Grote publieke belangstelling voor de Open Dag in het 
Stadsarchief aan het Plein Emaus. Bijna 400 mensen 
brengen een bezoek aan de tentoonstelling "Het Ar-
chief pakt uit", zien oude films en laten zich informe-
ren over de activiteiten binnen het archief. 

Bouwbedrijf Van der Waal bv vraagt ontslag aan voor 
26 personeelsleden van de afdeling Van der Waal In-
stallatietechniek. Waarschijnlijk zullen 13 werknemers 
worden overgenomen door het installatiebedrijf Slag-
boom. 

10-11 Een gigantische kraan hijst de nieuwe spoor-
brug over de haven. Door tijdens avond- en nachturen 
door te werken wordt het treinverkeer zo min mogelijk 
gehinderd. De eerste trein rijdt om 10.30 uur weer 
over het baanvak. Ondanks de nachtelijke uren grote 
publieke belangstelling. 

12 Het echtpaar M. Sprij-W. Webers 60 jaar ge-
trouwd. 

13 Het Holy-Ziekenhuis heeft bij de provincie een 
uitbreidingsplan van 30 miljoen gulden ingediend. Het 
ziekenhuis wil midden de jaren negentig beschikken 
over een nieuwe polikliniek en extra operatiekamer. 
Dit wordt bekend gemaakt door de interim-directeur 
L. M. van den Akker, tijdens de opening van de nieu-
we afdeling bloedafname in de overbodig geworden 
verpleegafdeling O West. 
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Het Noodopvangcentrum voor mensen in crisissituatie 
viert zijn 10-jarig bestaan met een receptie in Triangel. 
Door achtergebleven opvangcapaciteit moesten 524 
van de 973 hulpzoekende personen het afgelopen jaar 
naar elders worden doorverwezen. 

15 De gehandicapte Peter Bernhart maakt als eerste 
rolstoeler een tocht met een luchtballon. Vanuit het 
Oranjepark vertrekt hij met Erik Bosman, een Am-
sterdamse ballonvaarder, in een speciaal ontworpen 
mand, voor een vlucht van een uur naar Zuid-Beijer-
land. 

16 Jan Brouwer, ere-voorzitter van de Stichting Ha-
ring- en Bierfeest, op 59-jarige leeftijd overleden. 

Als eerste lijn van de RET is bus 56 uitgerust met een 
regelmaatbeheersingssysteem, dat via een centrale 
computer er voor zorgt dat een bus nooit te vlug of te 
laat bij een halte arriveert. Als de proef slaagt zullen 
waarschijnlijk ook andere lijnen van de RET met dit 
systeem worden uitgerust. 

16-18 Kerstmarkt in de Lijnbaanhallen, georgani-
seerd door de serviceclubs. De opbrengst is bestemd 
voor het hulpmiddelendepot van de Stichting Revali-
datie Research. 

17 De bekende sportkeuringsarts G. Verstege be-
haah in Nieuwegein bij de Nederlandse Judobond de 
eerste dan in de verdedigingssport Aikido. 25 jaar ge-
leden behaalde hij de eerste en tweede dan in het judo. 

EHBO-commandant Herman Schaar 50 jaar hulpver-
lener. 

20 Cursisten van de Vrije Academie ontwerpen de 
illustratie van de wenskaart voor 1989 van het ministe-

rie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

22 In de Grote Kerk 700ste lunchconcert door orga-
nist Aad Zoutendijk. 

23 Ongeveer 80 bewoners van het Messchaertplein 
en de Diepenbrockstraat vieren gezamenlijk kerstfeest 
onder de 10 meter hoge kerstboom op het plein. On-
der het zingen van kerstliederen pakken kinderen ca-
deautjes uit, die onder de kerstboom lagen uitgestald. 

De discotheek 't Packhuys op de Koningin Wilhelmi-
nahaven wegens ernstige gebreken gesloten. Bij een 
controle door brandweer en politie is gebleken dat de 
nooduitgangen en noodverlichting niet aan de gestelde 
eisen voldoen. Via advertenties zal de eigenaar de be-
zoekers laten weten of het zin heeft om Oud en Nieuw 
naar de discotheek te komen. 

24 Mevrouw J. Baris is door het CDA gevraagd om 
de plaats in te nemen van het in verband met de kwes-
tie Van Roon opgestapte raadslid C. Bot. 

25 Een onbestuurbaar geworden Russisch schip 
ramt twee schepen en de waünstallatie bij de Nieuwe 
Matex. 

27 Geen witte maar een natte kerst. Op het Wester-
hoofd loopt de kade onder water. 

28 Vlaardingen gaat dit jaar kerstbomen versnippe-
ren in plaats van af te voeren naar de afvalverwerking 
Rijnmond. Voor iedere ingeleverde boom betaalt de 
gemeente een kwartje. 

29 Jaap Roodenburg, mede-organisator van het gro-
te pupillentoernooi, gehuldigd voor 40 jaar inzet bij de 
voetbalvereniging Zwaluwen. 
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OVER VLIETEN EN VAARTEN 

K. Boschma 

Het stukje Nederland waarin wij wonen is zeer water-
rijk. Alom treffen we sloten en vaarten aan, die schijn-
baar willekeurig het landschap doorsnijden. Als we de 
geschiedenis van de waterhuishouding in deze regio 
nagaan, dan is er echter wel degelijk een systeem in te 
ontdekken. 
De watergangen hebben soms hun ontstaan te danken 
aan natuurlijke stroompjes en kreken. Andere zijn ge-
heel of ten dele gegraven. 
Opvallend zijn de drie rechte vlieten die lopen vanaf de 
Vlaardingse Vaart in de richting Maassluis. Van noord 
naar zuid treffen we aan de Noordvliet (of Trekvliet), 
de Middelvliet en tenslotte de Boonervliet. 
Uit het feit, dat deze vlieten vrijwel recht zijn en met de 
verkaveling van de aangrenzende polders meelopen, 
dus evenwijdig aan de poldersloten, blijkt dat we hier 
met gegraven waterlopen te maken hebben, die jonger 
zijn dan de ontginning en de verkaveling. 

Om meer inzicht te krijgen in het systeem van vlieten 
en vaarten, dienen we eerst wat verder in de geschiede-
nis van de streek terug te gaan. 

De oudste bewoning 

Reeds zo'n 2300 jaar vóór het begin van de jaartelling 
was er bewoning in het gebied van de huidige Westwijk 
van Vlaardingen. Men woonde daar op en nabij de oe-
verwal van een veenkreek. 
Ook in de ijzertijd, enkele honderden jaren vóór het 
begin van onze jaartelling kwam hier verspreide bewo-
ning voor. Restanten van deze woonplaatsen zijn o.a. 
teruggevonden in de Broekpolder, de Holierhoekse-
polder, de Aalkeetbuitenpolder en recent ook in de 
Foppenpolder. De ijzertijdbewoning treffen we vooral 
aan op het veen, dat kennelijk hoog genoeg boven de 
zeespiegel lag, om hierop te kunnen wonen en vee te 
laten grazen. Het land was in die periode nog geheel 
onbedijkt. 

De zee had via kreken en veenstroompjes vrije toegang 

De oudste parochies in het Maasmondgebied, naar C. Hoek. 
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tot het gebied. Ook de afwatering vond via deze kre-
ken op natuurlijke wijze plaats. 

In de Romeinse tijd was de streek vrij intensief be-
woond. De inheemse bevolking verbleef toen vooral 
op oeverwallen langs de kreken. Deze kleiïge gedeel-
ten waren steviger en minder aan klink onderhevig dan 
de veengebieden. Dat de ontwatering toen al enige 
aandacht kreeg, blijkt uit de vondst van een houten 
duiker in de West Abtspolder bij Schiedam, waarmee 
men bij eb water kon lozen, terwijl de duiker bij vloed 
het buitenwater keerde. 

De Romeinen ondernamen ook grotere cultuurtechni-
sche werken ten behoeve van hun troepenverplaatsing 
en bevoorrading. Bekend is in dit verband de Gracht 
van Corbulo. 
Toen aan het einde van de derde eeuw de Romeinen 
deze streken verlieten, is ook de bevolking, om nog 
niet geheel duidelijke redenen, grotendeels wegge-
trokken. Alleen in de kuststreek op de hoger gelegen 
duinzandgronden kon de bevolking zich permanent 
handhaven. Ook zijn er aanwijzingen dat men op de 
hogere oeverwallen langs een aantal kreken is blijven 
wonen. 
Enkele namen zoals die van de kreken de Gantel en de 
Spartel (oude naam voor Westgaag) en ook Berkel 
kunnen wijzen op Romeinse oorsprong. 
In hoeverre in de 'stille' periode bepaalde Romeinse 
ontginningen weer tot wildernis vervielen is niet be-
kend. In ieder geval was deze streek tussen ±300 en 
700 na Chr. uiterst dun bevolkt. Er zijn althans weinig 
bewoningssporen uit die periode aangetroffen. 

De Middeleeuwse ontginningen 

Eerst in het begin van de 8e eeuw is er weer wat meer 
bekend over de bewoning en de bewoners van deze 
streken. De Frankische koningen kregen toen heer-
schappij in de lage landen. Met hen deed ook het 
Christendom zijn intrede. Omstreeks het jaar 725 
schonk een zekere Heribald de kerk van Vlaardingen 
aan Willibrord, een zendeling afkomstig uit Engeland. 
Deze schonk de kerk met de daarbij behorende goede-
ren op zijn beurt weer aan de abdij van Echtemach in 
Luxemburg. Na de kerstening werd dit gebied opge-
deeld in parochies, zoals op bijgaand kaartje aangege-
ven. 

De reeds eerder genoemde kreken vormden vaak de 
begrenzing van de parochies. Dat deze grenzen een 
grote rol hebben gespeeld in de ontstaansgeschiedenis, 
blijkt uit het feit, dat sommige grenzen heden ten dage 
nog bestaan, zij het niet als parochiegrenzen. Zo loopt 
de grens tussen Maselant en Flartinga voor een deel 
over de huidige Rijskade tussen de Broekpolder, een 
Vlaardingse ontginning en de Aalkeetpolder, die als 
Maaslandse ontginning kan worden aangemerkt. 

De wildernis was eigendom van de Frankische konin-
gen. Dezen gaven het gebied in leen aan belangrijke 
personen of families die het bezit van de koning be-
heerden. In deze streken waren dat graven, ambtena-
ren van de koning. De wildernis was niet waardeloos, 
maar leverde voedsel, wild en vis, en verder brandstof 
en bouwmateriaal, nl. veenplaggen en hout. 
De graaf liet gunstig gelegen gedeelten met een goede 
natuurlijke afwatering in cultuur brengen om er een 
hof of hoeve te stichten. Zo is bekend dat o.a. Maas-
land en ook Delft omstreeks het jaar 1000 grafelijke 
hoeven waren. Men noemde dat een curtis. Vlaardin-
gen had een soortgelijke hoeve die echter bezit was van 
de abdij van Echtemach. Het is niet uitgesloten dat 
ook deze hoeve door de graaf werd beheerd. 
In 1156 kwam de Vlaardingse hoeve door ruiling defi-
nitief in bezit van de graven van Holland. Op oude 
kaarten is de plaats van deze hoeve, waartoe volgens 
Hoek circa 200 ha land behoorde, terug te vinden. Het 
terrein was als een hoger gelegen perceel in de polder 
herkenbaar. 

In de jaren twintig van deze eeuw is het terrein afgegra-
ven en bebouwd geworden (omgeving Markgraaf-
laan). 
Vanuit een dergelijke hoeve vond geleidelijk de ver-
dere ontginning van het gebied plaats. Grote delen van 
de wildernis werden door sloten en greppels ontwa-
terd. Naarmate het inwonertal op en rondom de hoeve 
toenam, moest de ontginning zich uitbreiden. 
Horige lieden, dus mensen die aan de hoeve gebonden 
waren, mochten onder bepaalde voorwaarden ook zelf 
gedeelten ontginnen. Gedurende een deel van hun tijd 
moesten ze herendiensten verrichten op de grafelijke 
hoeve. Later gaf de graaf ook aan anderen stukken wil-
dernis uit tegen een bepaalde jaarlijkse belasting 
(tijns). Zo ontstond een landschap met een grote cen-
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De Monsterse Watering en de Zijde werden gegraven om de afwatering van een groot deel van het Westland via de Vlaardingse 
Vaart mogelijk te maken. Kaart van Kruikius 1712. 
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trale hofstede, waartoe soms een soort kasteeltje of 
versterkt huis behoorde, met daar omheen verspreide 
kleinere hoeven (mansi). 
Nabij Vlaardingen was de verkaveling vrij onregelma-
tig en min of meer blokvormig. De vorm van de perce-
len en de tracering van de sloten werd vooral bepaald 
door de loop van de vele kreekjes behorend tot het 
stelsel van de Vlaarding en de Hoeylede. Dit type ver-
kaveling treffen we voonamelijk aan in de kleigebie-
den. 
De mansi zijn later uitgegroeid tot zelfstandige hoeven 
zoals o.a. de Joffer Aechtenwoning, Steenhuizen en 
Huis te Holy. 

De verkaveling van het Maaslandse gebied is in het al-
gemeen regelmatiger van vorm. Deze typische veen-
ontginning treffen we aan in vrijwel alle Maaslandse 
polders. De ontginning vond plaats vanuit een dijk of 
een kreek, waarschijnlijk vanuit de Zuidgaag, en ging 
van daaruit in twee richtingen. Men groef in het veen 
rechte ontwateringssloten evenwijdig aan elkaar. Door 
de sloten langer te maken, verder de wildernis in, kon 
de ontginning zich naar behoefte uitbreiden. Het ont-
ginnen en verkavelen kon doorgaan tot men een dijk, 
een watergang of een naburige ontginning tegenkwam. 
De Maaslandse grafelijke hoeve liep vanaf de Maas tot 
de Vlaardingse Vaart (Hoek). De hoeve omvatte het 
gehele gebied van Oost- en Westgaag in het noorden, 
tot de (latere) Maaslandse vlieten in het zuiden, samen 
circa 1.200 morgen (1.000 ha) groot. De percelen wa-
ren tot 6 km lang. 

De graven traden steeds meer zelfstandig op; los van 
hun leenheer. Omstreeks het jaar 985 kreeg graaf Dirk 
II alle goederen die de keizer tussen de Lier en de IJssel 
bezat, waaronder de Maaslandse hoeve, in eigendom. 
Hij had een versterkte burcht, een zgn. mottekasteel 
gebouwd aan de oever van een kreek op de plaats waar 
nu de Maaslandse dorpskerk staat. De ronding in de 
Gaag midden in het dorp wijst nog duidelijk op de si-
tuering van dit voormahg grafelijk bezit. 

De eerste bedijkingen 

Zoals hiervoor reeds vermeld, lagen de oudste ontgin-
ningen oorspronkelijk hoog genoeg boven de zeespie-
gel, zodat bedijking toen nauwelijks nodig was. De vele 
veenstroompjes zorgden voor een natuurlijke ontwa-

tering. Het vervoer zal in die periode ook voornamelijk 
via deze stroompjes hebben plaats gevonden. Geen 
wonder dat men graag op de stevige oeverwallen en 
langs de kreken woonde. Het is begrijpelijk dat de ver-
dere ontginningen juist vanuit deze bewoonde oevers 
plaats vonden. 
Door de ontwatering kon echter geleidelijk klink op-
treden, wat een bodemdaling tot gevolg had. Ook het 
steken van veenzoden kan hierop van invloed zijn ge-
weest. De oeverwallen langs de kreken die uit klei be-
stonden, klonken minder in dan de verder daarvan 
verwijderde veengebieden. Op deze manier kwamen 
de oorspronkelijke kreekoevers als ruggen in het land-
schap voor, een beeld dat ook nu nog duidelijk in de 
polders herkenbaar is. Door deze bodemdaling en 
door een langzame zeespiegelstijging, kwamen steeds 
vaker overstromingen voor, die het bestaan van onze 
voorouders bedreigden. Om de ontginning te bescher-
men, ging men dijken aanleggen, waarschijnlijk eerst 
primitief, later geleidelijk langer en hoger. Het centrale 
gezag van de graven gaf het voordeel, dat al spoedig 
verscheidene ontginningen gezamenlijk werden be-
dijkt. Zo moet vóór het jaar 1000 een flink gedeelte 
van de huidige Maasdijk aanwezig zijn geweest, nl. het 
stuk tussen Schiedam en de Nolweg (tussen Maasland 
en De Lier). Via de Nolweg, de Oude Campsweg en de 
Burgersdijk eindigde de dijk bij de boerderij 'Diepen-
burgh' (nu 'Het Kraaiennest'), waarachter kennelijk 
hogere gronden voorkwamen. 

Toen graaf Dirk III in 1018 bij Vlaardingen een Duits 
leger versloeg, was er voor het eerst sprake van dijken. 
Dit hoefijzervormige dijkgedeelte beschermde de ont-
ginningen van Kethel, Vlaardingen en Maasland. Het 
Leegebied (= Liergebied) stond toen nog in open ver-
binding met de zee. Het Leegebied was dus aan de 
zuidzijde bedijkt door het genoemde Maaslandse dijk-
stelsel. Dit gedeelte heeft echter niet lang dienst ge-
daan als zeewering, omdat ook de Lee al spoedig door 
dwarsbedijkingen werd afgedamd, eerst bij de Lier-
hand, later steeds verder benedenstrooms: Hogeweg, 
Hoefweg en Oude Dijk. 

Door de pas aangelegde dijken en het daarmee samen-
hangende afdammen van de oude kreken, was een na-
tuurlijke ontwatering van de ontginningen steeds min-
der goed mogelijk. Het overtollige regenwater werd 
geloosd via openingen in de dijken, vaak op plaatsen 
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van afgedamde kreken, welke gaten bij hoog buiten-
water tijdelijk werden gedicht. Men noemde zo'n ope-
ning een lucht. Deze namen komen nog steeds voor, 
zoals: 'Huis ter Lucht', 'de Grote Lucht' en 'de Kleine 
Lucht'. Al spoedig moeten deze luchten zijn verbeterd 
door het aanbrengen van houtconstructies, zodat men 
van sluizen ging spreken. Bemaling was in deze vroege 
periode uiteraard nog niet van toepassing. 

Dijkdoorbraken en overstromingen 

In de 12e eeuw deed zich een periode van zeespiegel-
stijging voor. Deze staat bekend als de middeleeuwse 
transgressieperiode (Duinkerken IIIB). 
Het primitieve dijk- en sluisstelsel in deze streken 
bleek onvoldoende bestand tegen het geweld van de 
zee. Bij diverse stormen sloeg de zee gaten in de dijken 
en drong via het oude krekenstelsel het land binnen. Er 
ontstonden zelfs nieuwe vloedkreken van waaruit in de 
lagere gebieden opnieuw klei werd afgezet. 

Uit historische gegevens is bekend, dat er in de jaren 
1134-1135 grote dijkdoorbraken zijn opgetreden, die 
vooral het westelijk en noordelijk deel van het West-
land troffen. De oude afsluiting van de Gantel bij 
Monster brak opnieuw open zodat de zee via het reeds 
ten dele verlande krekenstelsel diep het land kon bin-
nendringen. In grote delen van het Westland, zelfs tot 
voorbij Rijswijk en Delft, werd opnieuw klei afgezet. 
Deze jonge zeeklei kreeg de naam: Westlanddek. Be-
staande ontginningen gingen verloren, doordat sloten 
en greppels verdwenen als gevolg van kleiafzetting en 
verspoeling. 

Ook in het zuiden langs de Maas, in die tijd eigenlijk 
een zeearm, sloegen grote gebieden weg. In 1163-64 
vonden overstromingen plaats die vooral dit zuidelijke 
gebied teisterden. Vlaardingen en Schiedam hadden 
zwaar te lijden, omdat delen van de Maasdijk weg-
spoelden. De oude nederzetting Harg, nabij Kethel, 
verdween geheel. De juist tot enige betekenis geraakte 
handelsnederzetting aan de haven van Vlaardingen 
werd eveneens weggeslagen, zodat de plaats terugviel 
tot een agrarische nederzetting. Zelfs de begraafplaats 
ten zuiden van de Vlaardingse kerk verdween in de 
golven. Men moest de kerk beschermen door een met 
steen versterkte dijk ten zuiden van de kerk te maken. 
De Maasdijk werd hersteld door meer landinwaarts 

De Zuidvhet loopt door het dorp Maasland. 

een inlaagdijk aan te leggen. De toen afgezette klei 
duidt men wel aan als het Vlaardingendek. 
Ook ter hoogte van Maasland brak de Maasdijk door, 
waarbij het oorspronkelijke dorpje Maasland dat 
waarschijnlijk dichtbij de dijk lag, geheel verdronk. 
Met een meer landinwaarts gelegen inlaagdijk herstel-
de men de Maasdijk. Aan de bocht in deze dijk, ter 
hoogte van het huidige Maassluis-West is de inlaagdijk 
nog duidelijk herkenbaar. 
Het zeewater moet tot de huidige Kerkweg en Molen-
weg hebben gestaan. Uit het feit, dat vrijwel alle boer-
derijen aan de Oostzijde van de Kerkweg en de Molen-
weg, dus in de huidige Commandeurspolder (die toen 
Poelpolder heette) staan, kan men afleiden, dat de 
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Dijkpolder (die toen Ommedijckspolder werd ge-
noemd), een onbetrouwbaar woongebied was. Oude 
woonplaatsen in die polder stonden dan ook op de 
terpjes, zoals de Hoefwoning en de Veldwoning. Om-
streeks 1190 was de Dijkpolder weer drooggelegd en 
opnieuw verkaveld. 

De Maasdijk en de ontwatering 

Kort na de overstromingsperiode vonden allerlei cul-
tuurtechnische voorzieningen plaats, niet alleen her-
ontginning van de overstroomde gebieden maar ook 
verbetering van de afwatering en uitbreiding van de 
bedijkingen. 
De Maasdijk werd na de overstromingen verbeterd en 
verder doorgetrokken in de richting Monster. Om-
streeks het jaar 1250 was de Maasdijk volgens het hui-
dige tracé al aanwezig. Dit betekende tevens een aan-
merkelijke beveiUging van het Westland en geheel 
Delfland. Omdat de Maasdijk een definitieve afslui-
ting vormde van de vroegere kreken, ook van de Lee, 
werd de ontwatering van het gebied steeds moeilijker. 
De luchten en primitieve sluizen, die de grootste risi-
co's voor dijkdoorbraken inhielden, zullen zoveel mo-
gelijk zijn opgeheven. 

De Vlaardingse Vaart, de oostelijke begrenzing van de 
Maaslandse ontginning, (in 1085 was de naam Sciple-
de al bekend), speelde in de ontwatering een belangrij-
ke rol. De vaart, die ook wel Breevaart werd genoemd, 
is waarschijnlijk ten dele gegraven en voor het overige 
ontstaan uit natuurlijke kreken, zoals de Vlaarding en 
de Hoeylede. Waar de Vlaardingse Vaart in Vlaardin-
gen bij de Maasdijk uitkomt, kwamen sluizen voor. 
De oorspronkelijke sluizen moeten volgens sommige 
publicaties zuidelijker hebben gelegen dan de huidige, 
nl. bij de Brede Havenstraat, ten noorden van de 
Vlaardingse kerk. Ten westen van Vlaardingen kwa-
men eveneens uitwateringssluizen voor, nl. te Hutjes-
hoek, waar men momenteel volkstuinen aantreft. 
Via deze sluizen kon de Poeldijkse watering (genoemd 
naar Willem Poeldij ex, die daar land had) in de Maas 
uitwateren. 

Volgens de kaart van Kruikius (1712) ging de bene-
denloop van de Poeldijkse watering nog door in de 
richting van de Vlaardingse kerk. Onder de Hoog-
straat, een deel van de Maasdijk, heeft men restanten 

van sluizen of heulen aangetroffen, die zouden kunnen 
wijzen op uitwatering van de Poeldijkse watering via 
de genoemde sluizen bij de Brede Havenstraat. Is dit 
mogelijk een voorganger van de sluizen van Hutjes-
hoek of hebben beide naast elkaar bestaan? 
Al voordat de Maasdijk werd gesloten, stond het Gan-
telgebied (Honselersdijk, Poeldijk) via de Monsterse 
Watering in verbinding met het Liergebied. Toen ook 
de Lee door de Maasdijk definitief werd afgesloten, 
groef men ter ontwatering van een groot deel van het 
Westland, tussen de Lee en de Vlaardingse Vaart, de 
Zijde, die bij de korenmolen 'De Korpershoek' in 
Schipluiden, in de Vlaardingse Vaart uitkomt. 
Naast de Vlaardingse Vaart waren er verschillende 
watergangen die mede voor de afwatering van een deel 
van het Westland moesten dienen. Ook deze water-
gangen gingen allemaal richting Vlaardingen. 
Zo kon het water vanaf Schipluiden ook via de Oost-
gaag, de Middelwatering (naast Kwakelweg), de Bom-
meer, de Rijskade en een thans reeds vergeten water-
gang 'De Zevenhonderd Gaarden' naar de sluizen van 
Hutjeshoek stromen. Ook via de door het dorp Maas-
land lopende Zuidgaag vond het water door de Zuid-
buurt, de Lickebaarts Watering en de bovengenoemde 
Poeldijkse Watering zijn weg naar de sluizen van 
Hutjeshoek. 

Uit een 16e eeuwse aantekening van de secretaris van 
het Hoogheemraadschap van Delfland, weten we dat 
de door het dorp lopende Zuidgaag vroeger doorliep 
in de Poeldijkse watering. Het boezemwater eindigde 
toen niet zoals thans, bij de Zuidbuurtse Dam. De aan-
tekening luidde: 
'Welcke waterlosinghe ofte Gaech, eer die voors. pol-
der becadetplach te wesen, noch suytwaerts opplach te 
strecken nae Vlaardinge toe.' 

Trekvliet en Middelvliet 

Uit verschillende archiefgegevens blijkt, dat de diverse 
Vlaardingse sluizen de zware uitwateringstaak van de 
hele streek niet aankonden. Er waren voortdurend 
klachten over dijkdoorbraken en overstromingen. 
Hoewel er over de aanleiding tot de aanleg en het gra-
ven van de Trekvliet (of Noordvliet) en de Middelvliet 
(of Zuidvliet) tot nu toe niets bekend is, kan men aan-
nemen, dat de drijfveer was het verminderen van de 
druk op de Vlaardingse sluizen en dijken. Evenmin is 
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bekend waarom van de acht ambachten die in Vlaar-
dingen uitwaterden juist Monster en Wateringen het 
eerst werden verplicht (?) elders vlieten te graven en 
sluizen te maken en deze te onderhouden. Als men de 
kaart bekijkt is het tracé van de beide vlieten logisch. 
Er waren kennelijk geen moeilijkheden met het rechte 
en brede gedeelte van de Vlaardingse Vaart tussen 
Schipluiden en de Vlaardingse Schouw. Voorbij dit 
punt wordt de Vlaardingse Vaart bochtiger en heeft 
deze meer het karakter van een kreek; hier was water-
overlast meer voor de hand liggend. Men groef de bei-
de vlieten vanaf de Vlaardingse Schouw en volgde de 
bestaande verkaveling in de richting Maasdijk. Men 
passeerde het lage en waterrijke Bommeergebied. 

Er was kennelijk geen samenwerking tussen de beide 
ambachten. Zo groef Monster de Trekvliet en bouwde 
de Monsterse sluis en Wateringen de Middelvliet met 
de Wateringse sluis. Er vestigden zich al spoedig enke-
le sluiswachters, schippers en vissers nabij de sluizen: 
het eerste begin van Maassluis, oorspronkelijk Maas-
landsluis genoemd. 

Het is niet met zekerheid bekend of beide vlieten ge-
lijktijdig werden gegraven. Zelfs het juiste jaartal van 
gereedkomen is niet bekend. 
De oudste archiefaantekening over deze vlieten en 
sluizen vinden we in een rentmeestersrekening van 
1334, nl. over de visrechten van de nieuwe vlieten: 
'item van der vischerie van den 2 wateringhen in Maas-
land metten sluysen ende van Boemere.' 

De Noordvliet of Trekvliet in Maassluis vanaf de Monsterse 
sluis. 
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De Boonervliet, sinds 1928 voorzien van een gemaal, 
genaamd 'Mr C. P. Zaaijer'. 

Door het graven van de beide vlieten zou men aanne-
men, dat de toestand in en bij Vlaardingen ingrijpend 
verbeterde. De beschikbare gegevens duiden er echter 
op dat van een dergelijke verbetering geen sprake was. 
In 1376 gaf de baljuw, die tevens dijkgraaf was, 142 
pond uit en in 1377 nog eens 138 pond voor herstel 
van de dijk bij Hutjeshoek, die bij grote stormen was 
weggeslagen. In diezelfde tijd bezweken ook de sluizen 
in Vlaardingen die — zoals vermeld — waarschijnlijk bij 
de Brede Havenstraat lagen, ten noorden van de 
Vlaardingse kerk. Deze werden pas later hersteld, zo-
als nog zal blijken. De waterstaatstoestand van Vlaar-
dingen was toen bepaald slecht. 
Kennelijk mede door de forse kosten van dijkherstel, 
trachtte de graaf zich in deze periode steeds meer te 
distantiëren van allerlei dijkwerken. Nog in 1375 werd 
één van de heemraden van Delfland, Willem van 
Naaldwijk, bij de graaf geroepen om te spreken over 
de recente dijkdoorbraken. 

Op 4 juli 1379 vaardigde graaf Aelbrecht van Beieren 
het zgn. Maasdijkcharter uit, waarbij hij strenge regels 
stelde aan hen die land hadden achter de dijk en daarom 
dijkplichtig waren. De Maasdijk was 'verhoefslaagd'. 
Dit alles nam echter niet weg dat er nog geen 50 jaar na 
het graven van de beide vlieten ingrijpende maatrege-
len genomen moesten worden om de ontwatering van 
Delfland en met name de situatie in en nabij Vlaardin-
gen te verbeteren. 



De Boonervliet 

Omstreeks 1380 groeven de ambachten Maasland, 
Naaldwijk en Voorburg een derde vliet tussen de 
Vlaardingse Schouw en Maassluis. Ook nu is weinig 
bekend over het graafwerk zelf en over de bouw van de 
sluizen. De plaats van de eerste twee vlieten was ken-
nelijk zo goed gekozen, dat men de derde er nu naast 
groef, iets meer zuidelijk. Omdat de percelen geren, 
d.w.z. geleidelijk breder worden in de richting Maas-
sluis, wijkt ook de nieuw gegraven vliet steeds verder af 
van de beide oudste. 

Het eerste stuk bij de Vlaardingse Vaart was zo smal, 
dat het nooit werd bemalen. Verder in de richting 
Maassluis ontstonden tussen de vUeten 2 smalle pol-
ders; nl. de Foppenpolder, ook wel Kleinpolder ge-
noemd en de Sluispolder, later allebei bemalen pol-
ders. Een koopbrief van 1385 handelt over 3 morgen 
land in Maasland, genaamd 'in 't breede were, suyt-
waerts daarvan gelegen land es nu verdolven totte 
nyeuwe sluijsvliet genaamd Boonervliet'. In 1385 was 
de derde vliet dus gegraven. 

De naam Boonervliet is genoemd naar Boonen, die 
daar land had. Een schenkingsbrief in het archief van 
de Duitsche Orde van 1321 beschrijft 'land der kinde-
ren van wijlen Gerard, genaamd Boonen, van Ghaweg 
tot de Middelweteringhe'. 
Over de motieven voor het graven van de Boonervliet 
is iets meer bekend, en wel uit een brief van Graaf Ael-
brecht over visrechten: 'voir die slusen die onsen hiem -

Waar de Vlaardingse Vaart uitmondt in de haven bevindt 
zich een modern sluizencomplex. 

raat elwaer sullen doen maken oflegghen voir die slu-
sen die tot Vlaerdinghe opghekuert{= afgekeurd) sijn'. 
Een latere archiefaantekening verduidelijkt deze zin 
aldus: de afgekeurde sluizen 'lagen an Hutgenshoek en 
de nyeuwe an Boonen'. 

Opvallend is het, dat de drie ambachten nu kennelijk 
samen één vHet groeven: de Boonervliet. Wel maakte 
men die sluizen in de Maasdijk aan het eind van de 
Boonervliet. Dit was kennelijk het meest kostbare en 
onderhoudsintensieve deel van het werk, waarvoor de 
ambachten zelf en afzonderlijk verantwoordelijk ble-
ven. Eerst in 1653, dus bijna 3 eeuwen later, hebben de 
ambachten de drie sluizen vervangen door één nieuwe 
sluis. 

Herstel van sluizen en dijken 

Na het gereedkomen van de Boonervliet was het 
zwaartepunt van Delflands ontwatering verlegd van 
Vlaardingen naar Maaslandsluys waar nu vijf ambach-
ten het overtoUige water in de Maas loosden. Nog 
slechts drie ambachten bleven op Vlaardingen afwate-
ren, nl. Vlaardinger-Ambacht, Schipluiden en Rijs-
wijk. Nu was de situatie in en bij Vlaardingen kennelijk 
beheersbaar geworden. Men ging over tot herstel van 
sluizen en dijken. De sluizen van Hutjeshoek werden 
opgeheven en de zwakke dijk hersteld. De beide toele-
verende watergangen, nl. de Poeldijkse Watering en de 
Zevenhonderd Gaarden sloot men af. 

Het dichten van de sluizen en het herstel van de dijk 
was een te zware taak voor de ingelanden die daar dijk-
pUchtig waren. De acht west-ambachten moesten 
daarom het karwei klaren en de dijk werd hersteld 'mit 
goeden stien ende stienkalc'. 
In het register van Delfland wordt voortaan gesproken 
van de 'Steenendijck an Huytgenshoeck'. Op de kaart 
van Kruikius van 1712 komt de naam Hutjeshoek nog 
steeds voor. 
In 1389 kwamen ook de nieuwe Vlaardingse sluizen 
gereed op de plaats waar we ook nog het fraaie sluizen-
complex aantreffen tussen de Hoogstraat en de Korte 
Dijk. Het waren resp. de Schipluidense sluis, de Rijs-
wijkse sluis en de sluis van Vlaardinger-Ambacht. Zij 
vervingen de oude sluizen die eerder bij een storm wa-
ren bezweken. 
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De bemaling 

Met het gereedkomen van de vlieten was de ontwate-
ring van het Delflandse gebied voor de volgende eeu-
wen bepaald. Hoewel er uiteraard in de loop van de 
tijd veel is verbeterd, is de ontwatering via de vlieten 
tot op de huidige dag in principe niet gewijzigd. 
De vlieten zullen in eerste aanleg waarschijnlijk veel 
smaller zijn geweest. Er was bij de aanleg nog geen pol-
derbemaling, zodat er tussen poldersloten en vlieten 
geen groot peilverschil bestond. De dijken, die thans 
het vlietwater, dat enkele meters hoger staat dan de 
polders, keren, waren in die beginperiode nauwelijks 
aanwezig. 

De huidige vlietlanden geven vrij goed de stand weer, 
zoals die oorspronkelijk overal moet zijn geweest. 
Zo rond 1440-1450 begonnen de windwatermolens 
hun intrede te doen en ontstond er meer verschil tus-
sen polder- en boezempeil. Door intensieve bemaling 
van de polders werden steeds meer eisen gesteld aan 
de afmetingen van de boezemwateren, waartoe de 
vlieten behoren. Het is bekend dat er op een zeker mo-
ment 99 molens waren, die het water op de boezem 
van Delfland en Schieland uitsloegen. 

De Vlietlanden 

De smalle stroken land tussen de Maaslandse vlieten 

waren in het gedeelte tussen de Vlaardingse Vaart en 
de Middelwatering (bij de Bommeer) zo smal, dat be-
dijking en bemaling niet lonend waren. Omdat het wa-
ter op peil bleef, vond geen verdere klink van het veen 
en de slappe klei plaats. Het land bleef op hoogte, dat 
is enkele decimeters boven Delflands peil. Dit in te-
genstelling tot de naastliggende polders, die door be-
maling thans 2,5 a 3 meter lager liggen. 

Het onbemalen vlietland is wel verkaveld. De kavel-
sloten zijn nog duidelijk herkenbaar. De boeren uit de 
omgeving hadden er hun hooiland. Het hooi stond be-
kend om zijn goede kwaliteit. Omdat deze landen niet 
werden bemest groeiden tussen het gras veel kruiden, 
die aan het hooi een kruidige geur (en smaak?) gaven. 
Nog kan men genieten van de bloemenrijkdom, waar-
onder vele orchideeën, op deze schrale en moerassige 
vlietlanden die thans in eigendom en beheer zijn bij de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland. 

Vele eeuwen lang was het vlietland grotendeels in bezit 
van enkele eigenaren, die de gras- en rietopstanden 
jaarlijks verpachtten aan boeren in de omgeving. Deze 
verpachtingen waren openbaar. Verschillende akten 
daarvan zijn bewaard gebleven. 
Zo vond in 1841 een verpachting plaats door notaris 
J. H. Knottenbelt uit Vlaardingen in herberg 'Huis ter 

Vele percelen gras- en rietland op het vlietland hadden oude veldnamen (kaartje 1920). 
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Vlaardingse Vaart met Broekkade. 

Lucht' in Maasland. Het verpachte vUetland was toen 
eigendom van de dames Willemke Wassenaar en Pe-
tronella Johanna Pennis te Amsterdam. 
Zoals blijkt uit het hierbij afgebeelde kaartje, dat be-
trekking heeft op een verpachting in 1920, hadden de 
meeste percelen namen. Deze veldnamen zijn soms 
zeer oud en stammen in ieder geval uit de periode, 
voordat het kadaster bestond. De meeste veldnamen 
hebben betrekking op de oppervlakte van het betref-
fende stuk land, zoals: de zevenhond, de anderhalf 
morgen, e.d. Andere namen zeggen soms iets over de 
kwaliteit van het land of de Ugging van het perceel, zo-
als: de boterkamp, mooikampen, delkamp (del = laag-
land), de blauwe elfhond (blauw grasland), de otter-
petten, de rietmorgen en de hel. Verschillende van de-
ze oude namen zijn bewaard gebleven in straatnamen 
van een nieuwbouwwijk in Maasland. 

Omdat geen paarden of machines op het moerassige 
vlietland ingezet konder worden, moest men al het 
werk in handkracht uitvoeren. Dat betekende: maaien 
met de zeis, hooien met de vork en de reif, dragen met 
de burry en tenslotte het hooi naar huis varen met de 
schuit. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen 
machines overal hun intrede deden, raakte het ver-
pachten en hooien van de vlietlanden in onbruik. Om 
de fraaie, bloemrijke grasbegroeiïng in stand te hou-
den, laat Natuurmonumenten de vlietlanden thans 
door vrijwiUigers maaien. 

Tot voor enkele jaren wisten we niet dat deze vlietlan-
den ooit bewoond zijn geweest. Enkele jaren geleden 
werd een kaartje aangetroffen, getekend door Jan Pot-
ter in 1572, waarop twee boerderijen staan aangege-
ven. Ze waren alleen over water, de Boonervliet, be-
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reikbaar vanuit de Broekpolder. Aangenomen wordt 

dat deze woonplaatsen al bestonden voordat de Boo-

nervliet werd gegraven. Het land behoorde toen ge-

woon tot de Vlaardingse of Maaslandse ontginning. 

Door oppervlakkige ontwatering van het vlietland en 

het ontbreken van bemaling, werd het land echter 

steeds drassiger, zodat bewoning langzamerhand pro-

blematisch was. 

Tijdens het beleg van Leiden in 1574 liet Willem van 

Oranje in deze streek de dijken doorsteken, zodat het 

zeewater vrij spel had. Velen vluchtten. Men neemt 

aan dat ook de bewoners van de vlietlanden toen ver-

trokken en er niet meer terugkeerden. Door bodemon-

derzoek heeft men enkele jaren geleden de weggezakte 

en met veen overgroeide fundamenten kunnen lokali-

seren. Achteraf bezien gaven de oude veldnamen 

reeds duidelijk aan, waar de boerderijen hebben ge-

staan: de Werve en de Uijentuin of Uijertuin. 

De trekschuit 

Met de uitbreiding van handel en verkeer, o.a. door de 

groei van de omliggende steden Delft, Vlaardingen en 

Maassluis, nam ook de scheepvaart op de vlieten in be-

tekenis toe. De oorspronkelijk smalle watertjes zullen 

geleidelijk verbreed en uitgediept zijn. Al te veel boch-

ten van de oude kreken werden recht getrokken of 

zelfs afgesneden. 

Nabij het dorp Maasland langs de Commandeurskade 

en de Kluiskade en ook in de Zuidbuurt zijn de restan-

ten van de oorspronkelijke kreken terug te vinden. De 

vlietlandjes in de afgesneden bochten bleven als ei-

landjes achter. Ze vormen ook thans nog fraaie land-

schapselementen bestaande uit moeras- en rietland. 

De grotere eilandjes zijn zelfs bewoond. 

Omstreeks 1640 liet Delft een onderzoek instellen 

naar de mogelijkheid tot het exploiteren van een regel-

matige trekschuitverbinding met Maassluis. Notaris 

Schieveen informeerde bij de belanghebbende am-

bachten en polderbesturen. Natuurlijk kreeg men zeer 

uiteenlopende reakties over zo'n veerschuit en over de 

te volgen route. De burgers van Maasland wilden wel 

dat de trekschuit een route door het dorp kreeg, dus 

via de Oostgaag en de Zuidgaag. De boeren in de 

Oostgaag waren het met de trekschuit en het aan te 

leggen jaagpad helemaal niet eens. Ze schreven dan 

Brug met ongelijke leuning in het trekpad langs de Noord-
vliernabi] de Vlaardingse Schouw. De leuning vormde geen 
obstakel voor de lijn van de trekschuit. 

ook in 1643 een uitvoerig request, waarin ze verzoch-

ten 'dat het selve rijpath (soo het selve aldaar moet co-
men) mach geleijt worden niet binnen door en de door 
den dorpe van Maeslandt, maer buijten omme de vliet 
(bedoeld wordt de Noordvliet) door, ende soo op 
Maassluijs voorseijt toe'. 
7.t waren bang dat de Oostgaag ten behoeve van de 

trekschuit uitgediept zou moeten worden en dat daar-

door het gevaar voor dijkdoorbraak zou ontstaan. Bo-

vendien was de kwaliteit van het rijpad langs de Oost-

gaag dat 's winters afgesloten was, zo slecht dat dit pad 

niet geschikt was als jaagpad voor de trekpaarden. 

Hoewel de route via het dorp Maasland korter was dan 

'buitenom', koos Delft toch voor de route via de Vlaar-

dingse Vaart en de Noordvliet. De vele bruggen in 

Maasland en in de Oostgaag veroorzaakten een te 

zware belemmering voor de trekschuit. Ook verwacht-

te Delft dat Vlaardingen wel spoedig op de route zou 

aansluiten en dat woog zwaarder dan de 200 huisge-

zinnen in Maasland. Toch moesten er nog veel voor-

zieningen getroffen worden voordat de eerste trek-

schuit Maassluis bereikte. 

In het dorp Schipluiden moesten de paarden zich via 

de brug naar de overzijde van de Gaag begeven waar 

men de verbeterde kade van de Zouteveensepolder 
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volgde. De rollepalen in de bocht van de Gaag in 
Schipluiden getuigen nog steeds van deze trekschuit-
route. 
Bij de Noordvliet (Vlaardingse Schouw) moesten de 
paarden via een overzetveer de Vlaardingse Vaart 
oversteken. Ook hier waren allerlei voorzieningen no-
dig. Vanaf dit punt volgden de paarden verder het 
trekpad langs de Noordvliet naar Maassluis. Toen zal 
zeker de naam Trekvliet of Maassluise Trekvliet zijn 
ontstaan. De stad Delft moest het trekpad 'ten eeuwige 
dage' onderhouden. 

De trekschuit was van groot belang voor het goederen-
en personenvervoer tussen Delft en Maassluis. 
Men kreeg een 'snelle' verbinding (circa 2 uren) tussen 
beide steden en kon op gerieflijke wijze in de roef, 
meerdere keren per dag, zijn bestemming bereiken. 
Men kon zowel 's morgens als 's middags afvaren en op 
donderdag (marktdag) vertrok vanaf Maasland tegen-
over de herberg Huis ter Lucht, nog een extra schuit. 
Enige jaren nadat de verbinding Delft-Maassluis tot 

stand was gekomen, volgde ook Vlaardingen. In 1654 
kwamen Delft en Vlaardingen overeen dat ze van 
eikaars trekpaden gebruik mochten maken. Het trek-
pad werd vanaf de Vlaardingse Schouw doorgetrok-
ken naar Vlaardingen via de kade van de Holierhoek-
se- en Zouteveense polder. Het stadsbestuur moest de 
kade onderhouden door jaarlijks 20 schepen puin en 
30 schuiten klei te leveren en op aanwijzing van de mo-
lenmeesters op de kade te verwerken. Het stadsbe-
stuur van Vlaardingen stelde de trekschuit beschik-
baar. 

De veerschipper moest zich houden aan de 'ordonnan-
tien' waardoor hij o.a. verplicht was dagelijks, behalve 
op zon- en feestdagen één schuit naar Delft te varen en 
op donderdag twee. Het tarief voor personen was tot 
1815, toen een nieuw reglement ging gelden, 4 stui-
vers, waarvan één stuiver aan het stadsbestuur ten goe-
de kwam voor onderhoud van schuiten en trekpaden. 
Men vertrok vanaf de Waal via de Biersloot en de 
Delftse Vaart. 

De trekschuit aan de kade te Vlaardingen. 

^^' « '^^^^M"^^#^^ 
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De veerschipper was een vertrouwenspersoon: hij ver-
voerde niet alleen, hij deed op verzoek ook bood-
schappen, bezorgde pakjes, inde en betaalde kwitan-
ties en deed velerlei zaken. 
Het geslacht De Willigen was een bekende Vlaar-
dingse veerschippers-familie die dit beroep bijna 150 
jaar uitoefende. De schipper moest zorgen voor een 
knecht en een bekwame jager, die minstens 14 jaar oud 
moest zijn, en een jaagpaard dat de hele tocht naar 
Delft in één keer kon volbrengen. 
Toen in de vorige eeuw de rijwegen naar Delft verbe-
terd werden, ging het geleidelijk minder met de trek-
schuiten. Later ging ook de omnibus, met paarden be-
spannen, regelmatige diensten tussen de steden onder-
houden. 
Tot 1924 heeft de Vlaardingse trekschuit het nog vol-
gehouden. Willem de Willigen herdacht toen dat hij 
het veer 60 jaar had gediend. 

Tot na de Tweede Wereldoorlog bleven vrachtschui-
ten de vlieten en vaarten bevaren, meestal motorisch 
aangedreven. Nog maar een enkele keer werd het trek-
pad gebruikt. De 'Westlanders' voeren nog jaren lang 
hun lading naar steden, dorpen en boerderijen. 
De vaart op de vlieten is inmiddels geheel door plezier-
jachten, zeilboten en surfplanken overgenomen. Som-
mige bruggen, heulen, veren en rolpalen herinneren 
nog steeds aan de periode van de trekschuiten. De ou-

de trekpaden doen thans dienst als fiets- en voetpaden, 
zodat nog altijd velen kunnen genieten van dit interes-
sante landschap met zijn vlieten en vaarten. 
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DE MAZEN VAN HET NET 

Vlaardingse en Maassluisse schepen onder Oosten-
rijkse vlag tijdens de Vierde Engelse Oorlog 

Albert Brouwer en Ingena Vellekoop 

Op 20 december 1780 brak voor de vierde maal de 
oorlog met Engeland uit. In een oorlog tussen zee-
machten zijn vooral de scheepvaart en de visserij het 
doelwit van de vijandelijke handelingen. De weinige 
oorlogsschepen, waarover de Republiek beschikte, 
konden door gebrek aan bemanning en uitrusting niet 
in de vaart worden gebracht om de handels- en vissers-
vloot te beschermen. 
Het uitbreken van een oorlog met Engeland beteken-
de voor plaatsen zoals Vlaardingen en Maassluis altijd 
een grote ramp, omdat de schepen niet konden uitva-
ren en de hiermee verbonden nijverheid kwam stil te 
liggen. Echter het uitbreken van de Vierde Engelse 
Oorlog was letterlijk desastreus: op 18 december was 
— op enkele schepen na — de gehele Vlaardingse en 
Maassluisse vloot vertrokken ter beugvaart^ Dit bete-
kende dat zich 146 schepen op zee bevonden en de op-
varenden niets van de uitgebroken oorlog wisten. 
Dankzij de Vlaardingse stuurman Jacob van der Windt 
en zijn bemanning, die de euvele moed hadden naar 
zee te gaan om de schepen tegen het dreigende gevaar 
te waarschuwen, kon op 8 schepen na de gehele vloot 
met de bemanning behouden terugkeren^. 
Hoewel de meeste schepen en bemanningsleden veilig 
waren thuisgekomen en er reden was voor grote dank-
baarheid, lagen werkloosheid, armoede, honger en el-
lende reeds op de loer. Op 9 januari 1781 werd in de 
vergadering van de Heren van de Grote Visserij vast-
gesteld dat "de groote visscherij en haaringvaart in dit 
jaar, op expresse ordre van den souverein (= stadhou-
der Willem V) zal stilstaan"^. Door deze bepaling wer-
den onder meer de kabeljauw- en haringvisserij lamge-
legd. Velen waren op den duur genoodzaakt hun hand 
op te houden bij de diaconie of bij de kas van de visse-
rij-armen. Een klein aantal vissers zag kans dienst te 
nemen bij de marine of te gaan varen op een kaper-
schip. Anderen hielden zich bezig met de riviervisserij. 
Echter de meeste vissers waren veroordeeld tot een le-
ven beneden het bestaansminimum''. 

Van de kant van de reders werden voortdurend pogin-
gen gedaan de schepen weer in zee te krijgen. Behalve 
het indienen van rekesten bij de regering, trachtten zij 
de mazen in het net te ontdekken om de visserij toch te 
kunnen uitoefenen. Op welke wijze probeerden de re-
ders hun doel te bereiken? 
Door een aantal schrijvers werd aangenomen dat de 
visserij, zoals de kabeljauwvisserij (op IJsland en de 
Noordzee) gedurende de jaren 1781 en 1782 niet mo-
gelijk was en pas in 1783 weer op gang kwam .̂ 
A. Beaujon in zijn "Nederlandsche zeevisscherijen" 
verwees naar het Nederlandsche Jaarboek 1782, waar-
in sprake was van enkele uitgezeilde buizen die door 
de Engelsen met rust gelaten werden. Hij noemde dit 
een uitzondering^. Ten aanzien van de hoekwantvisse-
rij meende hij dat deze gedurende 2 jaren volkomen 
stilstond^. M. Simon Thomas nam in haar boek "Onze 
IJslandvaarders in de 17de en 18de eeuw" het reisver-
haal van de bemanning van de Vlaardingse hoeker De 
Jonge Alida, die in augustus 1782 in het ijs bleef ste-
ken, op. Zij verbaasde zich erover dat dit schip in 1782 
vanuit Vlaardingen was gevaren en bij IJsland nog an-
dere hoekers aantrof, hoewel in 1781 en 1782 de vaart 
stillag vanwege de oorlog. Op grond hiervan veronder-
stelde zij dat gegevens over het juiste aantal schepen, 
dat in die jaren was uitgevaren, ontbraken^. 

H. A. H. Kranenburg, "De zeevisscherij van Holland 
in den tijd der Republiek" wist evenmin van haringvis-
serij gedurende de jaren 1781 en 1782. Echter wat be-
treft de kabeljauwvisserij noteerde hij dat zowel in 
1781 als in 1782 door Vlaardingse en Maassluisse hoe-
kers werd deelgenomen aan de visserij bij IJsland en op 
de Noordzee in de zomer en in de winter'. Ook Ver-
maas noemde in "De haringvisscherij van 1795 tot 
1813" het uitvaren van hoekers uit Vlaardingen en 
Maassluis ten behoeve van de kabeljauwvisserij. Bo-
vendien maakte hij gewag van 46 schepen uit Vlaar-
dingen en Maassluis die aan de haringvisserij deelna-
men in 178210. 

De reders zochten onder andere oplossingen in het va-
ren onder buitenlandse vlag of in de associatie met bui-
tenlandse ondernemingen. Met name het varen onder 
Oostenrijkse vlag komt in dit artikel aan de orde. Tij-
dens de laatste 2 maanden van 1781 en het eerste half 
jaar van 1782 bestonden intensieve contacten tussen 
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de Vlaardingers en Maassluizers en de inwoners van de 
Zuidelijke Nederlanden, die onder het bestuur van het 
Oostenrijkse Huis stonden. In deze periode was keizer 
Jozef II (1780-1790) aan het bewind. 
Vooral in het stadsarchief van Gent waren vele sporen 
van de Vlaardingers en Maassluizers terug te vinden. 
Ook uit de archieven van Antwerpen, Brugge en Brus-
sel kwamen zij te voorschijn. Het archief van Oostende 
echter — mogelijk het belangrijkste op het gebied van 
de visserij — ging tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
loren. 

Plakkaten en rekesten 

Ongeveer een maand na het uitbreken van de Vierde 
Engelse Oorlog verscheen een plakkaat waarin de wal-
visvaart, alsmede de grote en de kleine visserij verbo-
den werden op verbeurte van schepen, goederen, ge-
reedschappen, want, zout, enz. Daarenboven werd een 
boete opgelegd van ƒ20.000. Ook mochten er geen 
schepen verkocht, verhuurd of geleend worden aan 
vreemdelingen. Een en ander vond zijn oorzaak in de 
angst dat de Nederlandse schepen zouden uitwijken 
naar vreemde havens en de handel en visserij zich blij-
vend in het buitenland zouden vestigen^'. 
Korte tijd na het bekend worden van deze strenge 
maatregelen, sloegen de Vlaardingse en Maassluisse 
reders de handen ineen en stuurden gezamenlijk een 
rekest naar de Staten-Generaal. Ze vroegen hierin toe-
stemming voor de kabeljauwvisserij op de Noordzee 
tot aan Usland, zoals dat in die tijd van het jaar gebrui-
kelijk was. Ze meenden dat wanneer de Nederlandse 
oorlogsschepen de Engelse vissers met rust lieten, de 
Engelse oorlogsschepen ditzelfde moesten doen ten 
aanzien van de Nederlandse vissers'^. 
Ook de reders in Middelhamis dienden een soortgelijk 
rekest in. Naar aanleiding van beide verzoekschriften 
besloten de Staten-Generaal de Heer Hop, gevol-
machtigd minister van de Republiek aan het Brusselse 
hof, te vragen zich hierover te beraden met de minister 
van Groot-Brittannië. De zaak werd hiermee op de 
lange baan geschoven; Hop liet nooit iets van zich ho-
ren'^. 

Zolang er geen bericht ontvangen was uit Brussel, kon-
den de schepen niet uitvaren om kabeljauw te vangen. 
Het College van de Groote Visscherij stelde in april 

een rekest op om het embargo op de haringvisserij te 
laten opheffen. Ook deze poging liep op niets uit. De 
schepen moesten aan de kant blijven'''. Evenmin 
bracht het bezoek van Willem V eind mei 1781 aan 
Maassluis enig soelaas. De stadhouder beloofde "alles 
aangaande de Visscherije aan te wenden, wat tot favo-
risering van dezelve in tijd en wijlen konde strekken'"^ 
en daarbij bleef het. In juli besloten de Staten-Gene-
raal de oorlogs- en kaperschepen te verbieden de En-
gelse vissers op zee te molesteren of hen te hinderen bij 
het uitoefenen van hun visvangst. De Hollandse vissers 
hadden weinig baat bij deze verordening: zij mochten 
nog steeds niet uitvaren'*. 

Individueel diende de Maassluizer Frans van Vin een 
rekest in, waarin hij toestemming vroeg vreemde ha-
ring te mogen invoeren om te verwerken en te verhan-
delen. Dit stuitte op verzet van zijn collega's die bang 
waren dat hierdoor de concurrentiepositie van het bui-
tenland versterkt zou worden. Het rekest van Van Vin 
verdween uiteindelijk in de kast'^. 

Eind september volgde opnieuw een rekest van de 
Groote Visscherij, ingediend op verzoek van de Vlaar-
dingse en Maassluisse reders, om het embargo op te 
heffen. Op 19 oktober lieten de Staten-Generaal we-
ten dat de visserij, met uitzondering van de haringvis-
serij en de walvisvangst was toegestaan tot 1 april 
1782'*. De Vlaardingse en Maassluisse reders hadden 
weinig voordeel van deze maatregelen: hun schepen 
waren speciaal uitgerust voor de haring- en kabeljauw-
visserij op de Noordzee en bij Usland. De gedeeltelijke 
opheffing van het embargo betekende dan ook dat zij 
zich gedurende de herfst- en wintermaanden uitslui-
tend zouden kunnen bezighouden met de kust- en 
beugvisserij, terwijl de — op dat moment — zo belang-
rijke Kanaalvisserij (haringvisserij van oktober t/m de-
cember) voor hen gesloten bleef". Bovendien bracht 
de beugvisserij veel problemen met zich mee, want het 
was niet duidelijk of de vissers door de Engelsen met 
rust gelaten zouden worden. 

Zeebrieven en poorterschappen 

Om de vishoekers (het scheepstype, in bijzonderheid 
voor de kabeljauwvisserij) toch in zee te krijgen, moes-
ten er andere wegen worden bewandeld. En die waren 
al spoedig gevonden. Het aanvankelijk broederlijk op-
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Haringbuis, 18e eeuw. 

treden van de Vlaardingse en Maassluisse reders 
maakte plaats voor zelfstandige acties. Soms waren het 
individuele handelingen, dan weer van een aantal 
Vlaardingers of Maassluizers gezamenlijk, echter nog 
maar zelden maakten de reders uit de beide plaatsen 
een vuist tegen het regeringsbeleid. De competitie "wie 
het eerst zijn schepen in zee had" was belangrijker ge-
worden^". 

Reeds in september 1781 werd te Oostende, Embden 
en in andere zeehavens door Hollandse schippers en 
koopheden het burgerschap gekocht om onder neutra-
le vlaggen te kunnen varen^K Deze handelwijze ging 
men nu ook langs de Maas toepassen. De Vlaardinger 
Hubertus Wilhelmus van Lokhorst was de eerste die 
op 20 november 1781 voor zijn hoekerschepen De 

Hubertus en De Sint Petrus te Gent zeebrieven wist te 
bemachtigen^^. Zijn schepen konden nu onder Oos-
tenrijkse vlag naar zee zonder in moeilijkheden te ko-
men met de Engelsen. In een aantal gevallen kregen de 
schepen een andere naam. Bijvoorbeeld het hoeker-
schip De Gendtsche Vergaederinge heette voordien 
De Jonge Arij. 
Een andere mogelijkheid was het verkrijgen van poor-
ter- of burgerschappen van steden in de Zuidelijke Ne-
derlanden. Antwerpen had burgers, te Gent werden zij 
poorters genoemd. Op 23 november 1781 liet de 
Vlaardingse reder Klaas Hoogendijk zich als burger 
van Antwerpen inschrijven, zonder ooit een dag in de-
ze stad gewoond te hebben^^. Een dag of tien later 
volgde de Vlaardinger Govert Visser (als stuurman 
werkzaam bij K. Hoogendijk) dit voorbeeld door het 
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poorterschap van Gent aan te schaffen. 
Vanaf de tweede week van januari 1782 nam de 
stroom Vlaardingers en Maassluizers die zich wilden 
voorzien van Gentse poorterschappen en zeebrieven 
sterk toe '̂*. 

In de vergadering van de Vlaardingse Gecommitteer-
den van de Visserij notuleerde men op 21 december 
1781 dat er 5 hoekers, varende onder Hollandse vlag, 
behouden waren thuisgekomen. Op zee bevonden zich 
41 schepen op de beugvisserij, alle onder keizerlijke 
vlag^ .̂ In het Nieuwe Nederlandsche Jaarboek, januari 
1782, daarentegen is sprake van 40 vissers die onder 
keizerlijke en Pruisische vlag waren uitgezeild^ .̂ Dit 
laatste zal, gezien de zeer geringe uitgifte van burger-
schappen in Antwerpen (zeebrieven uit deze stad zijn 
niet gevonden) en de — omstreeks 21 december — nog 
maar nauwelijks op gang gekomen uitgifte van Gentse 
poorterschappen en zeebrieven, een juistere bericht-
geving zijn. In de archieven van andere Zuidneder-

landse steden, zoals bijvoorbeeld van Nieuwpoort en 
Blankenberge werd niets op dit gebied aangetroffen. 
Te Brugge werden zeebrieven verstrekt voor enige, in 
1781 en 1782, te Vlaardingen aangekochte schepen". 
Zoals reeds vermeld werd, ging het Oostendse archief 
verloren. Hoe groot het aantal aldaar ingeschreven 
poorterschappen en zeebrieven is geweest, valt moei-
lijk te benaderen. Dat de hoekers uit het Maasgebied 
ook onder Oostendse vlag voeren, blijkt uit een brief 
d.d. 9 februari 1782 van de kapitein van het wacht-
schip bij Den Briel aan de Raad Fiscaal te Rotterdam, 
waarin hij vroeg hoe hij zich moest opstellen ten op-
zichte van de hoekers die onder keizerlijke of "ostendi-
sche" vlag in- en uitliepen^^. 

Verkoop van de schepen 

Zodra de beslissing van de Staten-Generaal d.d. 
19 oktober 1781 inzake de gedeeltelijke opheffing van 
het embargo op de visserij bekend werd, zochten ook 

De haringvisserij, 18e eeuw. 
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de Maassluisse reders naar oplossingen om te kunnen 
uitvaren. Eind november vroegen zij de Staten-Gene-
raal ontheven te worden van het verbod op de verkoop 
van schepen met toebehoren aan inwoners van vreem-
de mogendheden. Zij stelden daarbij uitdrukkelijk de 
schepen te zullen verkopen aan vreemdelingen die 
geen vijanden van de Republiek waren en de schepen 
te gelegener tijd weer in te kopen^ .̂ 
Met het indienen van de rekesten volgden de Maas-
sluizers de officiële weg. Enige Vlaardingse reders, Jan 
Pemis en Klaas Hoogendijk namens Jan Hoogwegt, 
verkochten reeds eind 1781 vier schepen aan rederijen 
te Brugge en Brussel. De totale waarde bedroeg 
10.014 gulden^o. 

De Vlaardingse reder Assendelft de Coningh schreef 
zijn vader dat het een gewoonte begon te worden dat 
reders hun schepen aan stuurlieden gingen verkopen. 
Deze laatsten kochten poorterschappen in Antwerpen 
of Gent en lichtten daar ook zeebrieven. Een handel-
wijze waarmee De Coningh zich niet kon verenigen: 
"Dog hoe dat brave lieden zulx met hun geweten kun-
nen overeen brengen kan ik niet bevatten, want het is 
gewis, zij hun stuerman tot een meyneedige mae-
ken"3i. 

Zijn Maassluisse collega Willem van der Jagt daarente-
gen vond de Vlaardingers zeer doortastend in hun op-
treden. Ze hadden een grote voorsprong op de Maas-
sluizers en konden daardoor het meest succes behalen. 
Zijn plaatsgenoten hadden geen inzicht of waren te 
bang om onder keizerlijke vlag te varen^ .̂ 
Behalve de verkoop van schepen naar het buitenland, 
valt er — vanaf het bekend worden van de gedeeltelijke 
opheffing van het embargo — een stijging in de handel 
in schepen of in scheepsaandelen waar te nemen. De 
reders kochten zoveel mogelijk aandelen op van het 
schip of de schepen waarvan zij reeds de meerderheid 
van de aandelen in hun bezit hadden of waarvan zij 
boekhouder waren ofwel zij verkochten hun schip aan 
een grotere rederij. Eveneens werden er een aantal 
verklaringen van schenkingen "inter vivos" afgelegd: 
ouders, schoonouders en grootouders heten vastleg-
gen dat zij hun schip of schepen bij hun leven over-
droegen aan een zoon, schoonzoon of kleinzoon^ .̂ 

Begin februari 1782 gaven de Staten-Generaal toe-
stemming tot de verkoop van de vissersschepen met 
toebehoren gedurende de oorlog met Engeland aan 

onderdanen van Jozef II. Uiteraard verbonden zij hier-
aan hun voorwaarden. De verkoop werd toegestaan 
mits: 
— er bij de Raad Fiscaal een borgstelling werd gege-
ven van ƒ 1000 om reden dat de genoemde "visschuy-
ten op deze landen zullen blijven vaaren met permis-
sie"; 
— er voor elk schip een Hollandse stuurman en tien a 
elf Hollandse vissers zouden worden ingehuurd; hier-
voor moest een borgstelling van ƒ 300 per man worden 
gegeven. Na terugkeer dienden zij zich te melden̂ "*. 
De ideeën van de Admiraliteit werden niet door ieder-
een in dank afgenomen. De Coningh schreef op 25 fe-
bruari aan zijn vader: "de leeden ter Admiraliteyt op 
de Maze hebben de fantasie gekreegen om ons te bepa-
len, dat wij voor alle onze scheepen, zoo met bunnen 
als zonder, request moeten inleeveren, om vrijheyd 
van onze scheepen aen Brabandze of Vlaemze burgers 
te mogen transporteeren en ofschoon aen de Fiscael 
ter klaersten gedemonstreert, wij (altans de meesten) 
de zeebrieven op hun eygen naem, als keyzerlijke on-
derdanen luyden, moet zulx egter geschieden en ge-
melde requesten door de aggregatie (=samenvoeging) 
van gecommitteerdens van de visscherij, 't zij van 
Vlaardingen of Maassluys bekragtigd werden, 't Zon-
der welk ingeleeverd request en bekoome appointe-
ment (=voorlopige rechterlijke beschikking) de uyt-
leggers, de scheepen niet moogen laten passeeren" ̂ .̂ 
Uit zijn gemopper blijkt dat de keizerlijke zeebrieven 
en poorterschappen alleen voor de Admiraliteit op de 
Maaze niet voldoende waren om de schepen doorgang 
te verlenen. De schepen moeten voorzien zijn van ver-
klaringen dat ze verkocht mochten worden aan inwo-
ners van de Zuidelijke Nederlanden. Het verzoek van 
een aantal Maassluisse reders van eind november 
1781, was bijna drie maanden later tot een verplichting 
geworden voor elke rederij die wilde uitvaren. 

Als gevolg van deze bepalingen werden tientallen re-
kesten ingediend bij de Admiraliteit op de Maas. Ver-
scheidene reders heten daarenboven notarieel vastleg-
gen dat zij zich door middel van een rekest hadden ge-
wend tot de Admiraliteit om goedkeuring te verkrijgen 
voor de verkoop van hun schip of schepen^ .̂ Mogelijk 
waren zij in de veronderstelling dat het nog wel even 
kon duren voordat de gevraagde papieren binnen wa-
ren. 
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Gentse medewerking 

Vanaf half januari was de toeloop naar de zuiderburen 
enorm toegenomen. Vrijwel dagelijks meldden zich 
hier Hollanders uit die visserijplaatsen die, door de 
verordening van oktober 1781, het meest getroffen 
waren. Met name de stad Gent, waar de autoriteiten 
zeer meegaand waren, bood goede perspectieven. Dat 
juist Gent de visserij van de Republiek op dat moment 
zo'n warm hart toedroeg, zal onder andere zijn oor-
zaak hebben gevonden in het feit dat de stad als transi-
tohaven door de keizer aan de kant was geschoven. 
Jarenlang werd de vaart op de Vlaamse binnenwateren 
door de Gentenaars belemmerd ten nadele van de 
Brabanders. Nadat Jozef II in 1780 op de troon was 
gekomen, bepleitten de Antwerpse schippers met suc-
ces hun zaak bij de nieuwe vorst. Op 7 december 1781 
verscheen een decreet waarbij alle schippers toestem-
ming kregen van Oostende en Nieuwpoort naar Ant-
werpen, Leuven en Brussel te varen en andersom, zon-
der in Brugge of Gent te moeten lossen^ .̂ Een klap die 
voor de Gentenaren hard aankwam. 

Tussen 4 december 1781 en 21 november 1782, de da-
ta waarop het eerste en het laatste poorterschap wer-
den verkocht aan Vlaardingers, schreven zich 129 
Vlaardingers en 97 Maassluizers in als Gentse poor-
ters. In de periode tussen 10 april en 21 november 
1782 was er niemand uit deze beide plaatsen die zich 
hiervoor meldde. Men kan er van uitgaan dat de aan-
gifte van de poorterschappen tussen 4 december 1781 
en 10 april 1782 zijn hoogtepunt had. Een topdag was 
7 maart: 39 personen uit Maassluis of varend voor 
Maassluisse rederijen kregen die dag het Gentse poor-
terschap. Mogelijk was hier sprake van de min of meer 
volledige bemanning van enkele schepen. Dit idee 
wordt versterkt doordat in die dagen geen scheeps-
brieven in dergelijke grote aantallen werden gelicht. 
Bovendien klaagde de Maassluisse reder Van der Jagt 
geregeld over zijn bange plaatsgenoten die niet onder 
Keizerlijke vlag durfden te gaan varen^ .̂ 

Een Vlaardingse reder, Paulus Drossaert, nam het ze-
kere voor het onzekere: hij werd begin 1782 zowel 
poorter van Gent als burger van Antwerpen^'. Te Ant-
werpen verkregen in totaal 5 Vlaardingers en Maas-
sluizers het burgerschap. 

Gelijktijdig met de uitgifte van de poorterbrieven, ge-
beurde het lichten van de zeebrieven. Nadat Van Lok-
horst op 20 november 1781 als eerste zeebrieven ver-
kreeg (hij daarentegen werd pas half maart 1782 poor-
ter), duurde het tot eind december voordat de volgen-
de deze kwam halen. Van half januari tot half maart 
vond een ware hausse plaats. Toen was het afgelopen: 
door het decreet van 21 maart — zie hierna — was de 
veiligheid van de schepen, die niet onder Oostendse of 
Nieuwpoortse vlag voeren, niet langer gegarandeerd. 
Te Gent werden 68 zeebrieven gelicht door Vlaar-
dingse rederijen en 32 door Maassluisse. 

Behalve poorterbrieven halen en zeebrieven lichten, 
werden ook compagnieën opgericht. Vlaardingse en 
Maassluisse reders associeerden zich met inwoners van 
Gent en in mindere mate met die uit Brugge en Brus-
sel. Veelal bestond de samenwerking er uit dat de 
Zuidnederlanders zich borg stelden voor hun Holland-
se compagnons. 

Een bijzonder geval was de Compagnie van Van der 
Jagt & Van der Gronden te Oostende. Adriaan van 
der Jagt uit Maassluis, zoon van de eerder genoemde 
Willem van der Jagt, ging in februari 1782 een ven-
nootschap aan met Jacobus Gijsbertus van der Gron-
den, oorspronkelijk afkomstig uit Gelderland maar 
sinds twee jaar burger en inwoner van Oostende"". 
Korte tijd nadat de Staten-Generaal hadden toege-
stemd in de verkoop van schepen naar de Zuidelijke 
Nederlanden, begon de Compagnie schepen te kopen. 
Het eerste schip dat werd aangekocht, was De Keizer-
lijke Adelaar van Van der Jagt. 
Daarna volgden 26 gaffel- en bezaanvisschuiten en een 
ventjagersbezaanbunschuit, die Van der Jagt namens 
de Compagnie te Middelhamis kocht. Hiermee was 
een bedrag van 42.575 gulden gemoeid'". In Maassluis 
werden 14 hoekers gekocht en in Vlaardingen nog 
eens 4. Dit bedroeg de somma van 37.070 gulden"*̂ . 
Tesamen met het schip van Van der Jagt gaf de Com-
pagnie in ongeveer 3 maanden tijds voor ruim 81.000 
gulden aan schepen uit. 

Keizerlijke maatregelen 

Evenwel het grote aantal Hollanders en hun activitei-
ten in Gent deed de gemoederen verontrusten. Er 
werd een comité opgericht dat de misstanden inzake 
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Jozef II, keizer van Oostenrijk (1780-1790). 

de uitgifte van zeebrieven moest onderzoeken. Vanuit 
Brugge kwam kritiek dat de vreemdehngen wel zee-
brieven kregen en de burgers met. De Nederlanders 
kochten poorterschappen zonder ooit in de stad ge-
woond te hebben en gaven met z'n allen hetzelfde 
adres op waar ze een kamer hadden gehuurd. Vooral 
in Gent maakte men zich schuldig aan deze praktijken. 
Daar werden zelfs zeebrieven afgegeven op naam van 
stuurlieden. Te Brugge zochten de Hollandse kooplie-
den handelshuizen om zich mee te associëren. Echter 
niet om zich in de stad te vestigen, maar uitsluitend om 
zeebneven te bemachtigen. De Bruggenaren vonden 
het tijd worden dat een en ander door een wet verbo-
den werd* .̂ 

Ook andere plaatsen maakten bezwaar: de schepen 
waarvoor zeebrieven waren gelicht havenden nooit in 

de Zuidnederlandse havens. Een volgend probleem 
vormden de Franse vissers die het Nederlandse voor-
beeld volgden door in Gent zeebrieven te halen 
(Frankrijk was eveneens in oorlog met Engeland). 
Echter alle kritiek was gericht tegen het Gentse beleid 
dat zo dwaas was dat het protestanten en andere 
vreemdelingen toeliet tot de burgerstand. De naam 
van de Gentse advokaat mr. Bruno d'Hert werd in een 
adem genoemd met speculatie"". 

Op 11 maart 1782 verscheen een plakkaat waarin 
werd gesteld dat de zeebrieven alleen bestemd waren 
voor degenen die hun domicilie werkelijk in de Oos-
tenrijkse Nederlanden hadden. De autoriteiten moes-
ten onderzoeken of de aanvragers er werkelijk woon-
den en er familie en bezittingen hadden'*^ 
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Ruim een week later gingen de aanvragen voor zee-
brieven te Gent vergezeld van verklaringen dat de aan-
vrager al enige tijd in de stad woonde en poorter was. 
Na inspectie en vertoning van een schriftelijke huur-
overeenkomst werd de zaak geregeld"*. Om zich te 
verantwoorden bij het Gouvernement stuurde het 
Gentse stadsbestuur op 16 maart een overzicht van de 
uitgegeven poorterschappen en zeebrieven naar Brus-
sel. In het begeleidende schrijven zette men uiteen dat 
de Nederlanders aan hun verplichtingen hadden vol-
daan bij het kopen van de poorterschappen en het lich-
ten van de zeebrieven. Ofschoon ze in werkelijkheid 
niet in de stad woonden, er noch familie noch bezittin-
gen hadden, waren de betrekkingen met hen van groot 
belang wegens de handelscontracten"^. 

De brief van het Gentse stadsbestuur had weinig in-
vloed op de gang van zaken. Op 21 maart verscheen 
een keizerlijk decreet waarin werd verordend "dat den 
haring- en cabeljaauwvisscherey niet kan werden ge-
pleegt onder den vlag Sijner Majesteyt, nog die der Ne-
derlanden, onderworpen aan Sijn gehoorsaamheyd, 
dan door schepen voorsien van bisonderen zeebrieven 
voor den visscheryen en geexpedieert door den Magi-
straat van Oostenden of Nieuwpoort". Voorts dat alle 
schepen die onder andere vlaggen op haring of op ka-
beljauw visten, beschouwd zouden worden als vreem-
delingen en dientengevolge niet onder de bescherming 
van de keizer vielen. 

Het decreet veroorzaakte een verslagenheid in Gent 
die werd vergroot door de gedachte dat de op zee zijn-
de schepen met Gentse zeebrieven door de Engelsen 
opgebracht zouden kunnen worden. In een brief aan 
de Vlaardingse Gecommitteerden van de Visscherij 
d.d. 25 maart spraken J. Huijsman, officier der stad 
Gent en J. Puttemans, officier van politie der stad 
Gent, hun verontrusting uit. Twee dagen later volgde 
opnieuw een brief, ditmaal alleen van Puttemans. Hij 
meende dat het noodzakelijk was dat enige reders, 
voorzien van machtigingen, zich zouden vervoegen bij 
het Hof in Brussel om de zaak van de visserij te beplei-
ten"». 

Tegenzetten 

Plotsklaps vormden de reders van Vlaardingen en 

Maassluis weer een eenheid nu de vissersvloot be-
dreigd werd. De afgevaardigden van beide plaatsen 
benaderden de Raad Fiscaal te Rotterdam die echter 
geen pasklare oplossing voorhanden had. Zoals ge-
woonlijk wist Willem V er ook geen raad op. Uiteinde-
lijk moest de rederij zelf weer het antwoord beden-
ken"^ 
De Hollandse wachtschepen voor de kust bij de rivie-
ren hadden opdracht alle vissersschepen tegen te hou-
den: de schepen die naar zee wilden en die naar de ha-
ven terugkeerden. De schepen op zee waren aan hun 
lot overgelaten''". 

Naar aanleiding van de laatste brief van Huijsman, 
werden twee reders afgevaardigd uit Vlaardingen, Van 
Linden van den Heuvell en Johannes van der Kemp en 
twee uit Maassluis, Arij van der Drift en Jacob Ver-
hoeff. Zij kregen machtigingen namens de gehele re-
derij zich te vervoegen bij het Hof te Brussel en de za-
ken zodanig te regelen dat een goede afloop werd be-
reikt". Op 3 april ging de afvaardiging op pad. De reis 
werd deels over water, deels over land afgelegd. Van 
de gehele tocht hield Van Linden van den Heuvell een 
journaal bij, zowel van de bezienswaardigheden die 
onderweg bekeken werden als van de aktiviteiten ten 
dienste van de visserij. Van een eerdere reis naar Gent, 
in januari toen Van Linden van den Heuvell zich het 
poorterschap ging aanschaffen, is eveneens een reis-
journaal bewaard'^. 

Te Gent spraken de afgevaardigden met verscheidene 
Gentenaren die vrij somber gestemd waren over de 
kwestie. De mogelijkheden waren: zich door middel 
van rekesten wenden tot het Hof te Brussel, voortaan 
havenen in Oostende of eenmalig de haven van Oos-
tende binnenlopen om zeebrieven te lichten. De laatste 
twee oplossingen werden als niet van toepassing van de 
hand gewezen. Restte dus het indienen van de rekesten 
bij het Hof. 

Intussen kwam ook de Vlaardinger L. Hoogendijk te 
Gent aan. Hij was naar Oostende en Nieuwpoort ge-
weest om met de autoriteiten te praten. Zijn pogingen 
hadden geen succes gehad. Uitsluitend wanneer de 
vissersschepen daar zouden havenen of tenminste zou-
den lossen, konden er zeebrieven worden verstrekt. 
Nieuwpoort was bereid een oogje dicht te doen indien 
de schepen af en toe de haven eens binnenkwamen en 
ervoor betaald werd: 180 ducaten per schip (1 ducaat 

88 



= ƒ 2,50), waarvan 4 ducaten voor de zeebnef, 4 voor 
elke matroos, 28 als premie voor de stad en 100 voor 
de baljuw. Hoogendijk zag geen heil in de onderne-
ming, evenals de afgevaardigden, en keerde onverrich-
ter zake huiswaarts. Later ging hij opnieuw naar 
Nieuwpoort om daar toch zeebrieven te lichten voor 
zijn vader, die meende dat "sekuurder is met een key-
sers seebrief dan bloot onder de pnnsen vlag" te va-

53 
ren 

Na enige dagen in Gent geweest te zijn, vertrokken de 
afgevaardigden naar Brussel. Ook hier bereikten zij 
het gewenste doel niet: de raadsheer van het Hof was 
brutaal en minister Hop kregen ze niet te spreken. Te-
ruggekeerd in Gent, verstuurden ze twee rekesten: een 
aan het Gentse stadsbestuur om hun zaak te steunen 
bij het Brusselse Hof (een aantal schepen was uitgeva-

ren onder borgstelling van Gentse inwoners). Het an-
dere rekest was bestemd voor de keizer om bescher-
ming te vragen voor de 30 schepen die zich op zee be-
vonden onder keizerlijke vlag en nu geen bescherming 
meer genoten. De afgevaardigden keerden op 15 april 
naar huis terug. Op het rekest aan Brussel volgde een 
negatieve beschikking^". 

Andere wegen 

Terwijl Arij van der Drift in Gent en Brugge de belan-
gen van de visserij aan het behartigen was, rustte zijn 
vader in Maassluis een schip uit om naar IJsland te va-
ren onder keizerlijke vlag en met Gentse zeebrieven. 
Wanneer het schip het wachtschip bij Den Briel pas-
seerde, zou de Hollandse vlag gehesen worden. Ook 
andere Maassluizers wilden op deze wijze uitvaren. 

Gezicht op Gent, einde 18e eeuw. 
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W. van der Jagt die dit allemaal aan de Raad Fiscaal in 
Rotterdam doorgaf, vermeldde tevens dat vele Vlaar-
dingers dit voorbeeld zouden volgen. 
Op 17 april ging het gerucht dat de vissersschepen on-
der Hollandse vlag en met Gentse, Antwerpse of Brus-
selse zeebrieven vrij mochten uitvaren. Volgens Van 
der Jagt was de consternatie groot in Maassluis omdat 
slechts weinigen over dergelijke papieren beschikten. 
Uitsluitend Oostendse en Nieuwpoortse zeebrieven 
waren verkrijgbaar maar gezien de bijkomende eisen 
was het niet mogelijk daarvan gebruik te maken'^. 

Veel duidelijkheid omtrent de vlaggen en de zeebrie-
ven was er niet. K. Hoogendijk vroeg op 19 april advies 
aan de Raad Fiscaal. Moest hij uitvaren — het was im-
mers hoog tijd voor de visserij — onder de Hollandse 
vlag en het risico lopen door de Engelsen opgebracht 
te worden? Zijn zoon wilde varen onder de Pruisische 
vlag. In Embden kostten de zeepassen 4 ducaten'*. 

Op 10 april had hij de Raad Fiscaal laten weten dat er 
van het Vlaardingse scheepsbestand 26 Uslandvaar-
ders op zee waren met Gentse zeebrieven, 12 visten op 
de Noordzee en 70 lagen nog in de haven. Waarschijn-
lijk gingen nog 12 a 15 schepen naar IJsland met Prui-
sische zeepassen. 3 dagen later meldde hij de stand van 
zaken te Maassluis: 9 Uslandvaarders waren op zee, 20 
op de Noordzee en 7 werden er klaargemaakt om te 
gaan varen. Bovendien schreef hij dat Engelse kapers 
vis gekocht hadden van een Maassluisse visser̂ .̂ 
Hoogendijk liet het idee om onder Pruisische vlag te 
gaan varen niet los. In mei verkocht hij te Zwartewaal 
vijf schepen aan de Embdense reder Krak. Drie weken 
later had hij zeven schepen op de kabeljauwvaart on-
der de vlag van de koning van Pruisen. Enige andere 
Vlaardingse reders volgden zijn voorbeeld om de sche-
pen aan Krak te verkopen. Merkwaardigerwijs vonden 
de transporten van de schepen in Zwartewaal plaats^^. 

Eind mei verkocht de Maassluizer Nicolaas Daniel de 
Hoest van Holy drie hoekers aan de firma Olbrechts in 
Brussel. De bemanning legde op 18 juni — enkele da-
gen voordat de haringschepen naar zee zouden gaan — 
bij de notaris in Maassluis een verklaring af (compleet 
met omschrijving van de lengte en het uiterlijk van de 
mannen) dat zij burgers waren van Nederheembeke, 
een dorpje in de omgeving van Brussel. 

In september waren er nogmaals 24 personen die wil-
den laten weten burgers van Nederheembeke te zijn. 
Allen waren zij geboren in Noordwijk-Binnen of in 
Noordwijk aan Zee. In het archief van Nederheembe-
ke echter was geen spoor van deze mensen te beken-
nen^'. 

Begin juni lieten twee Vlaardingse reders een rekest 
opstellen met het verzoek hun haringbuizen te mogen 
verkopen aan keizerlijke onderdanen, op soortgelijke 
wijze als enige tijd tevoren met de hoekers was ge-
beurd. Een dergelijk verzoek was nog niet eerder ge-
daan. Van een andere reder vernam de klerk, die het 
rekest moest maken, dat dit buiten medeweten van de 
Penningmeesters der Groote Visscherij gebeurde. Die 
wilden namelijk dat de haringschepen onder Holland-
se vlag naar zee zouden gaan. Een andere klerk kwam 
op het idee of het hier misschien dezelfde schepen be-
trof waarvoor reeds eerder rekesten waren ingediend 
om ze te verkopen. Bij zijn onderzoek ontdekte hij dat 
van de 30 haringschepen waarvoor de Penningmees-
ters van de Groote Visscherij hun toestemming had-
den gegeven er 20 waren met gelijkluidende namen 
van boekhouders, stuurlieden en schepen en 2 met 
overeenkomstige namen van boekhouders en schepen. 
De klerk maakte geen bezwaren, ofschoon de toestem-
ming van de Groote Visscherij geen verkoop aan kei-
zerlijke onderdanen inhield. Andere schepen die aan 
de haringvisserij deelnamen, deden dit onder Pruisi-
sche Vlag. Bij het passeren van het wachtschip kwam 
een commies aan boord om de lading te controleren. 
Deze mocht alleen bestaan uit de noodzakelijke ge-
reedschappen en de gevangen vis. De kosten van de vi-
sitatie bedroeg 1 gulden voor de commies en 6 stuivers 
voor de roeiers die hem aan boord brachten^". 

Op 18 juni werden de stuurlieden die aan de haringvis-
serij meededen beëdigd^'. 2 dagen later was het einde-
lijk zover: de schepen gingen naar zee, de haringteelt 
kon beginnen. De Coningh kon op 17 juli zijn vader la-
ten weten dat zijn haring voor 90 gulden per ton was 
verkocht^ .̂ 

Zonder nog problemen van Engeland te ondervinden 
kon er worden gevist. In november gaven de Staten-
Generaal haar fiat om op verse vis te varen, weliswaar 
met de nodige voorwaarden en bepalingen* .̂ 
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Eind december 1782 vroegen twee afgevaardigden 
van de Gecommitteerden van de Visserij van Vlaar-
dingen en Maassluis de Raadspensionaris of er moge-
lijkheden waren dat de Hollanders vrij konden varen. 
Deze adviseerde, zolang er nog geen accoord was be-
reikt tussen de RepubUek en Engeland, onder neutrale 
vlag te blijven varen*''. Niettemin begon het einde van 
deze ellende in zicht te komen. De vredesonderhande-
lingen waren begonnen. Op 20 januari 1783 werden 
de Praeliminairen van Parijs gesloten, tussen Frank-
rijk, Spanje en Engeland. Hiermee werd een wapen-
stilstand bereikt waaraan ook de Republiek zou moe-
ten deelnemen, hetgeen kort nadien gebeurde. De 
schepen konden vrij, onder Hollandse vlag, uitvaren*'. 

En toen ... 

Zoveel als er, verhoudingsgewijs, bekend is over de 
verkoop van schepen naar de Zuidelijke Nederlanden, 
zo weinig weten we over de formaliteiten aangaande 
de terugkeer van de schepen. Een aantal schepen voer 
aanvankelijk onder Gentse zeebrieven, later onder die 
van Pruisen. Mogelijk werden de compagnieën, die 
slechts een wassen neus waren, in aUe stilte opgeheven. 
De in de transportakten genoemde bedragen zijn ver-
moedelijk nooit betaald. 

Over de Compagnie van Van der Jagt & Van der 
Gronden is meer bekend. Ondanks dat de compagnie 
in Oostende was gevestigd en Van der Gronden aldaar 
burger was, werden de Oostendse zeebrieven hen ge-
weigerd. De autoriteiten struikelden over het feit dat 
hun gezinnen niet in Oostende woonden en dat slechts 
twee van hun schepen in de haven van Oostende waren 
gezien. Bovendien maakte het kapitaal van Van der 
Jagt deel uit van het familiebezit. Kortom, alles werd 
aangewend om de Compagnie dwars te zitten. Een en 
ander liep dermate hoog op, dat Van der Gronden uit 
Oostende dreigde te vertrekken**. 
Na het bekend worden van de Praeliminairen van Pa-
rijs, transporteerde Van der Jagt, namens Van der Jagt 
& Van der Gronden, alle schepen die te Middelhamis 
waren gekocht, weer aan de inwoners van die plaats te-
gen een verlies van zo'n 10%. Ook werd een aantal 
hoekers weer aan Maasluizers verkocht, met verliezen 
van 40 tot 65%*^. In hoeverre hier sprake is van gefin-
geerde bedragen, wordt niet duidelijk. In het geval van 
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Belang van de haring, 18e eeuw. 

speculatie waren er gevoelige verliezen geleden. 
In januari 1783 had Van der Gronden zich blijkbaar in 
Brugge gevestigd. Onder zijn naam werden zeebrieven 
gelicht en schepen getransporteerd*^. 
Op 26 augustus 1783 werd de Compagnie te Rotter-
dam ontbonden met een verlies van ƒ2800*'. Voor 
Van der Jagt had het avontuur van de Vierde Engelse 
Oorlog nare gevolgen: in januari 1784 kreeg hij sur-
seance van betaling. Zijn schoonmoeder wist een fail-
lissement te voorkomen^". 

Conclusie 

Zoals hierboven werd beschreven was het — met de 
nodige pijn en moeite — mogelijk de visserij te beoefe-
nen sinds de late herfst van 1781. Hoeveel schepen 
hieraan deelnamen, valt moeilijk te achterhalen omdat 
de schepen, zodra hiervoor zeebrieven werden gelicht, 
af en toe van andere namen voorzien werden. Boven-
dien voer sinds mei 1782 een aantal schepen onder 
Pruisische vlag, een onderwerp dat in dit artikel vrijwel 
buiten beschouwing is gebleven. 
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HET STEDELDK INSTITUUT TE VLAARDINGEN 
1831 - 1860 

K. W. van Netten 

Het onderwijs in Nederland is bij wet geregeld sedert 
1801. Dat was dus midden in de Franse Tijd (1795-
1813), een woelige periode voor ons land, net als voor 
de rest van Europa. De naleving van de wet en de con-
trole daarop was, zeker in het eerste decennium van de 
negentiende eeuw, zeer beperkt. Na het herstel van de 
onafhankelijkheid werd echter met voortvarendheid 
de uitvoering van de — inmiddels derde — onderwijs-
wet, gedateerd 1806, ter hand genomen. 

Plaatselijk geschiedde dat door schoolcommissies, 
waarin een aantal notabelen zitting had, daartoe be-
noemd door het stadsbestuur. Ook in Vlaardingen 
werd dat aldus geregeld. In 1807 was reeds een com-
missie van vier ingesteld, welke enige jaren later door 
overlijden, verhuizing en verzoek tot ontslag tot één üd 
was gereduceerd. Op 1 mei 1815 werd dit college door 
de gemeenteraad weer op oude sterkte gebracht. Op 
25 mei 1815 kwam de Vlaardingse schoolcommissie in 
nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen. De leden 
waren H. L. van Linden van den Heuvell, J. G. Betz, 
J. de Willigen en Doet. A. C. Hellman'. Vlaardingen 
maakte toen deel uit van het negende schooldistrict 
van de provincie Zuid-Holland, waarvan de school-
opziener was Jhr Mr J. W. van Vredenburch (1782-
1849), burgemeester van Rijswijk. Landelijk ressor-
teerde onderwijs in die tijd onder de minister van Bin-
nenlandse Zaken, welke een hoofdinspecteur aanwees 
om namens hem de zaken te regelen. Tot 1832 was dat 
Adriaan van der Ende (1768-1846), de ontwerper van 
de onderwijswet van 1806, en na hem Mr Henricus 
Wijnbeek (1772-1866)1 

In Vlaardingen was in 1815 een zevental scholen voor 
lager onderwijs, waaronder een meisjesschool. We 
moeten ons daarvan niet al te veel voorstellen: door-
gaans was de school een eenmansbedrijf, waarbij de 
meester of juffrouw school hield in een gedeelte van de 
eigen woning, op de zolder van een pakhuis, in een 
oude schuur of waar dan ook. Over de inrichting van 
het schoollokaal mogen we ons evenmin veel illusies 
maken, terwijl het aantal en de verscheidenheid van 

H. L. van Linden van den Heuvell. 

leermiddelen doorgaans zeer beperkt was. Het aantal 
leerlingen op de Vlaardingse scholen in die tijd was in 
totaal circa 450 in de zomer en 400 in de winter, op een 
totaal van 1228 kinderen boven de vijf en beneden de 
veertien jaren^. 

Leerplicht was er niet en wie voor zijn kinderen onder-
wijs verlangde, moest daarvoor betalen. Op de Stads-
school van meester J. W. Peletier bedroeg het school-
geld 35 cent per week per kind. De schoolgelden tesa-
men vormden het inkomen van deze onderwijzer, die 
overigens vrij wonen had. Op de Armenschool, waar 
kinderen van bedeelde personen onderwezen werden, 
ontving meester Hendrik Kater een stadstractement 
van 750 gulden per jaar en ook hij had vrij wonen. 
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Schoolgeldinkomsten waren hier niet. Als laatste 
voorbeeld noemen we de Middel- of Tusschenschool 
van meester C. W. Stomman; zijn school was voor kin-
deren van behoeftige doch niet bedeelde personen. 
Het schoolgeld bedroeg hier de helft van dat op de eer-
der genoemde Stadsschool en naast de inkomsten hier-
uit, ontving de meester 300 gulden van de stad"*. Het 
schoolreglement schreef voor dat onderwijs gegeven 
moest worden.'... in het Lezen, Schrijven en Rekenen, 
de Nederduitse Taal, de Aardrijkskunde, Algemeene 
en Vaderlandsche Geschiedenis en andere beschaafde 
Wetenschappen...''. 

Met bovenstaande beschrijving is een beknopt beeld 
gegeven van de situatie in het Vlaardingse Lager On-
derwijs tot omstreeks 1830. Wie voor zijn kind meer 
en beter onderwijs wilde, diende dat buiten deze stad 
te zoeken. Nu werd dat voor het merendeel van de 
plaatselijke jeugd niet gevraagd; uit de veelal eenvou-
dige tot zeer eenvoudige gezinnen bezochten de kinde-
ren slechts een beperkt aantal jaren de school, aleer ze 
als meisje gingen dienen of op de boetschuur een baan-
tje vonden, dan wel als jongen doorgaans met de vis-
sersvloot uitvoeren. Toch was er wel enige behoefte 
aan onderwijs op hoger niveau. De reders en andere 
vooraanstaanden stelden nu eenmaal andere eisen aan 
de schoolopvoeding van hun kroost dan het vissers-
volk! 

Arie de Jager, 1831 - 1832 

In 1830 bood Arie de Jager zich per brief bij burge-
meester en wethouders aan als schoolhouder; hij was 
op dat moment secondant — dat is hulponderwijzer — 
op de Nederduitsch-Fransche school van GörUtz te 
Rotterdam. Hij verzocht het stadsbestuur enige gelde-
lijke ondersteuning '... tot vestiging van eene school 
voornamelijk geschikt tot het geven van onderwijs in 
vreemde talen en verder in alles wat tot eene beschaaf-
de opvoeding behoort ...'*. De plaatselijke schoolcom-
missie, om advies gevraagd, antwoordde op 29 no-
vember van dat jaar '... dat wij sedert lang de groote 
behoefte aan meer bepaalde gelegenheid (...) tot het 
ontvangen (van) onderwijs in vreemde talen en weten-
schappen uitsluitend voor den beschaafden stand in 
onze stad hebben gevoelt en als zoodanig het plan van 
den heer de Jager aan Uwe medewerking ten dringen-

sten aanbevelen ...'^. Met zo'n warm pleidooi kon het 
eigenlijk niet anders of De Jager kreeg toestemming 
zich te vestigen als schoolhouder. Financiële hulp bleef 
echter uit, want heel fijntjes had de commissie het 
stadsbestuur herinnerd aan haar eerder verzoek, om 
geldelijke steun voor onderwijs primair te besteden ten 
behoeve van die kinderen waarvan de ouders het 
schoolgeld voor de bestaande scholen niet konden op-
brengen. 
Op 1 maart 1831 ging meester De Jager van start met 
zijn school voor '...de fatsoenlijke jeugd ...'^. Onge-
twijfeld mede ter onderscheiding van de reeds aanwe-
zige scholen en overeenkomstig de mode van die tijd 
sierde hij zijn school met de naam Stedelijk Instituut. 
Niet alleen zou het onderwijs hier op een hoger peil 
staan; er werden ook de talen Frans, Duits en Engels 
onderwezen. Het schoolgeld bedroeg 40 gulden per 
jaar en enige maanden later telde de school elf leerlin-
gen: zes jongens en vijf meisjes'. De belangstelling viel 
kennelijk tegen, want al spoedig liet De Jager tegen ge-
woon schoolgeld ook kinderen uit 'minderen stand' 
toe, waaronder zelfs leerlingen jonger dan vier jaar. Zo 
liep het aantal op tot bijna vijfentwintig. Voor de pas 
beginnende schoolhouder bracht Vlaardingen kenne-
lijk toch niet wat hij ervan verwacht had, want na di-
verse soUicitaties kreeg hij 'eene beroeping' naar een 
burgerschool te Rotterdam'". Precies een jaar na zijn 
komst vertrok hij, op 1 maart 1832. 

Voor de gezamenlijke onderwijzers van Vlaardingen 
was dit vertrek aanleiding zich zowel tot de burge-
meester als tot de schoolcommissie te wenden met het 
verzoek geen andere onderwijzer in de open plaats toe 
te laten. Op drie van de bestaande scholen werd im-
mers ook de Franse taal onderwezen en bovendien, 
doordat de meeste kinderen van schippers en matro-
zen als acht- of negenjarige reeds naar zee gingen, was 
het inkomen van de aanwezige onderwijzers door-
gaans sober. Leek het er in eerste instantie op dat het 
'Instituut' hiermee verleden tijd zou zijn, op 1 april 
1832 meldde zich Alewijn de Jager om de school van 
zijn broer voort te zetten. Voor de schoolmeesters was 
dit voldoende aanleiding het nu hogerop te gaan zoe-
ken en zij schreven schoolopziener Van Vredenburch: 
'... Dewijl wij in het denkbeeld verkeeren dat de wille-
keurige oprigting van scholen strijdig is met de wetten 
op het lager onderwijs, en omdat onze financieele toe-
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stant maar al te zeer het bewijs opleverd dat onze 
plaats reeds te veel onderwijzers heeft, zoo nemen wij 
de vrijheid Ued: te verzoeken om door Ued: invloed 
en gezag, werkzaam te willen zijn tot sluiting van deze, 
nu weder opnieuw geopende school..."". De brief had 
in zoverre succes dat de stadsbestuurders ertoe over 
gingen een advertentie te plaatsen en een vergelijkend 
examen te doen afnemen, zoals dat door de wet werd 
voorgeschreven. Omdat de schoolopziener verhinderd 
bleek hiertoe naar Vlaardingen te komen, werden de 
Schiedamse onderwijzers Jonker en Verboon uitgeno-
digd als examinators op te treden. Van de drie sollici-
tanten kwam één niet opdagen voor het examen. In bij-
zijn van het stadsbestuur werden beide overige kandi-
daten naar behoren aan de tand gevoeld. Als beste 
kwam naar voren Pieter van Os uit Elburg". Alewijn 
de Jager, de andere sollicitant, betwijfelde de juistheid 
van deze benoeming. Hij was immers al op de school 
werkzaam en wanneer men dat in de advertentie had 
vermeld, zou niemand anders gereflecteerd hebben. 
Hij was overigens wel bereid de school waar te nemen 
in afwachting van de komst van Van Os, maar behield 
zich het recht voor te vertrekken, zodra hij een andere 
betrekking zou hebben gevonden'^. En zo waar, reeds 
de volgende dag, 4 mei 1832, liet hij de schoolcommis-
sie weten dat hij bij zijn broer Arie in Rotterdam te-
recht kon en daar meteen zou heengaan ̂ .̂ 

Pieter van Os, 1832 - 1835 

Met de benoeming van de vijfentwintigjarige Pieter 
van Os was formeel in de vakature aan de 'bijzondere 
school der 2e classe', of wel het Stedelijk Instituut 
voorzien. De benoemde betuigde op 7 mei 1832 zijn 
dank daarvoor; tegelijkertijd moest hij echter medede-
len dat hij niet meteen beschikbaar was. Eerst moest in 
zijn woonplaats Elburg het jaarlijks groot examen af-
genomen worden, zodat hij helaas niet voor 8 juni in 
Vlaardingen kon zijn. Ook was het hem onmogelijk 
tussendoor langs te komen om uit te zien naar een ge-
schikt vertrek om school te houden. Een kosthuis dien-
de hij ook nog te zoeken, aangezien hij vooreerst nog 
geen huishouden zou beginnen'". 

Op welke wijze Van Os zijn eerste maanden in Vlaar-
dingen heeft doorgebracht is niet bekend. Echter, per 
1 november 1832, blijkt hij een woning te huren tegen 

een huur van 250 gulden per jaar'^. Enkele weken la-
ter huwde hij Johanna Nicolasina Romswinckel"", die 
in Elburg gedurende een tweetal jaren 'kostschoolhou-
deresse' was geweest. In Vlaardingen zette zij haar be-
roep voort, door op de school van haar echtgenoot met 
name de vrouwelijke jeugd te onderwijzen '... in aller-
lei nuttige en aangename vrouwelijke handwerken, 
zoo als het Unnen- en woUenaaijen, het borduren, het 
vervaardigen van velerlei vrouwelijke kunstwerken, 
enz....'''. 

Het wilde echter niet goed lukken met het Instituut. 
Aanvankelijk nam het leerhngenaantal toe tot 35 in 
1833, maar in de twee daarop volgende jaren liep het 
terug naar respectievelijk 30 en 26, waaronder twee 
meisjes die van elders kwamen en als kostleerling ston-
den ingeschreven. Het schoolgeld bedroeg 35 tot 40 
gulden per leerling per jaar; het verschil was afhanke-
lijk van het bezoeken van alleen de dag- of avond-
school, dan wel van beide. Voor kostleerlingen gold 
een tarief van circa 350 gulden 's jaars. In feite vorm-
den deze gelden de enige inkomsten van de familie 
Van Os, waar op 27 november 1833 zoon Johan Karel 
werd geboren''. 

Sedert oktober 1832 was Pieter dienstplichtig gewor-
den voor de schutterij; hij had weliswaar een rempla-
§ant gevonden, maar die moest uiteraard betaald wor-
den. Dat kostte hem 100 gulden ineens en nog eens 4i 
gulden per week, gedurende vierentwintig maanden. 
Alles bij elkaar beliep dit 586 gulden, verdeeld over de 
jaren 1832-1834. In 1834 was meester van Os her-
haaldelijk ziek, dusdanig dat hij de school moest slui-
ten, waardoor de schoolgeldinkomsten stilstonden. Zo 
zien we stijgende lasten tegenover teruglopende baten. 
Eigener beweging verhuisde het gezin halverwege 

1834 naar een goedkopere woning; dat scheelde per 
jaar weer 50 gulden, maar was niet voldoende om de 
nood echt te verlichten. Een noodkreet richting ge-
meentebestuur bleef dan ook niet uit. Op 19 februari 
1835 schreef Pieter over zijn situatie aan burgemeester 
en wethouders, niet nalatende alles breed uit te meten. 
'... Het zal mij wijders door U.E.A. wel toegestemd 
worden dat een Onderwijzer, die zich met een onver-
deeld hart geheel en al aan zijne gewigtige beroepsbe-
zigheden toewijden, en dezelve waardiglijk vervullen 
wil, niet slechts met geene bekrompenheid moet be-
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hoeven te worstelen, noch met eene angstige bezorgd-
heid de toekomst tegemoet zien; maar dat hij tevens in 
staat behoort te zijn om, door het aankoopen van 
nieuw uitkomende nuttige werken in zijn vak, zijn On-
derwijs met de vorderingen des tijds eenen gelijke tred 
te doen houden. En hoe zeer ben ik niet van zulk eene 
gewenschte omstandigheid verwijderd! ...''^. Wan-
neer de situatie niet verandert, zal hij zich genoodzaakt 
zien '...Elders eene meer voordeelige standplaats te 
bekomen, waardoor dan ook een belangrijk gedeelte 
der Vlaardingsche jeugd, zoo al niet in mij, dan toch in 
mijne Echtgenoote, een gewigtig verlies zoude onder-
gaan ...'. De brief eindigt met het verzoek aan de Edel-
achtbare heren om op een of andere wijze te helpen de 
nood te verlichten. 

Reeds dezelfde dag werd de stedelijke schoolcommis-
sie om advies gevraagd. Op 21 februari schreef deze 
aan het College de klachten van Van Os gegrond te 
vinden. De oorzaak van het lage leerlingenaantal zag 
de commissie voornamelijk in het feit dat veel ouders 
niet graag hun kinderen van school zien wisselen of dat 
ze onbekend zouden zijn met al die kundigheden, 
waarin op deze school onderricht verkregen kon wor-
den. De uitgebreidheid van Pieters kundigheden en de 
verdienstelijkheid van het onderwijs van zijn echtge-
note kregen alle lof. Het Instituut diende behouden te 
blijven, ook omdat daaraan plaatselijke welvaart en 
genoegen verbonden werden geacht. Het billijk ver-
zoek van Van Os verdiende zeker een gunstige beshs-
sing: '... Om alle welke redenen, en uit personele 
hoogschatting der verdiensten van den Heer van Os, 
bevelen wij UwEd. Achtb. deszelfs belangen, ten 
sterksten aan, en geloven dat die, door eene Jaarlijk-
sche toelage van drie a vier Honderd Guldens, — of 
door het verleenen van vrije Huishuur, — of door het 
afstaan, van een of ander Stadsgebouw, bijv. het Hof, 
onder zeeker nader te bepalen voorwaarden — voor-
eerst het beste konden worden bevordert ..."^. 
B. & W reageerden snel in die dagen. Reeds op 26 fe-
bruari berichtten zij Pieter van Os dat de gemeente-
raad had besHst over het jaar 1834 hem een gratificatie 
te verlenen van 200 gulden. Daags daarna schreef de 
dankbare schoolmeester opnieuw aan de 'EdelAcht-
bare Heeren ... Niet alleen is zulks mij aangenaam om 
de dadelijke ondersteuning, welke ik daardoor in mij-
ne huiselijke aangelegenheden geniet, maar vooral is 

het mij een streelend genoegen, daarin het bewijs te 
mogen vinden dat mijne pogingen ten nutte der jeugd 
U.E.A. goedkeuring wegdragen ...'''. 

Enige maanden later, op 23 juli, werd het openbaar 
examen voor het Stedelijk Instituut gehouden^". Het 
examen was voor elke school een jaarlijks terugkerend 
evenement. De leerüngen konden dan laten zien wat 
ze aan kennis hadden opgedaan. Behalve de ouders 
werden ook lokale notabelen uitgenodigd aanwezig te 
zijn. De schoolcommissie stelde prijzen ter beschik-
king, meestal bestaande uit boekjes waarin op de eer-
ste pagina een oorkonde was geplakt ̂ ^ Volgens het 
Vlaardingse schoolreglement, artikel 21, was er voor 
elke afdeling van de drie klassen een prijs, totaal zes 
stuks^ .̂ Voor het Instituut waren dat jaar echter twaalf 
prijzen beschikbaar, ter aanmoediging. Gemeten naar 
het totaal aantal van circa 26 leerlingen was dat zeker 
een hoog aantal. Wilde de commissie ook op deze wij-
ze haar waardering voor het Stedelijk Instituut en de 
onderwijzer Van Os laten blijken? 

Het hielp allemaal niet, want rond vijf weken later 
deelde Pieter van Os mee dat hij per 19 september 
1835 Vlaardingen zou verlaten om zich in Vollenhove 
te vestigen ̂ .̂ Opnieuw zou de school vacant komen als 
gevolg van het vertrek van een gedesillusioneerd on-
derwijzer. Op 27 augustus kwam de schoolcommissie 
bijeen om de situatie te bespreken. Zij oordeelde dat 
de grote behoefte aan goede scholen in Vlaardingen 
het wenselijk deed zijn dat direkt na het vertrek van 
Van Os een bekwaam opvolger aan zou treden. Com-
missielid Van Warmelo kreeg opdracht informatie in 
te winnen '̂*. De volgende dag reeds kon hij rapport 
uitbrengen en werden spijkers met koppen geslagen. 
Er bleken drie onderhandse aanbiedingen te zijn om in 
de waarneming te voorzien. Uit deze drie kandidaten 
zou een keuze gemaakt worden, mits ze op dinsdag 
4 september zich in persoon zouden melden en vooraf 
hun papieren hadden toegestuurd. De woning van Van 
Os kon voorlopig worden aangeboden, aangezien de 
huur daarvan doorliep tot 1 november 1836^''. Johan-
nes Freking (1791-1837), sedert 1809 in Vlaardingen 
werkzaam als onderwijzer op 'het Departementaal 
school der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' stel-
de voor het Instituut te sluiten; hij zou dan wel een 
meisjesschool openen ̂ !̂ De commissie wilde het ech-
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ter afwachten hoe de opvolging geregeld zou kunnen 
worden. Op 4 september was het Adrianus van der 
Hoeven uit Haarlem die zich als eerste meldde en hem 
werd de vacature aangeboden^^. Daags na het vertrek 
van Pieter van Os nam hij de school over. 

Adrianus van der Hoeven, 1835-1844 

De nieuw benoemde schoolmeester was geboren in 
1812, dus op het moment van overname van het Ste-
delijk Instituut ongeveer 23 jaar oud^ .̂ Zoals dat in de 
notulen van de schoolcommissie staat omschreven, 
was Van der Hoeven voorwaardelijk belast met de pri-
visionele waarneming. Een examen hoefde op dat mo-

ment niet afgenomen te worden; dat kon geschieden 
bij de definitieve plaatsvervulling. Huisvesting was 
eveneens voorlopig geregeld — Adriaan maakte koste-
loos gebruik van woning en school van zijn voorganger 
— terwijl de schoolcommissie hem verzekerd had van 
een aanvulling op het maandinkomen tot tenminste 60 
gulden, voor het geval de schoolgeldinkomsten ontoe-
reikend zouden zijn. Ook de meisjesafdeling werd aan 
de zorgen van Van der Hoeven toevertrouwd. Onder-
wijzer Freking kreeg toestemming eveneens een meis-
jesschool te openen. De lesuren daarvoor werden door 
de schoolcommissie bepaald op 's ochtends van 9 tot 
12 en 's middags van 3 tot 6 uur, tegen een schoolgeld 
van 32 gulden per jaar,'... onbegrepen schrijf- en lees-
behoeften doch met insluiting van pennen en inkt'̂ **. 

Stads-Tusschenschool op de Markt, gebouwd 1842. 
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Het werk van Adriaan ondervond zoveel waardering 
dat een definitieve aanstelling verleend kon worden. 
Op 27 januari 1836 werd het toelatingsexamen afge-
nomen^'. Het resultaat was prima, maar door de over-
heid werd geattendeerd op de voorgeschreven proce-
dure. Aldus werd een advertentie geplaatst in het toen-
malige, landelijk verschijnende onderwijsblad, dat ge-
sierd was met de titel 'Nieuwe Bijdragen ter bevorde-
ring van het Onderwijs en de Opvoeding voornamelijk 
met betrekking tot de Lagere Scholen in de Vereenig-
de Nederlanden'. Aangezien Van der Hoeven de enige 
sollicitant bleek, kon een herhaling van het examen 
achterwege blijven en was de aanstelling thans onvoor-
waardelijk^". Dit gaf kennelijk voldoende vastigheid 
om een gezin te stichten, want in november 1836 huw-
de hij Johanna Elisabeth Klots uit Westzaan^'. 

In 1838 bezocht hoofdinspecteur Mr H. Wijnbeek 
Vlaardingen. Over de toestand van het onderwijs in 
deze stad was hij weinig te spreken: '... met uitzonde-
ring van eene pas aangevangene Fransche school is het 
hier niet best gesteld met het schoolwezen (...). Aan 
het hoofd der vermelde stadsfransche school is ge-
plaatst A. van der Hoeven, een jong mensch van veel 
bekwaamheid voor de hedendaagsche talen, de wis-
kunde enz. Zijn onderwijs was eerste aangevangen. 
Het huis werd vernieuwd en aangelegd voor eene kost-
school ...' (Terzijde: de Nederduitsche-Fransche 
school van Arie de Jager in Rotterdam achtte Wijn-
beek te behoren tot de beste drie)^^. 

Het Stedelijk Instituut was tot 7 oktober 1837 onder-
gebracht in de door het stadsbestuur ter beschikking 
gestelde Koepelkamer op het Hof. De daaraanvooraf-
gaande dag schreef Van der Hoeven aan Burgemees-
ter en Wethouders een dankbetuiging: '... Als eene 
voorname reden, waarom ik hiermede haast maak, 
dient, dat door het korten der dagen, des avonds het 
naar huis gaan voor de kinderen onaangenaam wordt, 
daar zij een eind wegs door de donkere laan moeten af-
leggen ...'̂ ^. Het gezin Van der Hoeven woonde toen 
in de wijk C 1, aan de Hoogstraat, waar op 30 novem-
ber 1837 hun eerste kind, een dochter, werd gebo-
ren^". Vermoedelijk in 1838 volgde de verhuizing naar 
E 78, een huis aan de Haven of Havenplaats^', het 
pand waarvan Mr Wijnbeek gewag maakte in zijn jaar-
verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Het leerlingenaantal bedroeg in 1838 in totaal vieren-
dertig, verdeeld over drie klassen, elk bestaande uit 
twee afdelingen. Onder de namen der leerlingen ko-
men we verschillende bekende tegen: Hoogendijk, 
Dorsman, IJzerman, Kikkert, Verkade, Van der Drift. 
De leeftijden varieerden van elf tot veertien jaar, de 
acht leerlingen in klasse twee waren tussen negen en 
twaalf jaar oud en in de derde klasse (elf leerlingen) 
tussen zeven en elf jaar. Voorts was er nog een zoge-
naamde 'Hollandsche Classe' met zes leerlingen, in 
leeftijd variërend tussen zes en negen jaar. Van boven-
staande leerlingen bezochten er in het schooljaar 
1837/1838 twee alleen de ochtendschool en eveneens 
twee enkel de avondschool. De overige dertig woon-
den alle lessen bij. Leerlingen die goed hun best deden, 
konden beloningspunten scoren; het hoogste aantal 
punten aan het eind van het schooljaar was goed voor 
een prijs, welke werd uitgereikt bij het al eerder ge-
noemde openbaar examen. De ijverigste leerling in 
1838 was J. B. van der Drift, die als leerling der eerste 
klas 939 punten behaalde; hij volgde geen lessen in 
Engels en wiskunde. Als laagste kwam dat jaar naar 
voren C. A. J. Exter van der Brink, die slechts tot 161 
punten kwam. Dit werd met name veroorzaakt door 
een onregelmatige schoolgang en het verliezen van be-
wijzen van vlijt en goed gedrag. Dat laatste was kenne-
lijk een familiekwaal, want ook bij de drie andere kin-
deren uit dit gezin wordt hiervan melding gemaakt ̂ '̂ . 

Was het op de lagere scholen gebruikelijk dat de on-
derwijzer zich eerst dan liet bijstaan door een onder-
meester, wanneer het leerlingenaantal hoger was dan 
zeventig, op het Instituut ging Van der Hoeven daartoe 
al veel eerder over. Rond 1840 was bij hem werkzaam 
als secondant Felix Ferdinand Keghels, een franstalige 
Belg. Die franstaligheid droeg ongetwijfeld bij aan het 
aanzien van het Stedelijk Instituut. Als buitenlander 
kwam Keghels echter niet in aanmerking voor een Ne-
derlandse onderwijsrang, zeker niet zo kort na de Bel-
gische Afscheiding. Sedert 4 januari 1826 gold een 
Koninklijk Besluit dat onderwijzers zich niet mochten 
doen bijstaan door vreemdelingen, teneinde de jeugd 
te bewaren voor vreemde beginselen en zeden. Van 
der Hoeven gaf echter hoog op van zijn ondermeester: 
die was goed op de hoogte met Nederlandse en Franse 
literatuur en wist met veel takt om te gaan met de jon-
gelieden. Ook was hij geschikt voor het doceren van 
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Grieks en Latijn en zou hij wellicht binnen enige tijd 
aan een Nederlandse universiteit promoveren als kan-
didaat in de letteren ̂ .̂ Voor het Instituut bood dit on-
getwijfeld mogelijkheden, misschien zelfs om uit te 
groeien tot een Latijnse school. Advertenties hiertoe 
hadden echter nog geen geïnteresseerde leerlingen op-
geleverd. Niettemin, ook de schoolcommissie bepleitte 
krachtig het verlenen van dispensatie aan Keghelŝ **. 

In 1842 was ook een secondante aanwezig, Maria 
Henriette Los. Zij was in het bezit van een bewijs van 
algemene toelating om naast de gewone vakken ook 
Frans en Engels te onderwijzen. Sedert 1841 was de 
jongejuffrouwenschool, oorspronkelijk toegestaan aan 
collega Freking en na diens dood in 1837 voortgezet 
door zijn stiefzoon J. Geijl, overgebracht naar de 'in-
rigting' van Van der Hoeven. Adriaan oordeelde se-
condante Los echter te jong om aan het hoofd daarvan 
te staan, zodat hij op zoek was naar iemand anders^^. 

Enig zicht op de mens Van der Hoeven en zijn pedago-
giek geeft ons zijn brief aan de Stedelijke Schoolcom-
missie de dato 20 mei 1843. Onder vermelding van de 
warme ijver waarmee hij zich wijdde aan de door hem 
beklede gewichtige betrekking, waarin hij van de mor-
gen tot de avond werkzaam was voor het geluk der 
hem toevertrouwde jeugd, verwees hij naar een door 
hem getroffen maatregel om meisjes aan orde in de 
kleding te wennen. Deze kwam er onder andere op 
neer dat geen kind op school mocht komen met papil-
lotten in het haar. '... Dat had deze nuttige strekking 
dat de kinderen 's morgens als van zelven in den huise-
lijken kring gewend werden om vroeg reeds ordelijk 
voor den dag te komen; terwijl het een geest van orde 
en zindelijkheid zou inprenten, welke zoo bijzonder 
het sieraad eener vrouw zijn ...'. Toen op zekere dag de 
dochter van de heer Schadd toch met papillotten in het 
haar op school verscheen, werd zij naar huis gestuurd 
om zich aldaar ervan te ontdoen. Reeds vaker had 
Adriaan tegenwerking van ouders ondervonden, 
'... waarmee zij minder nog dan hunne eigene kinderen 
benadeelden, zijnde dit een gevolg van een bij velen 
heerschende opinie dat de onderwijzer slechts daar is 
om te onderwijzen en niet om op te voeden, en zedelij-
ke volmaking te bevorderen ...'. Ook vader Schadd be-
hoorde kennelijk tot die categorie van ouders, want 
toen 's middags de secondante zijn huis bezocht om de 

kwestie te bespreken, werd zij op beledigende toon te 
woord gestaan. Juffrouw diende te begrijpen dat zijn 
dochtertje een kind van een Lid van de Raad was, dat 
hij het leven van de onderwijzer onaangenaam zou ma-
ken waar hij kon en dat hij zou zorgen dat de gehele 
meisjesschool te gronde ging, dat hij ontslag als raads-
lid zou nemen wanneer Van der Hoeven nog verder 
een stadstoelage zou krijgen, enzovoort. Kortom, 
Adriaan van der Hoeven vroeg met gepaste eerbied 
om bescherming^'. 

Ondanks de geleidelijke toename van het aantal leer-
lingen bleef de financiële situatie van de 'instituteur' 
en zijn school een voortdurende bron van zorgen. Op 
24 februari 1842 deed Van der Hoeven opgave van de 
toestand van het Instituut te Vlaardingen. Hieruit 
blijkt dat de school toen bezocht werd door eenentwin-
tig mannelijke dagleerlingen, waarvoor aan schoolgeld 
betaald werd 24, 30 of 42 gulden per jaar. Voor de 
achttien 'Jonge Jufvrouwen' bedroeg dit 24 of 32 gul-
den per jaar. De inkomsten hieruit op jaarbasis waren 
volgens de opgave / 714 en ƒ 536 is ƒ 1150. (Opval-
lend dat de meester hier een rekenfout maakt in de op-
telling!) Voorts waren er vijf meisjeskostleerlingen of 
pensionnaires, goed voor 300 gulden per persoon. De 
winst op deze leerlingen was beperkt; Van der Hoeven 
stelde die — proefondervindelijk — op circa 50 gulden 
per leerling. '... Dit is mogelijk nog te hoog gesteld; 
want niet alleen moet ik thans bij de huismeid nog eene 
kindermeid houden, maar ook eene huishoudster ...'. 
Als verdere kosten noemde hij het jaarsalaris van 
/ 150 voor secondant Keghels en / 100 voor secon-
dante Los. Het subsidie van de stad woog op tegen de 
huishuur. Samenvattend zei hij met ƒ 1150 in totaal 
zeven personen te moeten onderhouden, te weten 
naast hemzelf, zijn vrouw en twee kinderen, beide se-
condanten en een meid. De weledele schoolcommissie 
werd nederig voorgesteld '... of het niet mogelijk zij, 
dat door hare welwillende tusschenkomst mij over dit 
jaar 1842 nog eenige gratificatie geworde ...'^'. 

Al eerder zagen we dat voor zijn beide voorgangers, 
De Jager en Van Os, de inkomsten wellicht zelfs de 
doorslag gaven wat betreft hun vertrek uit Vlaardin-
gen. In hoeverre dit voor Adrianus van der Hoeven 
even zwaar woog, of dat de narigheid met de familie 
Schadd hem uiteindelijk opbrak ...? 
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De archieven zwijgen hierover. Feit is dat eind 1844 
Van der Hoeven deze stad verliet en zich vestigde te 
Hoom^o. 

Een reglement 

Het opnieuw vacant zijn van de onderwijzerspositie 
aan het Stedelijk Instituut vormde voor de Plaatselijke 
Schoolcommissie kennelijk een stimulans om de zaken 
nu eens grondig aan te pakken. Wellicht werd dit mede 
bevorderd door de steeds weer naar boven komende 
financiële problematiek? In elk geval, er werd een 
reglement opgesteld, speciaal voor het 'Stedelijk Insti-
tuut van Opvoeding en Onderwijs te Vlaardingen'. Zal 
de toevoeging 'Opvoeding' een gevolg zijn geweest 
van het streven van de inmiddels vertrokken Van der 
Hoeven? De districtsschoolopziener in die tijd, de 
Delftse Dr G. van Wieringen Borski, stuurde een con-
ceptreglemenf^ dat na te zijn aangepast aan de plaat-
selijke situatie, op 18 februari 1845 werd goedgekeurd 
door de 'EdelGrootAchtbare Heeren Gedeputeerde 
Staten' van Zuid-Holland''^. Al eerder was een be-
perkt reglement opgesteW* .̂ De thans op schrift ge-
stelde regels sloten aan bij de inmiddels op het Instituut 
gegroeide situatie; het geeft ons een goed beeld van het 
onderwijs aldaar in de hier beschreven periode. 
Het Instituut diende te bestaan uit twee hoofdafdelin-
gen, respectievelijk alleen voor mannelijke en alleen 
voor vrouwelijke leerlingen. De onderwijzer moest ten 
minste de tweede rang bezitten en '... eene volledige 
acte van algemeene toelating tot het geven van onder-
wijs in de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche ta-
len ...'. De Onderwijswet van 1806 gaf aan dat de 
tweede rang bestond'... uit dezulke, die, zoo in het ge-
woon als kunstmatig Lezen regt bedreven zijn, eene 
goede nette hand Schrijven, de Rekenkunde, zoo 
Theoretisch als Praktisch, regt verstaan, de voornaam-
ste regelen der Nederduitsche Taal, benevens dezelver 
gronden kennen, van de Aardrijkskunde en Geschied-
kunde eenig begrip hebben, en eene genoegzame be-
kwaamheid en geoefendheid bezitten in het geven van 
oordeelkundig onderwijs"*''. 

De schooltijden waren, met uitzondering van de vrije 
zaterdagmiddag, als volgt: 
— van 9 tot 12 uur en van half 3 tot 5 uur. Deze tijden 
waren bestemd voor de lessen in lezen, schrijven, reke-

nen, de lessen Nederlands en Frans, aardrijkskunde en 

geschiedenis. 
Wie meer onderwijs wilde, kon dagelijks terecht, 
— van 8 tot 9 uur 's morgens voor stel- en meetkunst 
en hogere rekenkunde met betrekking tot de handel en 
in het Italiaans boekhouden; 
— van 6 tot 7 uur 's avonds voor Engels en 
— van 7 tot 8 uur 's avonds voor Hoogduits. 
Alles bijeen bedroeg het aantal lesuren 30i tot 46T per 
week. 

De schoolgelden waren voor het algemene onderwijs 
6 gulden per kwartaal en voor de drie facultatieve les-
sen per les per kwartaal nog eens 3 gulden. Op jaarba-
sis kwam dit dus neer op 24 tot 60 gulden, afhankelijk 
van het vakkenpakket. 

De tweede afdeling was bestemd voor de jongedames. 
Aan het middagrooster is dat duidelijk te zien; dan was 
er namelijk van 3 tot 6 uur 'vrouwelijk handwerken 
van nut en vermaak'. De ochtendschooltijd — van half 
10 tot 1 uur — was bestemd voor de algemene vakken 
als in de eerste afdeling. Tesamen bedroeg het aantal 
wekelijkse lesuren voor de meisjes 36, tegen een 
schoolgeld van 7 gulden per kwartaal. Het onderwijs 
diende hier gegeven te worden door'... eene persoon, 
bezittende eene volledige acte van algemeene toelating 
als schoolhouderes, zich uitstrekkende tot het geven 
van onderwijs in de Fransche taal'. De lessen in schrij-
ven en rekenen behoefde deze dame overigens niet te 
geven, die waren voorbehouden aan de onderwijzer, 
's middags van 12 tot 1 uur, dan waren de jongens er 
toch niet! 

Dit was geheel overeenkomstig de wens van de school-
opziener, die schreef: '... Van schrijf- en rekenonder-
wijs door vrouwen laat zich niet veel goeds verwach-
ten ...'"1. 

De meer dan gevulde weektaak van de schoolmeester 
had eveneens de volledige instemming van Van Wie-
ringen Borski, want'... Daarbij zal de onderwijzer niet 
veel tijd hebben om stil te zitten en er noodwendig een 
huishouden op na moeten houden ...'. Als schoolhou-
der diende deze te zorgen voor huisvesting en verple-
ging van de juffrouw; voorts waren er twee ruime 
schooUokalen nodig, voorzien van passende school-
meubelen en algemene leermiddelen. Ook had hij de 
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De nieuwe school van Olivier, 1855. 

school'... naar eisch van het jaargetijde behoorlijk te 
verlichten en te verwarmen ...'. Alle schoolgelden 
kwamen toe aan de meester, zij het dat hij de school-
houderes eenvijfde deel van de inkomsten uit de twee-
de afdeling moest betalen; zo had zij belang bij de bloei 
van haar afdeling! Wanneer een afdeling meer dan 
veertig leerhngen telde, moest op eigen kosten van de 
meester een hulponderwijzer of secondante worden 
aangesteld. Uit de stadskas ontving hij overigens 
/ 400 per jaar, de schoolhouderes ƒ 100. Wanneer we 
ons realiseren dat de vakanties beperkt waren tot acht 
dagen met Kerstmis en drie weken omstreeks half juni, 
dan wordt het goed duidelijk dat noch de onderwijzer, 
noch de leerlingen veel kans kregen tot luieren. 

Johannes Comelis Olivier, 1845-1860 (1877) 

Alle aandacht voor het opstellen van het reglement be-
lette de plaatselijke schoolcommissie niet om te voor-
zien in de open plaats aan het Stedelijk Instituut. Inte-
gendeel, er werd op de gebruikelijke wijze bekendheid 
gegeven aan de vacature en er meldde zich een tiental 
gegadigden. Ook nu werd een vergelijkend examen 
gehouden en wel op 28, 30 en 31 december 1844. 
Naast de diverse facetten van het rekenonderwijs werd 
veel aandacht besteed aan de beheersing van de talen 
Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het schriftelijk 
examen omvatte bij deze vakken vooral het maken van 
opstellen, terwijl het mondeling onderzoek zich richtte 
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op lezen en vertalen. De laatste examendag was gere-
serveerd voor het geven van praktisch onderwijs over 
een aspect van de aardrijkskunde'". Aan het einde van 
deze 'driedaagse' was het Johannes Comelis Olivier op 
wie de keuze viel. 

Uit zijn sollicitatiebrief de dato 17 november 1844 
blijkt dat Olivier weliswaar nog niet eerder als hoofd-
onderwijzer werkzaam was, maar als secondant te Zie-
rikzee — zijn geboorteplaats — en te Noordwijk vele 
malen als zodanig had gefunctioneerd. Hij had '...in 
die betrekking ruimschoots de gelegenheid gehad om 
bij het klassikaal onderwijs en in den geheelen omgang 
met jongelieden de geschiktheid te verkrijgen om eene 
goede orde te handhaven ...'. 
In zijn werk had hij steeds te maken gehad met leerlin-
gen '...uit den beschaafden stand ...', waaraan hij ook 
de voorkeur gaf. Zo de commissie er wellicht moeite 
mee zou hebben dat hij ongehuwd was, kon de achten-
twintigjarige onderwijzer ter geruststelling vermelden 
dat zijn'... reeds aangeknoopte betrekking in dat geval 
deze zwarigheid ... zou uit de weg ruimen ..."•*. 

De toezegging van benoeming ontving Olivier op 2 ja-
nuari 1845. Vertrouwend op de raad en steun van de 
schoolcommissieleden aanvaardde hij de gewichtige 
betrekking als'... eene schrede... die mij nader brengt 
aan het doel mijner opleiding ...'. Omdat in Noord-
wijk-Binnen nog een en ander geregeld diende te wor-
den in verband met zijn opvolging, zou het uiteraard 
nog enige tijd vragen alvorens hij zich in Vlaardingen 
kon vestigen. Op zaterdag 4 januari zou hij echter 
overkomen, om de voor het instituut nodige regelin-
gen te treffen. Het speet hem zeer dat de onderwijzeres 
van de tweede afdeling op korte termijn wilde vertrek-
ken; de voorziening in deze vacature baarde hem zor-
gen daar hij bijna geheel onbekend was '... met het 
vrouwelijk personeel in het onderwijzersvak...'. 
Graag wilde hij een gesprek met haar, evenals met se-
condant De Wilde. Het was hem er alles aan gelegen 
de school zo ongestoord mogelijk te doen voortgaan 
en hij hoopte op de tevredenheid'... dergenen wier lie-
velingen mij ter vorming en opleiding zullen worden 
toevertrouwd ..."'^. 

Op 3 maart 1845 begon de nieuw benoemde institu-
teur zijn werkzaamheden aan de 'Stadsfransche 

school'. Hij betrok de woning van zijn voorganger Van 
der Hoeven, gelegen aan de Haven, wijk E, nummer 
78"^ Op 4 augustus van genoemd jaar trad hij in Zie-
rikzee in het huwelijk met '... Mejuffrouw Everdina 
Catharina Johanna Adriana Berg, oud negenentwintig 
jaren ... van beroep Particuliere ..."•'. Vijf kinderen 
werden uit dit huwelijk geboren, waarvan slechts twee 
de volwassenheid bereikten. De in 1846 geboren oud-
ste dochter overleed op tweejarige leeftijd; de tweeling 
uit 1849 werd niet ouder dan veertien dagen'**. 

Ondanks dat meester Olivier ruim dertig jaren in 
Vlaardingen woonde en werkte, is er weinig over hem 
en zijn school bekend. Hugo Weiland, geboren in 
1861, schreef in zijn 'Herinneringen' over Olivier 

Van harte aanbevolen! 
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slechts de volgende regels:'... Van het hoofd der Fran-
sche school, een deftig oud man, die steeds met het 
hoofd liep te schudden, vertelden wij, kinderen, elkaar 
dat dit kwam van de groote geleerdheid ...''°. In een 
soort getuigschrift de dato 5 april 1853 verklaarde de 
Plaatselijke Schoolcommissie dat de meester geduren-
de acht jaren '... de meest voldoende bewijzen heeft 
gegeven van bijzondere bekwaamheden, terwijl Hij 
naar hare meening in de Maatschappij de hoogachting 
ten volle waard is, van allen die op een onberispelijk 
gedrag en eene wellevende & wetenschappelijke be-
schaving prijs stellen ...''''. De reden van deze verkla-
ring is onduidelijk; was Olivier in die dagen wellicht 
aan het solliciteren? Ter gelegenheid van zijn vijfen-
twintigjarig jubileum als hoofdonderwijzer, in 1870, 
stond in de Vlaardingsche Courant onder meer te le-
zen dat hij'... gedurende al dien tijd onvermoeid al zij-
ne krachten (wijdde) aan hen, wier opleiding aan hem 
was toevertrouwd en ... het geluk (mocht) smaken zij-
ne pogingen ruimschoots beloond te zien ...'". Enige 
overdrijving is bij dit soort berichten doorgaans ge-
bruikelijk; ontdaan van de franje blijft duidelijk dat 
Olivier zijn toezeggingen uit 1845 '... der jeugd ... zoo 
nuttig mogelijk te wezen ...'"^ heeft waar gemaakt. 

Opvallend is dat ondanks alle inspanning en waarde-
ring het 'Instituut' nooit tot bloei is gekomen. Het leer-
lingenaantal kwam doorgaans niet boven de veertig 
uit, met inbegrip van de kostleerlingen. Deze laatsten 
waren in hoofdzaak afkomstig van de Zuidhollandse 
en Zeeuwse eilanden^^. In 1845, bij de aanstelling van 
Olivier, was van gemeentewege het te verwachten aan-
tal leerlingen geschat op vijftig, wat zou leiden tot een 
geraamd zuiver inkomen van / 1240 per jaar. In de 
praktijk kwam hij echter op gemiddeld ruim / 200 
minder uit. Hoewel hij daartoe niet verplicht was, had 
hij van die inkomsten ook nog vele jaren een hulpon-
derwijzer bekostigd. Deze vervulde naast het geven 
van onderwijs op de dagschool, ook taken ten behoeve 
van de kostschool: surveillance en studieleiding-'''*. 

De beperkte inkomsten beletten meester Olivier niet 
om uit te kijken naar een nieuwe behuizing. Op 1 mei 
1855 kocht hij, ten overstaan van notaris J. H. Knot-
tenbelt, van predikant A. F. van der Scheer een huis 
met erf en tuin, gelegen aan de zuidzijde van de Zo-
merstraat, hoek Baanstraat, Wijk I, nummer 76. De 

koopsom bedroeg ƒ 8500, waarvan ƒ 2000 contant 
werd voldaan''\ Hier vestigde OHvier zijn school. 
Kennelijk bood de nieuwe behuizing meer ruimte, 
want het aantal kostleerlingen nam sedertdien toe van 
circa vier tot rond twaalf, soms zelfs zestien. Met de se-
condante woonden deze aan de overzijde van de 
straat-''l 

In 1857 kwam een nieuwe onderwijswet tot stand'̂ ''. 
Veel haast met de invoering maakte men niet. Op 
8 september 1859 constateerde de schoolcommissie 
dat de school van J. C. Ohvier als gevolg van de aan 
hem verleende toelage (toen ƒ500 per jaar)" onder de 
openbare gerangschikt diende te worden''**. Met alleen 
maar rangschikken, was men er echter niet. Met name 
financiële en rechtspositionele regelingen vroegen 
nogal wat tijd. Weliswaar zou Olivier gewoon verder 
gaan als hoofd van 'zijn' school, maar de gemeente 
diende hem een vast traktement te betalen, alsmede 
een bedrag voor huur van de schoollokaliteit. Per 1 ja-
nuari 1861 volgde de formele overname door de ge-
meente Vlaardingen'''*. In het vervolg zou de school er 
een zijn voor uitgebreid lager onderwijs. Ook al bleef 
Johannes Cornelis Olivier tot kort voor zijn dood in 
1877 aan de nu openbare inrichting als hoofd verbon-
den, het Stedelijk Instituut van opvoeding en onder-
wijs als bijzondere school der tweede klasse had opge-
houden te bestaan. 

Samenvatting en conclusie 

Gedurende precies dertig jaren, van 1831 tot 1861, 
heeft het Stedelijk Instituut te Vlaardingen als zodanig 
gefunctioneerd. Was de eerste onderwijzer, Arie de 
Jager, wellicht een wat avontuurlijk type die een gat in 
de Vlaardingse onderwijsmarkt vermoedde, de drie na 
hem gekomen instituteurs hebben zeker hun schou-
ders er onder gezet en met veel inspanning een waardi-
ge plaats voor hun school nagestreefd. We kunnen 
constateren dat het hen niet heeft mee gezeten. Dit 
werd met name veroorzaakt door de onvoldoende toe-
stroom van leerlingen. Vlaardingen was in de beschre-
ven periode een kleine stad met een beroepsbevolking 
die haar brood voornamelijk uit het water moest halen. 
Het aantal inwoners bedroeg in die jaren 6949 tot 
8250. De aantallen van stads- en diaconiewege onder-
steunden waren hoog, tot 3372 in het jaar 1848!''" 
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Voor zijn leerlingen was het Stedelijk Instituut aange-
wezen op diegenen die het konden betalen, met andere 
woorden, op de 'fatsoenlijke stand' Deze vormde de 
kleine bovenlaag van de Vlaardingse bevolking, be-
staande uit reders, kooplieden en andere notabelen 
Uit deze ehte kwamen in die tijd ook de bestuurders 
van de stad en de leden van de Plaatselijke Schoolcom-
missie. 

Herhaalde pogingen van de andere schoolmeesters om 
het Instituut te doen sluiten, leden evenzo vaak schip-
breuk In wezen is dat niet zo verwonderlijk: de Stads-
fransche school was in feite als onderwij sinnchting be-
stemd voor de kinderen van degenen die plaatselijk de 
lakens uitdeelden. Zo kwam de subsidie die door de 
stadsregeerders, op voorstel van de schoolcommissie, 
herhaaldelijk aan het Stedelijk Instituut werd toege-
kend, uiteindelijk ten goede aan hun eigen kinderen! 
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