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Afbeelding voorkant boek: 
Eerste onderkomen van de Spaarbank Vlaardingen. Schiedamseweg 87. Te-
kening voorkomend op de oorkonde die Pieter van Dusseldorp A.Mzn. voor 
zijn 25-jarig lidmaatschap van het Spaarbankbestuur aangeboden kreeg in 
1913 (tekening R.W. Rinck, Den Haag). 

Afbeelding achterkant boek: 
Een onbekende Vlaardinger richt zijn blik op de nieuwbouw van winkels en 
vervolg van het viadukt, dat hier gevorderd is tot aan de voormalige Ge-
dempte Biersloot en het Veerplein (1964). 

Deze uitgave kwam tot stand 
dankzij financiële medewerking 
van de Gemeente Vlaardingen 
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over onze auteurs 

Hans Mathijssen (40) was na het voltooien van de Rijksarchiefschool werkzaam bij de Gemeentelijke Archief-
dienst Utrecht als medewerker bij de Afdeling Informatie en Educatie Hij is sinds september 1988 verbonden aan 
het Stadsarchief Vlaaidingen Juli 1989 werd hij benoemd tot stadsarchivaris Hij is bestuurslid van de Histon 
sche Vereniging 

Herman van der Lee (75), geboren te Vlaardingen is van 1935 tot 1965 werkzaam geweest bij de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiksvereniging "De Voorlooper" u a te Vlaardingen Van 1965 tot 1984 bij de gefuseerde 
coöperaties in het Waterweggebied 
Vanaf 1977 is hij als viijwilligei veibonden aan het mede doorhem geïnitieerde Nationaal Coöperatieve Museum 
te Schiedam, tevens Stichtingsbestuurder 

Paul J Westerdijk (52) behaalde na afronding van de Akademie voor Beeldende Kunsten (Rotterdam) de akte 
M O -Geschiedenis (Amsterdam) Hij publiceerde artikelen en studies over Vlaardingen en omgeving, o a over 
de ridderhofstad "Holy ' en de middeleeuwse handelsactiviteiten, en legde met pen en penseel "stad en land" vast 



ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 
HELINIUM 

Terra Nigra 

Het bestuur van de werkgroep bestond in de verslag-
periode uit: 
J.P. ter Brugge, voorzitter; M.A. Struijs, secretaris; 
J.M. Moree, penningmeester; mevr. I. Weerdesteijn-
van Dam, bibliothecaresse; J.J. van der Donck, lid. 
Vergeleken met 1992 vonden geen bestuurswijzigin-
gen plaats. 
Het bestuur kwam in de verslagperiode 11 maal bij-
een. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de regio-
en de afgevaardigdenvergadering van de Archeologi-
sche Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.), de 
overkoepelende landelijke vereniging 
Helinium telde 56 A.W.N.-leden, 2 A.W.N.-huis-
genootleden, 1 A.W.N.-jeugdlid en 64 donateurs. 

In de verslagperiode verschenen de nummers 126 tot 
en met 129 van het mededelingenorgaan "Terra 
Nigra". De inhoud was zeer gevarieerd: van berichten 
van het bestuur, een rubriek met vondsten uit het verle-
den tot gedetailleerde verslaglegging van archeolo-
gisch, geologisch en historisch onderzoek. De 
artikelenreeks over grafzerken in de Grote Kerk van 
Vlaardingen werd weer voortgezet. Geologisch/ar-
cheologisch onderzoek in de Aalkeet Binnenpolder 
("puinstortlocatie") en op de locatie "Kooiwoning" 
(Broekpolder) leverde een wezenlijke bijdrage aan de 
kennis over de landschapsgenese van de streek rond 
Vlaardingen. De sarcofaagdeksel die in 1941 in de 
Grote Kerk werd gevonden was onderwerp van studie, 
waarbij de archeologische en kunsthistorische aspec-
ten werden belicht. Een andere verhandeling besloeg 
het onderzoek naar de zogenaamde "Kleine Molen" in 
de Kralingerpolder te Maasland. 
Vergeleken met voorgaande jaren is het blad sterk in 
dikte toegenomen. De flinke groei van het aantal lezers 
toont aan dat het blad zeer wordt gewaardeerd. Binnen 
de archeologische vakliteratuur zijn regelmatig ver-
wijzingen te vinden naar in Terra Nigra verschenen 
publikaties. 

Overdrukken 

Vanwege de grote vraag is van de overdrukken 1 tot en 
met 3 (Project Middeleeuws Vlaardingen, De Hoge 
Werf te Vlaardingen en Een menselijk skelet uit 
Vlaardingen-West; bronstijdbewoning in het veen-
gebied?) een tweede druk verschenen. 

Werkavonden 

De werkavonden werden tot september 1993 bij de 
voorzitter thuis (vanwege de verbouw van de werk-
ruimte in boerderij Hoogstad) georganiseerd op iedere 
eerste, derde en vijfde woensdagavond van de maand. 
Tijdens deze bijeenkomsten werden onder meer blauw-
Delftse aardewerkscherven uit de beerput van herberg 
"De Visscher", die in de tweede helft van de 18e eeuw 
op de hoek van de Vlaardingse Markt en de Smalle 

Sarcofaagdeksel uit de 12e eeuw, gevonden in de Grote Kerk 
(1941) 
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Havenstraat stond, gepast en geplakt Tevens werden 
de vondsten van de Vlaardingse opgravingen "Dijk-
steeg", "Van Kampenschool" en "Hoogstad" gewas-
sen en gecatalogiseerd 
Vanat september 199^ vonden de werkavonden -nu 
wekelijks- plaats in de nieuwe werkruimte in de voor-
malige stal van boerderij Hoogstad Hier werd vooral 
gewerkt aan het gebruiksklaar maken van de werk-
ruimten Deze werkzaamheden bestonden onder meer 
uit het schilderen van wanden, deuren en plafonds, het 
isoleren van ruimten en het inrichten van de diverse 
ruimten 

Opgravingen en onderzoeken 

Assistentie werd verleend aan de stadsarcheologische 
diensten van Vlaardingen (Dijksteeg, Westmeuwland, 
Van Kampenschüol en Hoogstad), Rotterdam 
(Imeldaterrein te Schiedam en Romeinse begraaf-
plaats te Spijkenisse) 
De heer PG Heinsbroek verrichtte een groot aantal 
grondboringen om inzicht te krijgen in de geologische 
en archeologische ontwikkeling van de locaties 
Marathonweg, Hoogstad, Kooiwoning, Steenhuizen 
en Aalkeet Binnenpolder 

Excursies 

Circa 30 leden brachten een bezoek aan het archeolo-
gisch themapark in oprichting "ARCHEON" te 
Alphen aan de Rijn Mevrouw drs H van Londen 
leidde de groep rond, onder meer langs enkele gere-
construeerde Vlaardingen-Cultuur huizen 
Op 2 oktober 1993 werd tijdens de najaarsexcursie 
een geslaagd bezoek gebracht aan kasteel Ammei 
soyen, 's-Hertogenbosch en het prehistorische dorp 
bij Eindhoven 

Lezingen 

- Maart mevrouw drs H van Londen over haar on-
derzoek naar de Inheems-Romeinse bewoning in het 
reconstructiegebied Midden-Delfland 

Oktober vier lezingen door eigen leden, te weten drs 
PG Heinsbroek over Steenhuizen, drs O Dorenbos 
over Maasland, drs J P ter Brugge over recent ar-
cheologisch onderzoek in Vlaardingen en drs J M 
Moree over Schiedam. 

- November dr O Brinkkemper over de bewoning 
van Voorne-Putten in de Romeinse tijd en de Ijzertijd, 
gezien in botanisch perspectief 

De Helinium-leden Struijs en Ter Brugge verzorgden 
een lezing voor de Historische Vereniging Maasland 
over de "Hof van Vlaardingen en haar bewoners" De 
heer Ter Brugge hield een lezing over de Vlaardingse 
archeologie voor de Vlaardingse gemeenteraad Te-
vens gaf hij een cursus "archeologie en stieekhistone 
van Vlaardingen" voor de Volksuniversiteit Vlaar 
dingen 
De heer Moree hield lezingen voor diverse instellin-
gen, waaronder enkele scholen 

Nieuwe werkruimte 

Helmium kreeg in 1993 een nieuwe werkruimte Deze 
weikruimte -de stal in de boerderij Hoogstad in Vlaar-
dingen- IS op kosten van de gemeente Vlaardingen ge-
heel verbouwd en voor gebruik geschikt gemaakt 
Naast de archeologische werkruimtes zal hier ook het 
Archeologisch-Historisch Museum Hoogstad geves-
tigd worden Een speciaal opgerichte stichting met de 
naam Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaar 
dingen zal de exploitatie op zich nemen Helimum-le-
den hebben een flinke steen bijgedragen bij de 
verbouwingswerkzaamheden 

Stadsarcheologen 

In Schiedam en Vlaardingen werden in 1993 gemeen-
telijke archeologen aangesteld Dit waren respectieve-
lijk de Helinium-Ieden J M Moree en J P ter Brugge 

Bibliotheek 

De bibliotheek werd met een groot aantal titels uitge-
breid De nieuwe boeken werden verkregen door aan-
koop, door gift of door ruilabonnement DhrStruijs 
completeerde de auteurs- en onderwerpencdtalogus, 
die in 1994 volledig geautomatiseerd beschikbaar zal 
komen 
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HISTORISCHE VERENIGING 
VLAARDINGEN 

Het jaar 1993 kende voor de Historische Vereniging 
Vlaardingen weer tal van hoogtepunten. Zo werd het 
jubileumprojekt "25 jaar Historische Vereniging 
Vlaardingen" afgerond. Er was een aantrekkelijk op-
gezette Open Monumentendag, een geslaagde jaar-
lijkse excursie en een reeks van boeiende lezingen. 
Betreffende het behoud van het historisch aanzien van 
onze binnenstad noemen wij de akties rond het behoud 
en de renovatie van het Weeshuis en de planvorming 
van onze vereniging - De Nieuwe Tuinen - voor de 
bebouwing van het gebied Sclaavenburch/Dijksteeg. 

Het ledenbestand stabiliseerde zich op een niveau van 
1140. Vandaar dat er plannen in ontwikkeling zijn om 
een groei van dit bestand op gang te brengen. Zo zal er 
onder meereen jeugdlidmaatschap worden ingevoerd. 

De algemene ledenvergadering vond plaats op 23 
maart in een zaal van de Bethelkerk. De reglementair 
aftredende bestuursleden -de heren W.C. den Breems, 
C.J. Hart en J.J. Westerdijk- werden herkozen. 

Het Tijd-Schrift verscheen tweemaal. Nummer 49 be-
vatte een artikel over de stichting en de opening van de 
Stadsgehoorzaal en het verhaal "De burgemeesterse 
die ereburgeres werd". In uitgave 50 waren de onder-

Een zojuist geloste hoot aan het Westerhoofd heeft vracht geleverd voor Van Gend en Uws Een heen \an de hekende Belgische 
knollen, die de maatschappij m de jaren vijftig gehruikte, n te zien. 
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werpen "Vlaardingen vooruit" na de tweede wereld-
oorlog, "Mijmeringen van een Vlaardingse waker" en 
"Het openbaar vervoer in en om Vlaardingen". 

Het veelzijdige lezingenprogramma ging van start met 
een verhandeling van drs. P.J Moree over 
"Vlaardingers bij de V.O.C". 
De historie en de teloorgang van de Broekpolder werd 
belicht door de heer F W Assenberg. 
Na afloop van de algemene ledenvergadering kwam 
de stadsarchivaris van Rotterdam, baron C O.A 
Schimmelpenninck van der Oije, aan het woord over 
het onderwerp "geschiedbeoefening als hobby" 
Zeer veel belangstelling trok de lezing "Het oude en 
nieuwe stadshart", verzorgd door de heer W.C. den 
Breems en geïllustreerd door dia's (op 3 grote scher-
men) en tilms. 
Ter voorbereiding op de excursie naar Utrecht het de 
stadsarchivaris en voormalig bestuurslid van de Vere-
niging Oud-Utrecht. de aanwezigen kennis maken met 
deze prachtige stad. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van de Vlaardingse 
stadsrechten in de 11e tot en met 15e eeuw en de ver-
banden met stadsrechten en privileges in andere ste-
den, werden behandeld door de heer P.J. Westerdijk 
Er vond tevens een proef plaats met een geheel nieuwe 
opzet van een lezingenavond. Met als centraal onder-
werp "De Grote Kerk op de Markt" vond de eerste van 
een tweetal lezingen plaats, die met medewerking van 
de Archeologische Werkgemeenschap Helinium wer-
den georganiseerd. Op deze eerste avond werden de 
aanwezigen verdeeld over twee groepen De heren J. 
van Dorp en C Maarleveld behandelden 'De geschie-
denis van de Grote kerk in kleine voorwerpen', terwijl 
de heer F Heinsbroek met de tweede groep een rond-
gang maakte langs de vele grafzerken. Ook de sarco-
faag van Tidbald stond op het programma. Na de 
pauze wisselden de groepen van inleiders. Begin 1994 
wordt deze cyclus in de Grote Kerk vervolgd Het jaar 
werd afgesloten met een verhandeling van de heer F. 
van Frielle over de geschiedenis van Van Gend & 
Loos. 

De Domstad Utrecht was het doel van de jaarlijkse 
excursie Het programma omvatte een bezoek aan de 
Domkerk, een wandeling door de oude binnenstad en 
een rondleiding door het Centraal Museum 

Met de overdracht aan de gemeente van twee grote pa-
nelen (formaat 80 x 100 cm) over de bouwfasen van 
het Stadhuis en van de Grote Kerk en twee informatie-
panelen (100 x 120 cm) over de Markt en de Oude 
Haven, werd het jubileumprojekt '25 jaar Historische 
Veieniging Vlaardingen' afgesloten 

De presentatie van het Historisch Jaarboek 
Vlaardingen 1993 vond plaats in het Theatercafé 
Stadsgehoorzaal Harmonie. De coordinator van deze 
uitgave, de heer J van Hees, reikte het eerste exem-
plaar uit aan de heer H van der Lee, auteur van het 
omslagartikel Dit artikel beschrijft de geschiedenis 
van het Volksgebouw De andere bijdragen zijn het 
eerste deel van een verhandeling over de stadsrechten 
van Vlaardingen (auteur, de heer F.J Westerdijk) en 
een vervolg op een eerder verschenen artikel over de 
slagers in Vlaardingen (jaarboek 1990). Thans is het 
onderwerp de slagersgezellen (auteur de heer J van 
Hees) 

Ter afsluiting gaat onze dank uit naar de talrijke leden 
die zich op een niet aflatende wijze in het afgelopen 
jaar hebben ingezet voor de vereniging. 

10 



STADSARCHIEF 

Het jaar 1993 stond voor het Stadsarchief 
Vlaardingen in het teken van grote veranderingen. Al-
lereerst werd het Stadsarchief per 1 januari 1993 een 
afdeling van de nieuw opgerichte Dienst Welzijn. Met 
andere cultuurafdelingen kon hierdoor een begin ge-
maakt worden met een gestructureerde samenwerking 
om te komen tot een weloverwogen geïntegreerd 
kunst- en cultuurbeleid. Vervolgens kon op 8 septem-
ber 1993 de eerste paal voor de uitbreiding van het 
archiefgebouw op feestelijke wijze door de stadsarchi-
varis de grond ingedreven worden. De uitbreiding 
gaat bestaan uit een tweede archiefdepot, een moderne 
berging en studiezaal voor de topografisch-historische 
atlas, een kantine, een donkere kamer en een extra 
kantoorruimte. Tegelijkertijd werd begonnen met een 
grote opknapbeurt en renovatie van het 'oude raad-
huis'. Helaas ontstond in de laatste maanden van het 

jaar nogal wat vertraging in de bouwwerkzaamheden, 
zodat de oplevering pas half 1994 verwacht kon wor-
den. 
In het najaar voltrok zich een revolutie op het gebied 
van de automatisering. Er werd naar Plein Emaus een 
glasvezelkabel aangelegd, zodat het Stadsarchief op 
geautomatiseerde wijze kon gaan communiceren met 
andere gemeentelijke diensten. Raadpleegmogelijk-
heden van bestanden van derden zullen in de komende 
jaren opgebouwd worden. 

Het gezin van Wijnand Houdijk (1847-1924) en Klaziena 
Manu van der Wel. Wijnand Houdijk was in zijn jonge jaren 
Pauselijk 'zouaaf, vrijwilliger in Pauselijke dienst. Later was 
hij vele jaren 'suisse' (bewaker) van de R.K Kerk te 
Vlaardingen. Op de foto i\ hij afgebeeld met de Pauselijke 
onderscheiding 'Bene Merente'. De man uiterst rechts op de 
foto is de vader van Klaziena Maria van der Wel. 
Aanwinst 1993. Schenking. 
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Eén van de hoogtepunten in het verslagjaar was het 
uitreiken van de Vlaardingse culturele waarderings-
prijs "d'Akerboom" aan archiefmedewerker Matthijs 
A. Struijs. Deze toekenning straalde heel duidelijk 
door naar de werkzaamheden van het Stadsarchief. 

In 1993 was een teruggang van het aantal bezoeken 
waarneembaar (1992: 2.545; 1993: 2.423). Enerzijds 
werd deze teruggang veroorzaakt doordat archieven 
en verzamelingen steeds meer op geautomatiseerde 
(en dus snellere) wijze geraadpleegd konden worden. 
Anderzijds beïnvloedden uiteraard ook de verschil-
lende verbouwingswerkzaamheden het aantal bezoe-
kers. 

Op het gebied van cultureel-educatieve aktiviteiten 
kan het volgende vermeld worden. Het Stadsarchief 
was op dit gebied steeds meer voorwaardescheppend 
bezig en ging niet meer aktief "de markt op". Met in-
gang van 1993 werden verzoeken om (medewerking 
aan) exposities, lezingen en cursussen aan de aanvra-
ger doorberekend. Ook in de toekomst wil het Stads-
archief aktief "meedenken en meebouwen", maar de 
personele en materiële kosten zullen dan volledig door 
de aanvrager betaald moeten worden. Wie exposities, 
lezingen en cursussen wil organiseren kan natuurlijk 
altijd in het Stadsarchief terecht om de voorbereiding 
daarvan zélf ter hand te nemen. 

Op 28 augustus werd een Open Dag georganiseerd. 
Vóór het gebouw presenteerde zich als goede blikvan-
ger de Historische Vereniging. Het bezoekersaantal 
overtrof alle voorgaande Open Dagen: in totaal wer-
den 1150 geïnteresseerden bij de ingang "geturfd". 
Vooral de vele videofilms, de restauratiedemonstraties 
en de prijsvraag mochten zich in de grote belangstel-
ling verheugen. 

Tot slot een greep uit de belangrijkste aanwinsten van 
1993: 

Archieven: 
-Casimir Scholengemeenschap, 1968-1980 
-Gemeentelyceum, 1956-1968 
-Jeugdgemeenteraad, 1954-1980 
-ENCK-Windmill, 1919-1970 
-Hollandsche Fabriek van melkproducten en voe-
dingsmiddelen N.V. HoUandia, 1913-1972 

-Kamer van Koophandel en Fabrieken Vlaardingen, 
1908-1922 
-N.V. Küchler Rijwielfabriek Excelsior, 1936-1993 
Atlas: 
-fotocollectie en 111 filmbanden van voetbal-
vereniging Zwaluwen 
-Aquarellen van Kim Laing, G. Wiegman en J. Wei-
land 

Het bovenstaande is een selectie van gebeurtenissen en 
verworvenheden. Zoals altijd kan een volledig jaarver-
slag ingezien worden bij het Stadsarchief zelf. 

J.A.C. Mathijssen, 
stadsarchivaris. 
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STREEKMUSEUM JAN ANDERSON 

Het jaar 1993 heeft in het teken gestaan van de 
kennisoverdracht vanuit het museum aan derden 
Daartoe werden onder andere lezingen gehouden over 
de Vlaardingse straatnamen, het begraven in onze 
stad, over folklore en stadsgeschiedenis en voor de 
cursisten "Ken uw stad" van de VVV Daarnaast voor 
de gemeenteraad Vlaardingen in de 20ste eeuw voor 
een Tsjechische groep de geschiedenis van het Huis 
van Oranje en voor nieuwe ambtenaren het ontstaan 
van Vlaardingen 

In de (beperkte) openingstijden bezochten 2749 perso-
nen het Streekmuseum 100 minder dan vorig jaar 
Daarnaast bezochten 19 groepen het museum en com-
pleteerden 4 bruidsparen op sfeervolle wijze hun 
trouwreportage 

De immer groeiende bibliotheek werd aangevuld met 
371 banden, waaronder "De nauwkeurige 
Hollandsche Almanak" uit 1778, 41 st na-oorlogse 
Enkhuizer Almanakken, de ingebonden Libelle uit 
1941, pubhkaties over het plaatselijke bednjfs- en 
verenigingsleven, Koppermaandagprenten, glas, mid-
deleeuwse pelgrim-insignes en geïllustreerde tijd-
schriften uit de periode 1840-1945 Verder het 
Olympia jaarboek 1936 Berlijn en een umformboek 
ovei de Nederlandse Land- en Zeemacht uit 1900 

De Prenten- en Tekeningenkollektie werd uitgebreid 
met 844 stuks, waaronder de toren van de Grote Kerk 
met "Bal op" (binnenkomst vissersschip). Snip- en 
Snapprogramma's 1941/1944, "Lengtemaat Jezus 
Christus" 1766, titelblad "Abraham, de aartsvader" 
van Arnold Hoogvliet, "Ontboezeminge bij de dood 
van de Koningin der Nederlanden" uit 1837 door P K 
Drossaert en de overlijdenskaart van Ds De Stoppe-
laar Verder werden 242 foto's en ansichtkaarten aan-
geworven, alsmede vijf albums met familiefoto's 

Van 219 schenkers/verkopers werden 1468 voorwer-
pen ontvangen voor onze geschiedemsafdeling 
Mobilisatiekruis 1914-18, 18e eeuws Delfts bord 
"God hoort alles en siet alles", ivoren calvanegroep 
(kruis-opstelling), zilveren rijksdaalder 1898, corpus 
van Christus van de aardewerkfabriek Regout 
Verder een kist met loodgietersgereedschap, een 

klompenrek voor het schooltje, een Westerwald kruik 
"George Rex" uit 1710 en een politiespeld uitgegeven 
bij het bezoek van Paus Paulus uit 1985 
Voor de Vlaardingse kollektie een bonbonnière met de 
Wilhelminahaven, de naamsteen A Sprij van de Ie 
Meubelfabnek in de Van Leyden Gaelstraat, geboorte-
beker NH-kerk ca 1950, collectie asbakken 
Vlaardingse bedrijven, verbanddoos luchtbescher-
raingsdienst Vldg 1940, een zinken haring 1919, een 
linnen paardekleed gebruikt bij een begrafenis 
Verder een schilderij van boerderij en hek Holy ge-
schilderd door Henk Plomp en een gezicht op de Hoog-
straat van Jo Baars Tenslotte het vaandel van Haven-
bednjf Vlaardingen-Oost 
2e WO collectie Bronzen Leeuw 1944, Bronzen kruis 
1940, Vhegerkruis 1940, NSB-wandelmedaille, 
mouwembleem lijfwacht Mussert, distnbutiemap AH 
en een blok zinken gewichten 
Voor onze archeologische verzameling 2 houten trip-
pen (open schoenen), een houten dobbelaar (een 
bordje), bronzen mondharp, een ijzeren schaar en een 
collectie opgegraven spaarpotten 14/18e eeuw 

Door zes restaurateurs werden negentien voorwerpen 
in goede staat gebracht, onder andere het houten gevel-
bord van vrachtrijder Hozeman uit de Waalstraat 
In binnen- en buitenland werd meegewerkt aan 
tentoonstellingen de bnllenkollektie werd geëxpo-
seerd in Verona, het Oorlogsspeelgoed in het Leger-
museum te Delft en in Edinburgh, de tabakskollektie 
in de Jaarbeurs in Utrecht, de Oranje-kollektie op het 
stadhuis met Koninginnedag Verder werd materiaal 
verstrekt voor tentoonstellingen over 180 jaar 
Gemeentepolitie Vlaardingen, Maasland en het ver-
keer, over Leen Droppert in het Visserijmuseum en 
aan een drogisterij in Wijk bij Duurstede 
In het museum werden tentoonstellingen gehouden 
over de watersnoodramp, onze teruggekeerde kollektie 
WO II, het 25-jarig jubileum van Bakker Hazenberg 
en 100 jaar Schietvereniging Wilhelmina 

Gepubliceerd werden artikelen over de geschiedenis 
van de Vlaardingse Politie in het Korpsblad 
Landelijk waren talrijke artikelen gewijd aan de 
tentoonstelling van de watersnoodramp In het blad 
van "De Verzamelaar" werd onze verzamelwoede be-
licht en gedurende een tweetal uitzendingen bij FM-
Waterweg van elk een uur werd aandacht besteed aan 
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het begraven in Vlaardingen. Verder werd medewer-
king verleend aan aktiviteiten van een aantal Histori-
sche Verenigingen, werd gejureerd bij een plaatselijke 
Kunst en Kitsch-happening en bij een presentatie van 
oude auto's en motoren. Voorts werden klcding-
adviezen gegeven voor de musical "Brood uit het Wa-
ter", werd informatie verstrekt aan Klaas Kornaat 
over Vlaardingen tijdens WO II en aan anderen voor 
publikaties over bordspelen en voor de geschiedenis 
van de Schietvereniging Wilhelmina. 

Verslag van hel Vissenjmuseum niet ontvangen. 

Hulpgoederen voor Zeeland - Ophaalploeg gefotografeerd op 3 fehniaii 1953 op het Verploegh Chassépleiii 
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Me\K Sonneveld op weg naai hakket Roest Zij heeft suiker en 
boter hij zich om ijzerkoekjes te laten maken. 

KRONIEK 1943.* 

Door Matthijs A. Struijs 

Januari 

1 Aantal inwoners van Vlaardingen 40.057. 
19.831 mannen en 20.226 vrouwen. 
De uitgevers van de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
berichten dat de advertentiekolommen in de krant 
worden versmald van 6 tot 4 cm. De advertentieprijs 
wordt met 1/3 verlaagd en zal voortaan per 
millimeterhoogte worden berekend: 7 cent per milli-
meter met een minimum van 14 millimeter a ƒ 1,03. 

De gemeente Vlaardingen krijgt vergunning tot het 
oprichten van een vuilnisbergplaats aan de "Nieuwe 
Haven" [Kon. Wilhelminahaven Zuidzijde]. 

F. van Kralingen, hoofdcommies Ie klasse, klerk ter 
secretarie, is 40 jaar in dienst van de gemeente Vlaar-
dingen. 

* integrale opname 

H. de Groot, ontvanger van de gemeente Vlaardingen, 
is 40 jaar in dienst bij de gemeente. 

De 25-jarige mevrouw J. de J. - B., met een driejarig 
kind op de arm lopende op de Schiedamseweg, tegen-
over de Boslaan, aangevallen door twee beschonken 
personen. De vrouw werd in de sloot gegooid. Later 
miste zij twee portemonnaies met samen ƒ 80,- inhoud 
en distributiebonnen. 

5 Ds M. Groenenberg, predikant bij de Ned. Her-
vormde Gemeente, neemt een beroep naar Amsterdam 
aan. 

K.F. de Korte, commies bij de Gemeentelijke Licht- en 
Waterbedrijven, viert zijn 40-jarig dienstjubileum. 

De 'autoriteiten' hebben bepaald dat nieuwsbladen die 
twee of driemaal per week verschijnen, voortaan 
slechts tweemaal mogen uitkomen en wel één maal 

Di M. Groenenberg, 5 januari 
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De jubilarissen De Groot (links) en Van Kraltngen, 1 januari 

met twee en éénmaal met vier pagina's. In verband 
hiermee verschijnt de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
voortaan alleen op dinsdag en vrijdag. 

Verhuisd: J.G. Kolkman, van IJmuiden naar 
Surinamesingel 45 te Vlaardingen. 

Door evacuatie is de zaak in rookartikelen van de we-
duwe A. Soeteman verplaatst uit Hoek van Holland 
naarBinnensingel 195 te Vlaardingen. 

8 Advertentie: "Welke Hawaianband (amateurs) 
wil voor ons spelen om gramofoonplaten op te nemen? 
Geluidsinstallatie Boer, Paterstraat 22". 

Te koop: Prima geit, met diploma's. 

9 Winterhulp Nederland organiseert in zaal 

"Excelsior" twee drukbezochte éénpansmaaltijden. 

10 Archivaris M.C. Sigal geeft in de krant een 
overzicht van het zeer aktieve leven van J.H. van Lin-
den van den Heuvell, die 60 jaar is geworden. 

12 In de plaats van W. de Vos, die met pensioen 
gaat, is tot hoofd van de Savornin Lohmanschool aan 
de Prins Hendrikstraat benoemd de oud-Vlaardinger 
K. Schouten te Berkel Z.H. 

Als opvolger van Jac. Huitema, die met pensioen is 
gegaan als hoofd van de Da Costaschool, is benoemd 
J. Boogaard te Dubbeldam. 

Nu in verscheidene steden op last van de bezetter de 
luidklokken uit kerktorens zijn verwijderd, worden 
hier-en-daar met succes pickupinstallaties met gram-
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J.H. van Linden van den Heuvel! 60 jaar, 10 januari 

mofoonplaten met klokgelui gebruikt om de aanvang 
van kerkdiensten aan te geven. 

14 Overleden op 95-jarige leeftijd Nicolaas Ox, 
Callenburgstraat 122. 

15 Door veehouder O. wordt een hem toebeho-
rende houten brug, welke over een sloot aan de Burge-
meester Luyerinksingel lag, vermist. 

Vermist: een kostbare lichtgele Afghaanse windhond, 
luisterend naar de naam "Mitras". 

16 Uit een pakhuis aan de Westhavenkade worden 
50 paren kameelharen pantoffels vermist. 

Uitvoering in zaal "Liefde en Vrede" door de 
Mandoline- en Mondaccordeon-Vereeniging 
"Excelsior", onder directie van M. Roodenburg Sr. 

17 De Rooms-Katholieke E.H.B.O viert in het 

R.K. Vereenigingsgebouw aan de Markgraaflaan het 
10-jarig bestaan. 

18 De baas-bankwerkerij H. Gort is 25 jaar in 
dienst bij de Amsterdamse Superfosfaatfabriek (ASF) 
te Pemis. 

Het hoofd der plaatselijke politie, burgemeester M.C. 
Siezen, roept de bevolking op sabotagedaden tegen de 
Duitse Weermacht na te laten. Hij doet een beroep op 
de mannelijke inwoners zich vrijwillig beschikbaar te 
stellen voor bewakingsdiensten van gevaar lopende 
objecten. Indien het aantal vrijwilligers hiervoor on-
voldoende is, dan zal de bevelhebber van de Duitse 
Weermacht personen tot het verrichten van deze dien-
sten aanwijzen. 

19 De chef van de drukkerij van de N.V. 
"Hollandia", A. Hoogland, viert zijn 25-jarige dienst-
jubileum. 

Advertentie: "Juffrouw gevraagd voor het dagelijks 
schoonhouden van circa 300 etensnappen". 

In verband met grote oefeningen met luchtdoelgeschut 
van de Duitse Weermacht, wordt de bevolking ge-
maand in de week van 18 t/m 23 januari binnenshuis te 
blijven of dekking te zoeken. 

20 Wegens het met gevaar voor eigen leven redden 
van drenkelingen, wordt door de burgemeester een 
schadevergoedingssom van het Carnegie Heldenfonds 

De automobiel van de familie Ox, 14 januari 
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uitgereikt aan W. Hofman en RA. Bakker. Aan Hof-
man voor een redding in 1942 en aan Bakker voor red-
dingen in 1928, 1936, 1937, 1940 en 1942. 

22 De 14-jarige Trudi Kraan, dochter van de Ge-
reformeerde predikant Dr E.D. Kraan, wordt tussen 
Vlaardingen en Schiedam door een plotseling open-
gaande deur uit een rijdende trein geslingerd en over-
lijdt kort daarop aan haar verwondingen. 

28 De heer Van Welzenes, bekende eerste-klasse 
voetbalscheidsrechter, houdt in zaal "Concordia" aan 
de Rijkestraat, voor de leden van de Voetbalvereem-
ging "Fortuna" een causerie over zijn voetbal-
loopbaan. 

29 K. Maat is 40 jaar in dienst bij Schildersbedrijf 
H. Maarleveld. Hij ontvangt een fraaie gedenk-
penning. 

De afslag:aal van het Handelsgebouw werd in de oorlogsjaren voor vele uitvoeringen gebruikt, omdat Zaal Harmonie door de 
bezetteis gevorderd was, 1 jebruari 

Advertentie: "Alleen voor vaste afnemers: Zaterdag 
a.s. drop zonder bon verkrijgbaar bij Drogisterij 
Boonen, Callenburgstraat 38". 

Februari 

1 De herenkapperszaak van wijlen J.M. van 
Klink, Dayer 1, door zijn weduwe overgedaan aan de 
Ie bediende van de zaak, J.C. Smith. 

Uitvoering van Van Dijk's Band in de Afslagzaal van 
het Handelsgebouw aan de Parallelweg, met mede-
werking van Van Dijk's Dameskapel. 

5 Op de scheepswerf Figee 10 gros bouten en 
moeren ontvreemd. 



De jubilaris Pieter Maat temidden van personeel en vennoten van de haimghandel G. Struijs, 10 februari 

De Oud-Gereformeerde Gemeente in Hersteld Ver-
band onder 't Kruis, vraagt een voorganger tussen 22 
en 45 jaar. Vereist is een goede kennis van de Heilige 
Schrift en hij is verplicht een toga te dragen, welke 
gratis verstrekt wordt. Hij krijgt voldoende salaris en 
vrij wonen. Alleen zij die de Gereformeerde beginselen 
liefhebben, van ieder kerkgenootschap, kunnen hierop 
reflecteren. 

7 Melkhandel-Levensmiddelenbedrijf "De Vet-
tenoord", Pieter Karel Drossaartstraat 70, door C. van 
der Ende overgedaan aan zijn zoon C. van der Ende Jr. 

8 Het sluitingsuur van cafe's en restaurants wordt 
door de Höhere SS-und Polizeiführer Rauter bepaald 
op 21.00 in plaats van 23.00 uur, terwijl het tijdstip 
waarop men zich niet op straat mag bevinden, van 
24.00 op 22.00 uur wordt gesteld. 

10 P. Maat is 45 jaar als kuiper in dienst bij de 
vishandelaar Firma G. Struijs. 

De firma H. van Toor Jz bestaat 60 jaar, 13 februari 
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12 Gevraagd: Nette vriendin, 22-25 jaar, liefst in 
het bezit van rijwiel. 

De meubelfabriek v/h Maat & van der Lee, in combi-
natie met Stoomtimmerfabriek "De Akerboom", 
vraagt jongens voor alle afdelingen. Gratis eten. Cen-
trale keuken. 

13 De firma H. van Toor Jz, Slijterij en Wijnhan-
del en Fabriek van boerenjongens, advocaat, schillen 
op brandewijn, likeuren en limonadesiropen, bestaat 
60 jaar. 

16 De burgemeester reikt de bronzen Carnegie 
Heldenfondsmedaille uit aan V.L.C. Bos, voor het 
redden van een drenkeling uit de Oude Haven in 1942. 

19 Op grond van artikel 8 van de Luchtbescher-
mingsverordening, gelast de burgemeester als plaatse-
lijk luchtbeschermingsleider het aanbrengen van een 

teken op alle gebouwen waarin zich een telefoon-
aansluiting bevindt, zodat het personeel van de Lucht-
beschermingsdienst weet waar zij een telefoon kan 
vinden om zich met de commandopost van de dienst in 
verbinding te kunnen stellen. 

20 en 22 Straatcollecte voor Winterhulp. 

23 Het Leesgezelschap "Onderling Genoegen" 
biedt de heer L. van der Plaat het ere-iidmaatschap 
aan, wegens zijn 35-jarig lidmaatschap (in navolging 
van zijn overgrootvader, grootvader en vader), voor 
zijn veeljarig secretarisschap en voor zijn dichtkunst, 
waarvan hij onder meer wekelijks blijk geeft in de 
Nieuwe Vlaardingsche Courant. 

28 De diensten 'in rechtzinnigen geest" van de 
Luthersche Kerk worden hervat in gebouw "Soli Deo 
Gloria", Callenburgstraat 15. 

De telefoonafbeelding hoven het huisnummer: hier op de Hoogttraat 197. 19 februari 
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5 Aan de Kweekschool voor Vroedvrouwen te 
Rotterdam zijn geslaagd voor het examen kraam-
verpleegster zuster M. van den Engel en zuster C. 
Kolkman. 

Het tegoed bij de Spaarbank bedraagt per 28 februari 
ƒ 3.931.388,66 tegen ƒ 3.241.014,95 in februari 
1942. 

Leden van de Nationale Jeugdstorm zamelen boeken 
in voor de Nederlandse arbeiders in Duitsland. 

9 Propaganda-filmvoorstellingen van de Natio-
nale Christelijke Geheel-Onthouders-Vereeniging. 
Toegang voor kinderen 15 cent, voor volwassenen 35 
cent. 

. EEN RAMP. 

Een bcrocriui^ in den lande • 
Braelit hel allerlaatst boriclit, 
ïvienis; ]K)ller <'ii be/.illei-
Deed dien luu'lii f̂ eeii oo^ meer lilelil. 
Want daar las hij dat /.ijii ])i'ie1je^, 
Van vijf Iionderd en oen inille 
Die liij koe,st<'ide en liet' had, 
Zulk een lot ten dcele viel! 
Ach, niün lieve ;'.warte briefjes, 
In de brandkast trouw bewaard, 
— Zijn, je moet er niet aan denken — 
Sclieurpapier op einde j l a a r t ! 
Heb ik daai zoo voor j^eploeterd? 
'k Heb geen Jiaar moer oj) mijn kop, 
Dag en nacht in de nesotic. 
Heb ik eventjes een strop f 
Ja, je kunt ze no,!? wol wi-sselen, 
Maar moet naar den fiscu-s saan, 
Eu die vraa£;t met 2Vr!>usoogcn: 
Besfee vriend, hoe kom j ' er aan? 
Als je eerlijk dan verteld hebt, . 
In de ])untjes, geloof me vi-ij — 
Zegt dat hreerschap met een g-lindaeh ; 
Dat 's voor jon en dat voor mij! 
Alles heeft zijn g-oede zijde 
En zoo is Jiet ook weer h i e l^ 
Want met één April aanstaande 
Volop weer elosetpapier! 

L. V. d. P. 

14 De Zondagsschool van de Remonstrantse Kerk 
bestaat 50 jaar. 

16 De bankbiljetten van 1.000 en 500 gulden wor-
den met onmiddellijke ingang uit de roulatie genomen. 
Slechts belastingkantoren mogen ze nog inwisselen. 

Te koop gevraagd: Tanden en gebitten [?]. 

19 Eerste Jeugddienst bij de Remonstrants Gere-
formeerde Gemeente aan de Hoflaan. 

23 De 21-jarige mejuffrouw S. geraakt in het wa-
ter van de Oude Haven, nabij de Hoflaan. De jonge-
man A. Pietersen, wonende Westhavenkade 104, 
sprong haar na en wist haar te redden. 

Op 66-jarige leeftijd te Apeldoorn overleden de oud-
gemeentesecretaris van Vlaardingen (1914-1916), 
G.J. Hardick. 

25 W.H. Niestadt en D. Amoureus zijn beiden 25 
jaar werkzaam op het hoofdkantoor van "Hollandia". 

linksboven: L. v.d. Plaat (zittend rechts) en enkele 
leden van "Onderling Genoegen", 23februari 
linksonder: 16 maart en de visie van L. v.d. Plaat 
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G.J. Hardick, 23 maart 

26 Recept voor een kerrieschotel van gort: 
150 gram gort, 7 deciliter water, 2 grote uien, 3 theele-
pels kerriesurrogaat, een klontje boter, aroma of een 
bouillonblokje, zout. 
'De schotel wint aan vitaminewaarde, wanneer men 
op het laatste ogenblik wat geraspte rauwe wortel of 
fijngesneden groenten toevoegt'. 

Slagerij Bezemer, Kortedijk 106, kan wegens gebrek 
aan personeel niet meer aan huis bezorgen. 

27 Het 1 1/2-jarige meisje Verburg wordt door een 
onbekende uit de Oude Haven gered. 

28 Tegen 97 personen is op zondag proces-verbaal 
opgemaakt wegens het zich op straat bevinden tijdens 
luchtalarm. 

29 De zomertijd gaat in. 

Overleden zijn de 15-jarige Pieter van Toor, 2e 
Maasbosstraat 85 en de 16-jarige Maria Jacoba van 
der Lugt, Van Lennepsplaats 6. [Zie volgend bericht]. 

30 De burgemeester attendeert erop dat het levens-
gevaarlijk is zich tijdens luchtaanvallen buitenshuis te 
bevinden. Bij de laatste luchtaanval heeft dit aan twee 
jonge mensen het leven gekost. [Zie ook voorgaand 
bericht |. 

31 Afscheid M. van der Linden Lzn als opzichter 
bij de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettings-
dienst. 

31 Anglo-Amerikaanse luchtaanval op Rotterdam. 
Meer dan 300 slachtoffers. [Zie ook bericht van 6 
april (. 

April 

1 In café-restaurant "Tivoli", Markt 9, treedt op 
de 'attractie van het seizoen', Harry Raidav met zijn 
drie accordeonsolisten. 

6 Advertentie: Vlaardingsche Burgers! Wie heeft 
er a.u.b. wat beddegoed en kleertjes tegen kleine ver-
goeding ? Meisje 10 en jongetje 6 jaar. Wij zijn totaal 
alles kwijt uit Rotterdam. G. van der Struijs, Rijke-
straat 5. 

7 Uitvoering van het Vlaardings Dubbelmannen-
kwartet, directeur P. van Berkel, in de zaal van het 
Handelsgebouw, met medewerking van de voor-
drachtskunstenaar Willem van der Loos. 

8 Zanguitvoering van het meisjes- en kinderkoor 
"Ons Clubje", onder leiding van mejuffrouw Jo Mul-
der in de grote zaal van het Handelsgebouw. 

13 De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van 
Vlaardingen heeft goedgekeurd het plan van de 
Diaconie tot stichting van een eigen rusthuis, waartoe 
eerst een fonds zal worden gesticht. 

15 Kerkconcert door het Dameskoor "Viva Melo-
dia", onder leiding van mejuffrouw Jo Mulder, in de 
Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan. 

19 A.A. van Binsbergen is 25 jaar behanger-
stoffeerder bij de firma A. Groeneveld Azn. 
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"Het Vlaardings duhhelmannenkwartet" (1932-1962) in 1937 hij hun optreden voor de N.C.R.V.-microfoon. 
V.l.n.r. Arie Groeneveld, Gerrit Assenberg, Paul van Berkel, Reijer van 't Woud, Cor van Es, Gerrit SpringeUng, Jan Verhurgh, 
Henk van Dorp, Bas Simon; 7 april 

20 Bij de verjaardag van Adolf Hitler: "Gelukkig 
de mensch, die over het vermogen beschikt om door 
den vorm van de verschijning heen het lotsbestier te 
herkennen; tegenover zulk een veldheer is slechts "een 
onvoorwaardelijk volgen" mogelijk. 

22 Installatie van een kerngroep in de Kring 
Vlaardingen der Technische Noodhulp. Een vrijwil-
lige reddingsbrigade bij rampen. 

29 De Weermachtsbevelhebber beveelt dat de le-
den van het voormalige Nederlandse Leger terstond 
opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd, 
omdat zij het vertrouwen, dat in 1940 in hen werd ge-
steld en waarom zij toen uit krijgsgevangenschap wer-

den vrijgelaten, hebben geschonden door hun vijandig 
gedrag. 

Mei 

2 In de bewaarschool aan de Thorbeckestraat 
wordt gestart met de Jeugdkerk van de Ned. Her-
vornide Gemeente. 

6 Aan M.C. Siezen wordt eervol ontslag verleend 
als burgemeester van Vlaardingen. 

13 De 50-jarige Hendrik van Minnen, varende op 
het s.s. "Arundo" en wonende De Wetstraat 4, wordt 
vermist. 
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K. van Halewijn en J. Verboon zijn 25 jaar in dienst 
bij Levers Zeepmaatschappij "Sunlight". 

14 De Commissaris van Politie maakt bekend dat 
bij onvoldoende verduistering in het vervolg direct op 
de niet-verduisterde ramen zal worden geschoten. 

18 Het plaatselijk Gewestelijk Arbeidsbureau 
wordt opgeheven en zal voortaan fungeren ais bij-
kantoor van het Rotterdamsche Gewestelijk Arbeids-
bureau. 

21 In de Oosterkerk aan de Schiedamseweg wordt 
de eerste van vier Psalmzangavonden gehouden, geor-
ganiseerd op initiatief van de Stichting tot Verbetering 
van het Psalmgezang. 

Mejuffrouw W. den Hartog is 25 jaar huishoudster bij 
banketbakker Jan Boer 

M.C. Siezen. 6 mei 
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A. van der Leeden. 28 mei 

23 Willem van der Meer en Arendje Farenhout, 
wonende Bleekstraat 56/6, resp. 84 en 80 jaar oud, 
zijn 60 jaar getrouwd. Van der Meer is oud-tolbaas bij 
de tol aan de Vijfsluizen en had jarenlang een bode-
dienst op Schiedam. 

25 De uitgevers van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant delen de lezers mee dat in het kader van de 
beperking van het papierverbruik, de verschijning van 
de dag- en nieuwsbladen verder wordt beperkt. Boven-
dien is een persreorganisatie doorgevoerd. Het 
"Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en Hsselmon-
de" en de "Nieuwe Vlaardingsche Courant"' moeten 
hierdoor per 1 juni 1943 worden gecombineerd tot een 
éénmaal per week verschijnend nieuwsblad met vier 
pagina's. De naam van dit nieuwsblad zal luiden "De 
Maasmonder". 

28 Loco-burgemeester A. van Rijn maakt de data 
bekend waarop bewoners van bepaalde straten hun ra-
diotoestel moeten inleveren in het gebouw van de 
Christelijke HBS, Westhavenkade 95. 

Aan de lessen op de Ambachtsschool worden toege-
voegd de vakken Duits, natuur- en werktuigkunde en 
lichamelijke opvoeding. 

A. van der Leeden is 25 jaar in dienst bij de Gemeente-
lijke Havendienst. 



Juni 

1 Het Commissariaat van Politie te Vlaardingen 
wordt opgeheven. De voormalige commissaris zal 
voortaan de rang dragen van Majoor van Politie. 

Het expeditie- en verhuishednjj van Jats Brohhel bestaat 25 
jaar, 1 jiini 

4MIB 

4 Eerste uitgave van "De Maasmonder"; Alge-
meen Nieuws-en Advertentieblad voor Vlaardingen, 
de Hoeksche Waard en IJsselmonde en Omstreken. 
Verschijnt één maal per week op vrijdag. 
Opmerkelijk feit: De Vlaardingse editie draagt nr 
7224 van de 66e jaargang, 1943, hetgeen aansluit bij 
de nummering en de jaargang van de Nieuwe 
Vlaardingsche Courant. 

Alle in het jaar 1920 geboren mannen worden opge-
roepen om bij het Arbeidsbureau onmiddellijk een 
aanmeldingsformulier voor de arbeidsinzet in ont-
vangst te komen nemen en het daar, op bepaalde dagen 
persoonlijk weer in te leveren. 

18 Afscheidsdiensten in de Nieuwe Kerk aan de 
Binnensingel en in de Grote Kerk op de Markt van Ds 
M. Groenenberg, wegens vertrek naar Amsterdam. 

Broekmans Boekhandel maakt bekend dat zij door 
krijgsgevangenschap niet meer in staat is de week-

onder De ziekenharakken norden polikliniek, 2 juli 
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bladen "Libelle", "Panorama", "Rijk der Vrouw", 
"Luistergids" enz. thuis te bezorgen. Gevraagd wordt 
in het vervolg de bladen zelf op te halen. 

22 De 44-jarige Vlaardinger Pieter Sas komt om 
het leven bij een bomaanval op de scheepswerf Wil-
ton-Fijenoord te Schiedam. 

23 Uitvoering door de koren "Vivezza" en "Jong 
Leven", beide onder leiding van mevrouw Katharina 
Verhoeff-Torn, in het Handelsgebouw. 

Juli 

1 Aan Dr A.L. Erkelens wordt wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ont-
slag verleend als gemeente-geneesheer. 

2 Bellen en klokken, die niet kerkklokken zijn, 
moeten ter inbeslagneming worden aangemeld. 

Ds. W.J. Schouten op Soestdijk, 25 juli 
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De voormalige ziekenbarak aan de Hofsingel zal wor-
den verbouwd tot polikliniek. 

3 In de tuin van het "Volksgebouw" aan de 
Schiedamseweg geeft de Arbeidersmuziekvereeniging 
"Voorwaarts" een concert. 

9 "Wie Ruilt ? 
Ik heb een nieuwe vulpenhouder met 14 karaat gouden 
pen, voor-oorlogsche prijs ƒ 11,50 en zoek een goede 
rijwielband 28 x 1 1/2. A. van Olm, 
Wm.Beukelsznstraat 65". 

16 De N.S.B.-er W. Hansen te Den Haag benoemd 
tot burgemeester van Vlaardingen. 

23 Het kinderkoor van de Christelijke Gemengde 
Zangvereeniging "Vlaardinger-Ambacht" voert in het 
Handelsgebouw het kinderzangspel "Goudmuiltje" 
op. 

25 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van Ds 
W.J. Schouten. 

31 Bijeenkomst in zaal "Excelsior" van de Onder-
kring 2 van Kring Nieuwe Waterweg der Nationaal 
Socialistische Beweging, ter verwelkoming van de 
nieuw benoemde burgemeester Hansen. 

De Brood-en Banketbakkerij van W. A. Moerman ver-
plaatst van Voorstraat 33 naar Voorstraat 55. 

Augustus 

5 Loco-burgemeester A. van Rijn installeert in 
het stadhuis burgemeester W. Hansen. Na een dank-
woord aan de heer Siezen, van wie geen officieel af-
scheid kon worden genomen en een dankwoord aan 
hen die de loco-burgemeester in de afgelopen twee 
maanden terzijde hebben gestaan, vervolgt de heer 
Van Rijn zijn installatie-toespraak als volgt: 

'En thans, mijnheer Hansen, doet gij Uw intrede als 
Burgemeester onzer gemeente. Ik kan wel herhalen 
wat ik sprak bij de intrede van den heer Siezen: Gij zijt 
voor Vlaardingen een onbekende, en de ingezetenen 
zijn dat voor U. Nu behoeft dat niet altijd een bezwaar 
te zijn. Maar de taak die u hier wacht, zal voor U, 



Locn-hurgemeester A van Rijii hij een voor-oorlogse 
verkiezing, 5 uugiistu<i 

vooral in dezen bijzonderen tijd, verre van gemakke-
lijk zijn. 
Niet alleen, omdat gij U op het terrein van de prakti-
sche gemeentelijke bestuurstaak nog niet veel hebt be-
wogen, niet alleen omdat U als overtuigd nationaal-
socialist bij het overgroote deel der burgerij geen weer-
klank zult vinden, maar ook omdat sinds bijna twee 
jaren Vlaardingen tot de noodlijdende gemeenten be-
hoort en een voorzichtig financieel beleid dringend 
gewenscht is. U een opsomming te geven van de za-
ken, die hier op afdoening wachten of die in de aller-
eerste plaats urgent zijn, acht ik vrijwel overbodig, 
omdat geen mensch kan zeggen, wat er in de toekomst 
tot de mogelijkheden zal behooren. Vastheid is hier 
nog nergens te vinden. Nochtans komen er op gemeen-
telijk terrein dagelijks dingen voor, waarin een beslis-
sing dient genomen. 
Ik hoop dat U dit met wijsheid en voorzichtigheid zult 
doen in het belang der vele ingezetenen, die aan Uwe 
zorgen zijn toevertrouwd. Vlaardingen bezit een 
goedwillige en gemoedelijke bevolking, in het alge-

meen bereid zich te onderwerpen aan het gezag, over 
haar gesteld, maar ook prijsstellende op hare vrijhe-
den, die zij zoo lange jaren mocht bezitten. Bovendien 
doet de meerderheid der burgerij confessie van haar 
Christelijke beginselen en richt zij daarnaar handel en 
wandel. Ik vertrouw, dat U hiermede rekening zult 
houden en wensch U wijsheid toe om dit volk in alle 
verstandigheid te leiden. 
Ik heb er al op gewezen, dat de toekomst zeer onzeker 
is, gezien van menschelijk standpunt; wij zijn van gis-
teren en weten niets. 
Maar gelukkig, daar is een God vol van wijsheid en 
kennis, en die naar zijn raadslag de wereld bestuurt en 
leidt en ook Vlaardingen beschikt alles wat Zijne Hand 
noodig keurt. 
Dit te mogen weten en gelooven geeft rust voor het 
gemoed en kan alleen de kracht zijn voor degenen die 
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te arbeiden hebben aan de taak, die hun is toever-
trouwd, ook op het terrein van het gemeentelijk leven. 
Zij dit U, mijnheer Hansen, geschonken en moge ik U 
hiermede het teeken Uwerburgemeesterlijke waardig-
heid overdragen'. 

In zijn rede merkt Hansen o.m. op dat hij rekent op 
loyale medewerking van het gehele gemeente-
personeel. Hij eist van hen niet dat zij op korte termijn, 
tegen wil en dank, nationaal-.socialist worden, maar 
hij eist wel dienstbaarheid aan de gemeenschap, ge-
hoorzaamheid aan de geldende rechtsvoorschriften en 
medewerking aan de tenuitvoerlegging daarvan en 
'een loyale samenwerking met en een hoffelijke hou-
ding tegenover de bezettings-autoriteiten. Ik acht dit 
een lands- en volksbelang bij uitstek. Aan hen onder 
de gemeente-ambtenaren die denken, dat zij nog wel 
kunnen afwachten, of degenen die denken, dat zij, on-
der 't mom van samenwerking, door ondergrondsche 
actie het opbouwend werk kunnen ondermijnen of 
bemoeielijken, geef ik den vriendelijken raad, "Spaar 
U die illusie, schakel U bijtijds om of trek U bijtijds 
terug, want ik zal U weten te onderkennen en dan zal 
ik van geen gekscheren weten'". 
Verder zei hij tegen de bevolking dat hij begreep dat 
zijn benoeming tot burgemeester 'door U, die helaas 
voor het meerendeel nog afwijzend tegenover het na-
tionaal-socialisme staat, met gemengde gevoelens is 
ontvangen. Ik persoonlijk twijfel er echter niet aan of 
gij zult eerlang tot de overtuiging komen, dat er meer 
is dat ons bindt dan wat ons scheidt'. 

Hij beëindigde zijn toespraak als volgt: 'In de hoop, 
dat onze gezamenlijke arbeid mijne medewerkers, 
moge strekken tot heil van deze gemeente en tot heil 
van Volk en Vaderland, verklaar ik mijn ambt als 
Burgemeester van Vlaardingen te aanvaarden. Deze 
verklaring wil ik bezegelen met de leus, welke in 
lang vervlogen jaren zoo menigmaal in deze eeuwen-
oude stad van Zeevaarders weerklonken moet heb-
ben, de leus onzer vaderen: "Hou zee!'". 

(Door een aantal aanwezigen werd met dit "hou zee" 
ingestemd). 

20 Ingesteld is een Centraal Bureau Huisvesting. 

In verband met het voorkomen van buiktyphus waar-
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schuwt de burgemeester ervoor géén ongekookte 
melk of ongekookt water te drinken. 

22 F. van T., wonende aan de Groeneweg, doet 
aangifte van diefstal van ƒ 4.000,-, die hij in zijn tuin 
had begraven. Met behulp van een politiehond wordt 
zijn buurman J.R. als verdachte aangewezen. Het 
geld wordt echter niet gevonden. 

23 Het Bureau van de Armenraad wordt ver-
plaatst van Markt 14 naar het Handelsgebouw aan de 
Parallelweg. 

27 Op 76-jarige leeftijd overleden Pieter van den 
Berg, oudste firmant der Stoomtimmerfabriek "De 
Akerboom" en oud-opperbrandmeester. 

Pieler van den Berf> (r) als lid van het College van 
Brandmeesters (ca. 1915). met v.l.n.n: A. Maarleveld Azn., 
J. Grijfijn, F. Binnendijk, D.L. Baauw. .IJ. van Heijst en 
A. van Santen. 27 augustus 

September 

3 Voor verhuizingen binnen de gemeente is 
voortaan vergunning van de burgemeester vereist. 

4 Opening van het filiaal van Schoenenmagazijn 
"Waco", Hoogstraat 202. 

Concert van de Christelijke Harmonie-Vereeniging 
"Sursum Corda" op het Feestterrein aan de Broek-
weg. 

6 P. Vink en C. van der Windt zijn 40 jaar in 
dienst bij de firma IJzermans & Co. 



17 Het aantal gevallen van diphterie neemt toe. 

19 Opening van het V.F.C. Sportpark aan de 
Sportlaan in voormalig Vlaardinger-Ambacht. 

24 De Vlaardingse recherche arresteert twee 
rijwieldieven en twee helers, waardoor een flink aan-
tal rijwieldiefstallen wordt opgelost. 
NB. Van de zeer vele fietsen die in 1943 werden 
gestolen werd het merendeel later teruggevonden, 
maar dan ontdaan van de banden. 

30 Als eerste optreden in Vlaardingen geeft Jan 
de Peinder in zaal "Excelsior" een piano-avond. We-
gens zeer grote belangstelling wordt dit concert op 5 
oktober herhaald. 

Oktober 

1 Andermaal roept de burgemeester op tot het be-

Politie-elftal 1943: v.l.n.r.: Kloots, Barends, Rijsdam, Jansen, 
Streefkerk, Vervoort, L. van Nieuwenhuyzen: gehurkt Poot, 
Tamboer Vermaat: zittend De Riimph: 19 september 

waken van objecten van de Duitse Weermacht, waar-
aan nog steeds sabotage wordt gepleegd. 

Het Timmer- en Aannemingsbedrijf Weerheijm be-
staat 25 jaar. 

4 De zomertij d wordt beëindigd. 

8 Opgericht een afdeling Vlaardingen van de Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Voorzitter Mr F.O. Fock, secretaris J. Erkelens. 

De Vlaardingse autobus van de R.E.T. vervoerde in 
het eerste halfjaar 1943 408.415 passagiers. 

A.C.W. ten Cate te Breukelen en E. Hofman te Gro-
ningen worden benoemd tot hulpprediker bij de Her-
vormde Gemeente. 

9 Ds H.J. Heida, predikant bij de Gereformeerde 
Kerk van Vlaardingen, vraagt emeritaat aan. 

i 5 De burgemeester roept de bevolking op bedde-
goed en onderkleding in bruikleen beschikbaar te stel-
len voor de in te richten noodziekenhuizen. 

27 De Jozef Israëlsstraat en de Da Costastraat zijn 
verdoopt in Frans Halsstraat en A.C.W. Staringstraat. 

De timmermanswinkel van Weerheijm aan Het Pad, met 
reklame voor de destijds vaak geleverde rolluiken, 1 oktober 
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29 D. Haddeman is 40 jaar in dienst van de 
Gemeentereiniging. 

November 

1 Het bijkantoor Vlaardingen van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau Rotterdam verplaatst naar Raad-
huisplein 5, het voormalige Raadhuis van voormalig 
Vlaardinger-Ambacht. 

Begonnen wordt met verplichte voorlichting aan de 
bevolking inzake zeitbescherming tegen de gevolgen 
van luchtbombardementen, voor alle inwoners boven 
de 15 jaar. 

6 "Wel getroffen, maar niet verslagen". Geopend 
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"St CcwLilia" met links vooraan H J Verburgh, 14 november 

aan Emaus 54 een vis- en visconservenzaak van P.M. 
Zegers, voorheen gevestigd Groenlandstraat 6a, Rot-
terdam-West. 

9 Te Hillegersberg op 85-jarige leeftijd overleden 
Cornelis Pot, vroeger reder en scheepsbouwer te 
Vlaardingen. 

10 Aangifte van nieuwe leerlingen is mogelijk 
voor de Christelijke School, Prins Alexanderstraat, 
'voorheen Wilhelminastraat'. 
NB. Alle straten die herinnerden aan levende leden 
van het Koninklijk Huis of aan Joden, zijn door de 
Duitse bezetter herdoopt. De Wilhelminastraat werd 
zodoende "Prins Alexanderstraat". Door de toevoe-
ging Voorheen Wilhelminastraat' werd dus aan de 
herdoping volkomen voorbijgegaan! 

14 H.J. Verburgh is 40 jaar lid van het Rooms Ka-
tholiek Parochiaal Zangkoor "St. Caecilia". 

December 

3 Ds P.M. Luca, predikant bij de Remonstrants 
Gereformeerde Gemeente, neemt een beroep naar Lei-
den aan. 

7 In de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan 
piano-recital door Marinus Flipse. Wegens grote be-
langstelling wordt dit recital herhaald op 8 februari 
1944. 

10 Aan de Nieuwelaan is gevestigd een vis-
conservenfabriek van Joost Pot. 

16 Drukkerij Van Dooren bestaat 50 jaar. 

18 Met een door de omstandigheden gehalveerd 
aantal muzikanten geeft de Harmonievereeniging 
H.V.O. een concert in de Afslagzaal van het Handels-
gebouw. 
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23 Gestolen: 19 konijnen. De daders van deze dief-
stal worden in Schiedam aangehouden, maar nog 
slechts acht dieren konden aan de eigenaars worden 
teruggegeven. 

Aan de heer M.C. Siezen, oud-burgemeester, wordt 
eervol ontslag verleend als ambtenaar van de Burger-
lijke Stand. 

30 Op 71-jarige leeftijd overleden Harmen 
Jousma, oud-schoolhoofd van Openbare School E aan 
de Prins Hendrikstraat en School C aan de Ooster-
straat. 

Klas met meester Jousma (School E. Prins Hendrikstraat}. 
Zittend v.l.n.n: Lankester, C.P. van Huiten, Metta Bekkering, 
Jaantje Maarleveld, onbekende, Hitih Kop, Jo van der Pijl. 
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KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1993 

door Marianne van Papeveld-Hörst 

Januari 

1 Het aantal inwoners van Vlaardingen is thans 
73.784. Dat is 121 minder dan aan het begin van het 
vorige jaar. 

De jaarwisseling in Vlaardingen is volgens de politie 
tamelijk rustig verlopen. Het was opmerkelijk dat vrij-
wel geen telefoontjes binnenkwamen over vuur-
werkoverlast. 

Het Rijnmondgebied is tijdens de jaarwisseling op 
veel plaatsen vrijwel 'ondoordringbaar' geweest door 
ernstige smogvorming met een hoog gehalte zwavel-
dioxide door het afsteken van vuurwerk. In Vlaar-
dingen werd 276 microgram zwaveldioxide per ku-
bieke meter gemeten. 

De Kamer van Koophandel sluit wegens gebrek aan 
klanten de dependance in Vlaardingen. Voor alle 
dienstverlening moet men nu naar het hoofdkantoor in 
Rotterdam. 

2/3 Na twee jaar is er weer schaatspret op de 
Vlaardingse Vaart. Duizenden schaatsliefhebbers bin-
den de schaatsen onder voor een tocht over de Vaart en 
de Vlieten. 

4 Bakkerij Frans Hazenberg aan de Hoogstraat 
verkoopt weer ijsmoppen. Schaatsers uit het Westland 
halen traditiegetrouw ijsmoppen bij deze bakkerij bij 
de sluizen. 

5 De criminaliteit in de Waterwegsteden is in 
1992 vooral gestegen door de explosieve groei van het 
aantal autokraken. Vlaardingen komt in het totaal-
overzicht op de tweede plaats met 6 gewapende over-
vallen, 5 straatberovingen, 159 mishandelingen, al 
dan niet in combinatie met diefstal, twee opgerolde 
dealpanden en een hennepkwekerij en één moord. 

De actie ter behoud van het pontje De Kwakel, tussen 
de Broekpolder en de Kwakelweg, heeft succes gehad. 

In het voorjaar en de zomer kunnen weer veel mensen 
genieten van dit recreatieproject. 

6 De subsidieregeling voor oud papier wordt met 
eenjaar verlengd. De gemeente wil hiervoor 150.000 
gulden uittrekken. Maximaal wordt een dubbeltje per 
kilo door de gemeente betaald. Vorig jaar is er 1.800 
ton ingezameld. In 1991 was dit 1.500 ton. 

7 Het college van B en W is enthousiast over de 
eerste opzet van de langverwachte Structuurschets, 
waarin de toekomstplannen van de gemeente komen te 
staan. Eén van de belangrijkste facetten is het plan om 
te komen tot de bouw van een aanzienlijk aantal wo-
ningen langs de Nieuwe Maas. 

8 In zaal Middelhuyse zesde editie van het Reij-
naard Sound Festival. Ted van der Parre, sterkste man 
van Nederland en ter wereld, uitgeroepen tot het 
Vlaardings toptalent van het jaar. 

Jaap Kreeft van 1976-1993 voorzitter van de Centrale 
Kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Vlaardingen, 
13 januari 



In de brandweerkazerne jaarlijkse korpsavond van de 
gemeentelijke brandweer. Nieuwjaarstoespraak door 
commandant P. Runsink. In totaal rukte de brandweer 
in 1992 666 maal uit, waarvan 225 voor brand, 200 
maal voor hulpverlening en 241 keer was er loos 
alarm. 

12 M.P. Roosekrans, hoofdbode van de gemeente, 
is bij zijn vertrek onderscheiden met de zilveren ere-
medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
Hij maakt gebruik van de regeling 'vrijwillig ver-
vroegd uittreden". 

De provincie gaat samen met de gemeenten Rotter-
dam, Vlaardingen en Maassluis onderzoeken of de 
aanleg van de vuilstort in de Lickebaert achterwege 
kan blijven. De provincie is niet van plan gedurende 
het onderzoek de procedures voor de aanleg stop te 
zetten. 
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Zware storm. Talrijke daken waaien van flatgebou-
wen. 

13 Overleden op 68-jarige leeftijd Jacob Kreeft, 
praeses van de Centrale Kerkeraad van 1976 tot 1 ja-
nuari 1993. Hij wordt begraven op de Bijzondere Be-
graafplaats te Ellecom. 

14 De heer L. van der Werff, telefonist ter 
gemeentesecretarie neemt afscheid. Hij heeft 38 jaar 
bij de gemeente gewerkt en is vervroegd uitgetreden. 

18 De Schiedamse christelijke scholengemeen-
schap De Burcht fuseert met ingang van het nieuwe 
schooljaar met de afdeling van het voorbereidend be-
roepsonderwijs van Beneden Maas. De scholen gaan 
samen verder onder de naam Het Gilde College. 

21 Verschenen het boek 'Hendrik Walaardt Sacré. 
Leven voor de Luchtvaart' van de Vlaardinger Rolf de 
Winter. 

23 Het Vlaardingse clownsduo Bassie en Adriaan 
verblijft momenteel op de Nederlandse Antillen voor 
opnamen van een nieuwe twaalfdelige jeugdserie, die 
de Tros-televisie in het voorjaar van 1994 zal uitzen-
den. 

Officiële opening van het nieuwe onderkomen van de 
Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg Noord door 
burgemeester L.W. Stam. Aan de Meidoornstraat heb-
ben de 900 leerlingen elf leslokalen tot hun beschik-
king gekregen. 

24 In de Ichthuskerk afscheidsdienst van ds W. 
Verhoef met medewerking van het jongerenkoor Real 
Choice. Ds Verhoef maakt gebruik van de mogelijk-
heid om vervroegd met emeritaat te gaan. 

25 Europa-avond in de Burgerzaal van het stad-
huis. Op uitnodiging van de plaatselijke VVD discus-
siëren o.a. de Tweede Kamerleden J.D. Blaauw 
(VVD). J.R Van lersel (CDA), M. van Traa (PvdA) en 
L. van Middelkoop over het nieuwe Europa na het 
wegvallen van de grenzen. 

Leo van der Werff {staande rechts) hij de voor hem zo 
belangrijke rateltikker, 14 januari 



Bas en Adnaan van Toor m 1978, 23 januari 

De tijdelijke openstelling van de busbaan tussen de 
Parijslaan en Korhoenlaan is beëindigd. Vanaf heden 
mogen alleen autobussen en taxi's van de busbaan ge-
bruik maken. 
Het onderzoek naar de geluidsoverlast bij een defini-
tieve openstelling is onlangs afgerond. 

Met de overhandiging van een speciale krant aan bur-
gemeester Stam en wethouder Kool geeft een afvaar-
diging van de Vlaardingse ouderenbonden het start-
sein voor het 'Europese Jaar van de ouderen en solida-
riteit tussen generaties'. 

Zware storm en springtij langs de kust. De Koningin 
Wilhelminahaven onder water gelopen. 
Het waterpeil van 2.65 meter boven NAP was meer 
dan de waterkering plaatselijk kon verwerken. Rond 
19.30 uur zakte het water weer even snel als het was 
gestegen. 

Burgemeester Stam slaat de eerste paal van de uitbrei-
ding van het nieuwe politiebureau aan de Delftse-
veerweg. Het gebouw dat in 1990 werd opgeleverd 
wordt met twaalf meter verlengd. 

28 Eerste paal geslagen voor de laatste fase van 
woningbouw aan de Vlaardingse Vaart. 

Overleden op 70-jarige leeftijd J.L. Kloet, oud-direc-
teur van het gelijknamige schildersbedrijf. 

30 Nederland herdenkt de watersnoodramp van 1 
februari 1953. In het Streekmuseum Jan Anderson is 
tot 31 maart een tentoonstelling ingericht, die laat zien 
wat deze ramp voor Vlaardingen betekende. 

Februari 

2 Het Plaatselijk Educatief Centrum kan de lange 
wachtlijsten voor diverse cursussen wegwerken. Het 
ministerie voor Onderwijs heeft hiervoor 388.000 gul-
den beschikbaar gesteld. Daarmee komen de uitgaven 
van het PEC voor dit jaar op 1.348.843 gulden. 

3 Patrimoniums Woningstichting heeft de plan-
nen klaar voor de verbouwing van het Weeshuis. Het 
'Nieuwe Weeshuis' krijgt op de begane grond bedrijfs-
ruimte en op de bovenverdieping 'appartementen in 
historisch perspectief' voor zogenaamde yuppies. 

De werkgroep 'Andere Markt' viert het 10-jarig be-
staan. Onder de paraplu van de Andere Markt bevin-
den zich Amnesty International, Vluchtelingenhulp, 
Unicef, de Wereldwinkel, het Vlaardings Vredes-
platform, Vastenaktie, Kerk en Samenleving en Zen-
ding-Werelddiaconaat. 

4 Eerste paal geslagen voor het zorgcentrum 
Soenda, een initiatief van de Stichting Verpleegtehui-
zen Nieuwe Waterweg-Noord en de Vlaardingse 
verzorgingstehuizen, verenigd in het Stemav. 

Voor 57 personeelsleden van haringhandel W. Kwak-
kelstein BV aan de Westhavenkade is per eind februari 
ontslag aangevraagd. Directeur W. Kwakkelstein 
heeft geen afscheid genomen van zijn personeel en 
woont inmiddels op Curagao. 

5 Minister Alders (VROM) geeft de gemeente 
toestemming weer woningen te bouwen in het centrum 
en de Oost- en Westwijk. De realisering van niet min-
der dan 1.500 woningen was onmogelijk gemaakt door 
een uitspraak van de Raad van State. 

35 



6 Open Dag bij het Toeleveringsbedrijf Vlaar-
dingen aan de George Stephensonweg Ruim 1 300 
belangstellenden 

11 In Vlaardingen wordt waarschijnlijk nog dit 
jaar gestart met een proef voor apart openbaar ver-
voer voor gehandicapten en bejaarden De proef gaat 
driejaar duren Mensen uit de twee doelgroepen kun-
nen voor 10 gulden een jaarabonnement aanschaffen 
en 7ich vervolgens voor 3,50 gulden per taxirit door 
de stad laten vervoeren 

13 Vrijwilligers van de serviceclub Round Table 
Westland bouwen een houten vogelobservatiehut in de 
Aalkeetbuitenpolder Natuurliefhebbers kunnen nu 
ongezien vogels kijken De hut is door de serviceclub 
geschonken aan Natuurmonumenten 

De vereniging voor alleenstaanden 'The Happy Club 
viert het 15-jarig bestaan met een feest in zaal 
Middelhuyse aan de Koninginnelaan 

17 Uit handen van wethouder K van der Windt 
ontvangt mevrouw B Moerman een glasservies Het 
servies is in het kader van de actie 'Glas voor glas' ter 
beschikking gesteld door de Stuurgroep Promotie 
Glasbak In Vlaardingen werd in 1992 1 237 ton glas 
ingezameld tegen 1 157 in 1991 

18 De Initiatiefgroep tegen Atvalbergmg in het 
Lickebaertgebied overhandigt ruim 16 000 handteke-
ningen van verontruste bewoners van Vlaardingen en 
Maassluis aan de commissaris van de Koningin mr 
Schelto Patijn 

20 De carnavalsvereniging De Leutloggers viert 
voor de 11 de keer carnaval 

22 Met het kappen van de laatste 35 populieren 
wordt een start gemaakt met de laatste fase van de 
herinrichting gioen aan de Burg Pruissingel De po-
pulieren worden vervangen door platanen 

De noord-westerstorm die het afgelopen weekend over 
Nederland raasde heeft ook in Vlaardingen enige 
schade aangericht Persoonlijke ongelukken deden 
zich niet voor 

23 De Visbank is na aanrijding door een 17-jarige 
automobilist zwaar gehavend Een van de pilaien is 
geknikt Tegen de bestuurder, die niet over een rijbe 
WIJS beschikt, is proces-verbaal opgemaakt 

24 BIJ verkeerscontroles worden ruim vierhonderd 
bekeuringen uitgeschreven Op rijksweg 20 worden 
diverse controles uitgevoerd op een mhaalverbod 

Medewerkers van Geotechniek zijn op het Liesveld 
bezig met grondboringen Het gemeentebestuur en 
projectontwikkelaar Multi Vastgoed streven ernaar om 
zo snel mogelijk met de nieuwbouw te beginnen 

25 Met het oog op de verbetering van het milieu 
start de gemeente een studie naar de mogelijkheden om 
alle gemeentelijke auto's te laten rijden op aardgas 
dan wel elektriciteit De gemeente zou daarin een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen 

Groen Links vraagt het college van B en W het kappen 
van bomen in de stad een halt toe te roepen De partij 
heeft de indruk dat de gemeente de stad zo langzamer-
hand van 'het lastige groen' wil ontdoen 

Feestelijke opening van de Brasserie Selina op het 
Veerplein Eigenaar is het echtpaar Huisman, eerder 
exploitant van Lunchroom 't Paviljoen, die moet wij-
ken voor de bouw van het nieuwe Liesveld 

26 Het Provinciaal Afvalverwijdenngsbedrijf 
(Proav) heett bij de provincie vergunning gevraagd om 
atval voor de geplande stortplaats in de Lickebaert 
over water te mogen aanvoeren 

Maart 

1 Gestart met de sloop van het cafe bij station 
Vlaardingen-Oost m de volksmond 'Woeste Hoeve' 
genoemd De gemeente wil de grond gebruiken voor 
het kantorencomplex Vigilantis waarin de GGD 
Nieuwe Waterweg Noord wordt gehuisvest 

5 De volkstuinders van het Moermancomplex 
zijn verhuisd naar het terrein van voormalige voetbal-
velden aan de Marathonweg 
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Cafe Vlaardmgen-Oost gesloopt voor de houw van een 
kantoorflat, 1 maart 

eieren zijn door de Amsterdamse dierentuin Artis ter 
beschikking gesteld na de grote vissterfte in december 

7 Een felle brand verwoest discotheek Carrousel 
aan de Koningin Wilhelminahaven. 

De VZC-zwemmer Stefan Aartsen wint tijdens de Ne-
derlandse winterkampioenschappen te Dordrecht een 
gouden medaille op de 200 m vrije slag, brons op de 
1500 m vrije slag en brons op de 200 m wisselslag. 

8 In bar-bistro Het Scheele Hoekje ontvangt Amy 
Janson als eerste Vlaardingse de Participatiepnjs, een 
initiatief van de plaatselijke afdeling van D66. Zij 
krijgt de prijs voor haar onbetaalde inzet voor 
Vlaardingse burgers. 

9 De gemeente is op de goede weg wat betreft de 
verkeersveiligheid. De voorlopige cijfers van de 
Dienst Verkeersongevallenregistratie laten bij onge-
vallen met uitsluitend materiële schade een daling zien 
van 1.241 naar 1.164. Het aantal letselongevallen is 
met ruim 10% gedaald van 161 naar 144. 

10 Omroep Vlaardingen wordt binnenkort ook de 
lokale omroep van Maassluis. Luisteraars worden op-
geroepen om mee te denken over een nieuwe naam. 
Het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuin-

afval in Holy-Zuid en de Zuidbuurt wordt door de 
stadsreiniging een doorslaand succes genoemd. 

11 De gemeenteraad trekt het sloopbesluit voor het 
Weeshuis in. Patrimoniums Woningstichting mag het 
gebouw opknappen en er winkels en woningen in ves-
tigen. 

12 De Nederlandse Spoorwegen willen de be-
waakte fietsenstalling op het NS-station Vlaardingen-
Oost in ere herstellen. Na de bouw van het kantoren-
complex Vigilantis is er geen ruimte meer om de fiet-
sen buiten te stallen. De stalling werd uit 
bezuinigingsoverwegingen twee jaar geleden opgehe-
ven. 

De verdeling van woonruimte gaat veranderen. De ge-
meenteraad besluit dat er in een federatie samenge-
werkt moet worden met Patrimoniums Woning-
stichting en de Woningbouwvereniging Samenwerking 
'77. De nieuwe regeling houdt in dat mensen zelf moe-
ten zorgen voor een nieuwe woning. Ze worden daarbij 
geholpen door een krant waarin leegkomende wonin-
gen worden gemeld. 

13 Geuzenherdenking. In de Grote Kerk uitreiking 
van de Geuzenpenning aan de Hoge Commissaris voor 
de Minderheden, oud-minister van Buitenlandse Za-

Am\ Janson krijgt de Participatiepnjs, 8 maart 
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Uureiking van de Geuzenpenning aan mr Max van der Stoel. 13 maart 

ken, mr Max van der Stoel uit handen van de in 1980 
uit Irak gevluchte verzetsstrijder drs Kamal O.M. 
Amain. Bij het Geuzenmonument overhandiging van 
een petitie waarin de Nederlandse regering wordt op-
geroepen al het mogelijke in het werk te stellen om het 
geweld op de Balkan te doen stoppen. 

14 50ste Rita Young-show in zaal Middelhuyse. 
Aan de jubileumshow werken mee De Martino's, The 
Shallott Brothers, zanger Rinus van Drunen, zangeres 
José Sep en natuurlijk Rita Young zelf. 

17 Overleden op 81 -jarige leeftijd de beeldhouwer 
Govert van Brandwijk, maker van onder meer het 
Vissersmonument. 

18 in de Stadsgehoorzaal informatie-avond over 
de Milieu Effect Rapportage ter voorbereiding van een 
advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat in-
zake het tracé-besluit voor rijksweg 19 (A4). 

Het aantal misdrijven in Vlaardingen is vorig jaar ge-
stegen met 14,6 procent. Tegen 4.559 misdrijven in 
1991, noteerde de politie er 5.223 in 1992. Behalve 
een toename van criminaliteit signaleert de politie ook 
een groeiend gevoel van onveiligheid onder de bevol-
king. 

Bewoners van de Westwijk die langs rijksweg 20 wo-
nen hoeven voorlopig niet te rekenen op geluids-
schermen. Het verantwoordelijke ministerie legt de 
prioriteiten vooralsnog bij de situaties waar sprake is 
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van een geluidsniveau boven de 70 decibel. De West-
wijk zit onder dat niveau. 

20 In de Lijnbaanhal viering van het 25-jarig be-
staan van het Delta Dansorkest. 

24 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal 
voor de 36 nieuwbouwwoningen in de projecten De 
Boog en De Strip in de Babberspolder. 

25 Burgemeester Stam reikt het Draaginsigne Ge-
wonden uit aan de vijf oud-militairen Van Aperen, 
Heijkoop, Van Houten, Kapitein en Punt, voor het op-
lopen van lichamelijke of geestelijke schade in 
oorlogssituaties of vredesmissies. 

Covert van Brandwijk, beeldhouwer van o.a. het Vissers-
inoniiinent, onderdelen van de Stadsgehoorzaal, artistieke 
segmenten van het viadukt hij Statton Vlaardmgen-Oost en 
betonnen figuren achter de Van Hogendorplaan, 
17 maart 

Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal voor 
het woningbouwproject 'Enclave Tamarinde' aan de 
Billitonlaan/Ambonlaan. 

Vlaardingen telt bijna 2,5 miljoen vierkante meter 
groen. Tijdens de plantprojecten van dit voorjaar zijn 
bijna 50 plaatsen voorzien van nieuw groen. Er zijn 
870 bomen, 41.000 struiken en 45.000 vaste planten 
aangeplant. 

26 De gemeente gaat onderzoeken of de busbaan 
Parijslaan/Korhoenlaan in de weekeinden opengesteld 
kan worden voor alle verkeer. Op die manier hoopt 
men iets te kunnen doen aan de verminderde omzet bij 
de winkeliers van de Holiërhoek. 

27 Vishandelaar J. Pronk aan de Van Hogendorp-
laan gaat met pensioen. De zaak wordt onder de naam 
Urker Vishandel voortgezet door de gebr. Van Veen. 

27/28 Open Huis in de Nivon-boerderij De Hoog-
kamer aan de Van Baerlestraat. Hiermee participeert 
de boerderij in de landelijke ledenwerfactie van 
Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. 

29 Omdat het benodigde draagvlak in de coalitie 
ontbreekt wordt de historische wandelroute 'Van 't 
Hof naar 't Hoofd' niet uitgevoerd. Wel komt er een 
proefrit met vrachtwagens om na te gaan of de West-
havenkade deels kan worden versmald. 

April 

1 Het aantal uideningen in de gemeente-biblio-
theek is in 1991 teruggelopen tot onder het miljoen. 
Ten opzichte van 1990 daalde het aantal uitgeleende 
boeken van 1.018.635 naar 982.573. In het jaarver-
slag over 1991 signaleert directeur J. Lamens een 
zorgwekkende trend: de achteruitgang van het lezen 
onder kinderen. 

3 De veerpont van het recreatieschap Midden-
Delfland weer in de vaart. Het veer vormt een aantrek-
kelijke verbinding tussen de Noordvliet en de Bom-
meer. 

5 Een vrachtwagen met 450 persoonlijk geadres-
seerde pakketten met hulpgoederen vertrekt vanaf het 
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Liesveld naar Romny in de Oekraine. Het is het 
paasgeschenk van de Vlaardingse bevolking aan hulp-
behoevende bejaarden en alleenstaanden in deze 
streek. 

6 Remi Poppe, gemeenteraadslid voor de SP, 
waarschuwt voor de platen van asbestcement in het 
volkstuincomplex op het Moerman-terrein. Hij vreest 
dat er asbestvezels zullen vrijkomen nu de tuinhuisjes 
worden gesloopt. 

Het college van B en W heeft besloten de stad bij de 
provincie voor te dragen voor de prijs Zuid-Hollandse 
Cultuurstad van het jaar 1995. Daarmee kan een half 
miljoen gulden worden gewonnen. Voorwaarde is o.m. 
dat er een cultureel project wordt ontwikkeld. 

8 De Kunstbus voor senioren van de Vrije Acade-
mie vertrekt voor de laatste excursie van dit seizoen 
naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam waar de tentoon-
stelling 'Pompeii, terug naarde bedolven stad' wordt 
bezichtigd. 

9 De opgraving aan de Dijksteeg geeft volgens 
stadsarcheoloog Jeroen ter Brugge een duidelijk beeld 
over de ontwikkeling van Vlaardingen sinds de vroege 
middeleeuwen. Hij denkt dat achter de Schoolstraat 
minstens dertien eeuwen geleden, het streekcentrum 
Flerethinga was gevestigd. Van daaruit is de stad ver-
der uitgebouwd. 

13 Officiële heropening van het zeeaquarium van 
het Visserijmuseum door burgemeester Stam. Vorig 
jaar werd het aquarium door nog onbekende oorzaak 
getroffen dooreen grote vissterfte. 

Presentatie Voorjaarsnota 1993. De nota schildert 
weliswaar een somber beeld, maar uit de cijfers blijkt 
dat er nog geld is voor een nieuw beleid. Zelfs kunnen 
al dit jaar eventuele negatieve effecten voor 1994 op-
gevangen worden. 

15 In het Stadsarchief huldiging van de 78-jarige 
Cees de Jong, vanwege zijn l.SOOste bezoek aan het 
archief. Namens het gemeentebestuur en het archief-
personeel overhandigt stadsarchivaris J.A.C. Ma-
thijssen enkele cadeaus. 

Remi Poppe altijd op de iiulwulxiinciuh'. 6 iipnl 

16 V & D gaat vernieuwen. Er wordt viera vijf ton 
geïnvesteerd om het filiaal aan te passen aan de eisen 
van deze tijd. De beslissing is genomen omdat de 
hoofddirectie vertrouwen heeft in de vernieuwings-
plannen voor het Liesveld. 

17/18 Nationaal Museumweekend. In het Visserij-
museum presentatie nettenboeten, het maken van 
gesoldeerde scheepsmodellen en poppentheater. 

19 Aan de Torenvalklaan wordt momenteel een 
doolhof van haagbeuken aangelegd. De doolhof is ca 
twintig bij vijftien meter groot en bestaat uit drie cir-
kels die in elkaar grijpen. 

20 In de Harmonie presentatie van de nieuwe 
Structuurschets waarin de toekomst van Vlaardingen 
moet worden vastgelegd. 

22 Een groene, onbebouwde Broekpolder moet 
volgens wethouder K. van der Windt inzet worden van 
de gemeenteraadsverkiezingen, die begin volgend jaar 
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zullen worden gehouden. De wethouder zegt dit tijdens 
de overhandiging van een aantal beleidssuggesties 
door samenwerkende milieugroeperingen. 

24 Janny Westrate, medewerkster van de Wester 
Apotheek en van 1976 tot 1988 lid van de Werkgroep 
Alcohol en Drugs, bij haar afscheid onderscheiden met 
de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau. 

Tijdens de viering van het lO-jarig bestaan van de 
Andere Markt officiële installatie van de Vlaardingse 
afdeling Milieudefensie. Hierin is de werkgroep 'Hart 
voor 't Regenwoud' vertegenwoordigd. Met de instal-
latie wordt gelijktijdig het startschot gegeven voor de 
campagne 'Werk samen aan een schone wereld'. 

25 Werklieden van het Vlaardingse aannemers-
bedrijf Van Zanten herplaatsen een granieten pilaar 
van de Visbank, die in februari door een auto was ge-
ramd. 

Het echtpaar G. Knegt - S. Vrijland 65 jaar getrouwd. 

28 In de hal van het oude stadhuis uitreiking van 
Koninklijke onderscheidingen door burgemeester 
L.W. Stam aan CDA-gemeenteraadslid Leo de 
Snaijer, F. van Keulen, J. Knoester en C. Okkerse 
(allen Ridder in de Orde van Oranje Nassau). De ere-
medaille in goud aan J.C. de Veer-Bijnagte, F. Nipius, 
B.J. Cornelisse-Hop en H. Berghout. De eremedaille 
in zilver aan A. Verweel en R van der Windt. 

30 Omroep Vlaardingen zendt vanaf vandaag uit 
onder de naam Waterweg FM. Voor de nieuwe naam is 
gekozen omdat de omroep vanaf heden ook officieel in 
Maassluis valt te beluisteren. 

De bodemvervuiling rond het Buizengat wordt nader 
onderzocht. Tot nu toe is alleen de vervuiling van de 
voormalige gasfabriek goed bekeken. Voor de vraag of 
er woningbouw mogelijk is in dit gebied, is uitgebreid 
onderzoek nodig. 

Koninginnedag. Aubade op de Markt onder leiding 
van Connie Vink. Het programma van de Stichting 
Nationale Gedenkdagen is het grootste in de geschie-
denis. 47ste Havenloop. 

Mei 

4 Dodenherdenking. Stille tocht vanaf het stad-
huis naar het monument op het Verploegh 
Chasséplein. Oud-stadsgenoot Gerard van den Berg 
houdt de herdenkingstoespraak. 

Wethouder A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven 
keert na de komende gemeenteraadsverkiezingen zeer 
waarschijnlijk niet meer terug in de Vlaardingse poli-
tiek. Zij is door de CDA-kamerkringen Rotterdam en 
Dordrecht voorgedragen voor de Tweede Kamerlijst 
van haar partij. 

5 Bevrijdingsdag. In en om de surfplas surf-
wedstrijden, parashow en vliegerdemonstratie. Fiets-
puzzeltocht door en rondom Vlaardingen en regionale 
avondmarkt langs de Westhavenkade. 

Haringgroothandel J. de Lorijn heeft 30 man personeel 
van haringhandel Kwakkelstein overgenomen. Door 
het overnemen van de orderportefeuille van het ter 
ziele gegane bedrijf heeft Lorijn kunnen voorkomen 
dat de personeelsleden op straat komen te staan. 

9 Een hevige onweersbui zorgt voor de nodige 
overlast. In verschillende delen van de stad gaan spon-
taan inbraakinstallaties af. Op de Burg. Pruissingel 
wordt een boom door blikseminslag geveld. 

10 Leerlingen van de basisschool De Beukenhof 
verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw De Klinker 
aande Binnensingel 128. 

12 Officiële opening van het centrale meldpunt 
Hico aan de Marisstraat door wethouder A. Kool. Het 
meldpunt is een samenwerkingsverband van de GSD, 
GGD, Stichting Raad voor het Ouderenwerk, stichting 
Thuiszorg NWN en de verzorgingshuizen in 
Vlaardingen. 

13 Arie Korpershoek neemt na 36 jaar regisseren 
afscheid van de toneelgroep Oni. Hij doet dit met het 
toneelstuk 'Het derde woord' van Alejandro Casona. 

Onder druk van de gemeenteraad moet het college di-
verse voorstellen uit de Voorjaarsnota inslikken. De 
voorgenomen verhoging van de onroerend-goed-
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belasting is van de baan Waarschijnlijk wordt geen 
baatbelasting voor de winkeliers rond de Centrale As 
ingevoerd Een eigen bijdrage voor de cliënten van het 
Instituut Burgerraadslieden gaat niet door 

16 Jaarlijkse Groendag, georganiseerd door de 
Dienst Milieu de VVV en het Recreatieschap Mid-
den-Deltland Op een aantal plekken in en om de stad 
vinden talloze activiteiten plaats die iets laten zien van 
de recreatieve en sportieve mogelijkheden 

Otticiele opening van paviljoen De Krabbeplas door 
wethouder Van Ardenne Het paviljoen bevat naast 
een restaurant een toonbank voor dagverkoop, een 
EHBO-post, openbare toiletten en een winkel van 
Dewi-Surt Voor het beheer tekenen Bert en Nel Ver-
hagen 

17 De Historische Vereniging Vlaardingen wii 
voorkomen dat de langs de noordzijde van de Maas-
sluissedijk bestaande bebouwing volledig wordt ge-
sloopt ten behoeve van nieuwbouw De commissie 
Stad en Monument van de HVV heeft daarom een al-
ternatief plan aan het gemeentebestuur gestuurd 

19 Een onderzoek van het Instituut voor Prehisto 
rie van de Rijksuniversiteit Leiden heeft in het 
Lickebaertgebied vondsten opgeleverd die weten-
schappelijk bijzonder interessant zijn Het gaat om 
vondsten uit de Ijzertijd, de Romeinse tijd en de Mid-
deleeuwen 

De stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert heeft 
van het terrein langs de Maassluissedijk een 'open-
luchtmuseum' gemaakt Het terrein is alleen nog toe-
gankelijk via een poort waarboven de naam Open-
luchtmuseum Lickebaert prijkt 

22 Seniorendag in het winkelcentrum De Loper, in 
het kadei van het Jaar voor de Ouderen, georganiseerd 
door de winkeliersvereniging Het initiatief komt van 
Het Zonnehuis 

Geopend het nieuwe clubhuis van watersport-verem 
ging De Fuut aan de Watersport weg 

24 Vanaf vandaag voert de reinigingsdienst actie 
Alleen afval dat correct is aangeboden wordt meege 

nomen De actie wordt gevoerd om de onderhandelin-
gen tussen de vakbonden en de Vereniging Neder-
landse Gemeenten onder druk te zetten De ambtena 
ren eisen 2,5 % loonsverhoging 

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om elektro-
nisch te gaan stemmen bij verkiezingen 

25 Ondanks teruglopende economische activiteiten 
bleef het aantal zeeschepen dat de Vlaardingse haven 
aandeed gelijk (2 097 tegen 2 096) De totaal ver-
werkte tonnage ging van 6,5 naar 6,9 miljoen ton Het 
aantal binnenschepen liep terug van 8 849 naar 8 745 
Vlaardingen is nog steeds de zesde zeehaven van Ne 
derland 

26 Te Delft presentatie van het recreatiegebied 
Abtswoude Tussen Schiedam, Vlaardingen en Delft 
zullen de komende jaren veel bossen, kanoroutes en 
fiets- en wandelpaden worden aangelegd In de 
Hoherhoeksepolder is volgens de plannen plaats voor 
oever- en waterrecreatie 

27 De verhuur van kantoorruimte in de toren 
Vigilantis nabij het NS-station Vlaardingen-Oost ver-
loopt zo slecht dat er plannen bestaan om er apparte-
menten in onder te brengen 

28 Bijna honderd leerlingen van de Ericaschool 
krijgen uit handen van wethouder K van der Windt 
zwemdiploma's, brevetten e d Ze hebben eenjaar ge-
traind om de proef van zwembekwaamheid af te leg-
gen 

Onlangs is een nieuw hekwerk geplaatst rond het over-
gebleven deel van de Joodse Begraafplaats aan de 
Schiedamseweg Binnenkort komt er een plaquette 
waarop herinnerd wordt aan de oorspronkelijke om-
vang van de begraafplaats 

28/29 Buurthuis De Haven viert het 40-jarig jubileum 
met een feestavond, een speciale kinderdag en de ten-
toonstelling '40 jaar Buurthuis De Haven' 

29 In de Grote Kerk eerste concert van de jaarlijkse 
serie wandelconcerten georganiseerd door de Werk-
groep Wandelconcerten Grote Kerk in samenwerking 
met de Culturele Raad 

42 



Juni 

1 Start van de Deeltax Vlaardingen, een aanvul-
lende vervoersvoorziening voor ouderen en gehandi-
capten. De aangepaste taxi maakt deur tot deur-ver-
voer mogelijk tegen geringe kosten. Voorwaarde is een 
lidmaatschap van 10 gulden per jaar. 

De gemeente kan van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat een resultaatpremie van 73.893 gulden 
tegemoetzien voor het terugdringen van het aantal ver-
keersongevallen. Het aantal geregistreerde ongevallen 
nam af met 71, het aantal verkeersslachtoffers daalde 
van 161 naar 144. 

De Stadsgehoorzaal trok in 1992 meer bezoekers dan 
in het voorgaande jaar. De voorstellingen in de Grote 

Stefan Aartsen sportkampwen van Vlaaidinf>en, 18 juni 

Zaal werden bezocht door 25.000 bezoekers tegen 
23.000 in 1991. De Harmonie trok 1.900 bezoekers 
tegen 1.350 het jaar ervoor. Het filmbezoek daalde van 
1.800 naar 1.400. 

2 Mr. A.P. van den Berge, dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap Delfland, slaat de eerste paal 
voor een kunstobject bij de Delflandse Buitensluis in 
de Oude Haven. 
Het object is ontworpen door beeldend kunstenaar J.J. 
Beljoen. 

3 Langs rijksweg 20 wordt dit jaar begonnen met 
de aanleg van een met riet beplante plas waar het ver-
vuilde water uit de Broekpolder volgens een ecologi-
sche methode wordt gezuiverd. Langs de Vlaardingse 
Vaart worden zuiveringsinstallaties met koolstoffilters 
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'MnnmOfim,../^. 

Haardsteentje. 4 juni 

gebouwd. De twee systemen kosten ruim 1 miljoen 
gulden. 

4 De archeologische collectie van de gemeente is 
onlangs uitgebreid met een 16e eeuws haardsteentje. 
Stadsarcheoloog J.P. ter Brugge spreekt van een be-
langrijke aanwinst. De fraai versierde steen is een ge-
schenk van Cor Maarleveld en Joop van Dorp. 

Geopend in galerie Pervelle in de Fransenstraat de ex-
positie 'Was getekend 't Groen' met de meest ge-
slaagde werkstukken van leerlingen van de scholenge-
meenschap Groen van Prinster, die tekenen in hun 
eindexamenpakket hebben. 

5 Op het terrein van de voetbalvereniging VFC 
nationaal concours voor scoutingbands. Namens 
Vlaardingen neemt de Reünistenband Scouting Vlaar-
dingendeel. 

Bakkerij F. Hazenberg bestaat 25 jaar. Start van de 
jubileumweek door opening van de tentoonstelling "B 
is bakker, die bakt het brood" in het Streekmuseum 
Jan Anderson, en optreden van het Bakkersorkest op 
de historische route Hoogstraat-Emaus-Kethelweg. 

De voetbalvereniging Fortuna wordt de nieuwe 

Vlaardingse voetbalkampioen door een overwinning 
op DVO'32. 

Op de Burgemeester Heusdenslaan is een auto tegen 
een plotseling overstekende reebok gebotst. Het dier, 
waarschijnlijk afkomstig uit de Broekpolder, overleed 
ter plaatse. 

5/6 René Snoek wint tijdens de Speedo jaargang-
wedstrijden zwemmen, de Nederlandse kampioen-
schappen t/m 12 jaar, de 800 m en 400 m vrije slag. Zij 
wordt tweede op de 200 meter wisselslag en derde op 
de 100 m schoolslag. Annie Buitelaar wordt derde op 
de 100 m rugslag. 

7-10 47e Avondvierdaagse. Een van de ca 3.000 
wandelaars breekt op de laatste dag een been. 

9 De Vlaardingse ambtenaren overwegen de ac-
ties voor een betere CAO uit te breiden. De acties van 
de reinigingsdienst beginnen op meerdere plaatsen in 
de stad al tot onhygiënische situaties te leiden. De bon-
den eisen 2,5 procent loonsverhoging als vergoeding 
voorde gestegen kosten van levensonderhoud. 

13 Tijdens de NK zwemmen in Amersfoort brengt 
Stefan Aartsen na de Europese jeugdtitel ook de natio-
nale seniorentitel op de 200 m vrije slag op zijn naam. 

Vlaardings kampioenschap snooker. Winnaar wordt 
de 16-jarige Tobias Gast. 

14 Leerlingen van de christelijke scholengemeen-
schap Westland-Zuid willen 'Goede Buren' worden 
van boerderij Nooitgedacht in de Zuidbuurt. De boer-
derij wordt momenteel opgeknapt om onderdak te bie-
den aan geestelijk gehandicapten. Tot nu toe hebben 
zij voor dit doel 6.000 gulden bijeengebracht. 

De politie neemt na een tip van de douanerecherche in 
een woning in de Johan de Wittstraat een kilo cocaïne 
in beslag. De drugs worden aangetroffen in een vanuit 
Suriname verstuurd levensmiddelenpakket met nep-
vruchten. 

18 Noodgedwongen vertrekt het Regionaal Tech-
nisch College Rijnmond aan het eind van het school-
jaar uit Vlaardingen. Vanaf 1990 werden de lessen van 
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het kort middelbaar beroepsonderwijs aan de Delta-
weg gegeven. Het onderwijs voor kansarmen moet 
verdwijnen omdat scholengemeenschap VOS de in ge-
bruik zijnde lokalen terugvordert. 

Officiële afsluiting van de reconstructie Van Hogen-
dorplaan/Van Linden van den Heuvellsingel/Lepe-
laarsingel. De reconstructie heeft vijfjaar geduurd en 
kostte 12 miljoen gulden. 

In het stadhuis huldiging van Vlaardingse sport-
kampioenen. De zwemmer Stefan Aartsen wordt uit-
geroepen tot sportkampioen van het jaar. 

21 Een gesprongen waterleiding zet de 
Emmastraat onder water. De brandweer wordt inge-
schakeld om de woningen droog te houden. 

22 De twee jaar geleden als pop in Vlaardingse 
parken uitgezette vlinder het Landkaartje heeft zich 
definitief gevestigd in het groen van de stad. De vlin-

üe Thorhei kesfrtiat bestaat 65 iaat. 26 juni 

der leek tot een paar jaar geleden voorgoed verdwenen 
uit de omgeving. 

23 Overhandiging van het eerste exemplaar van 
het initiatiefplan 'Woonpark Hoogland' aan wethou-
der Van der Steen. Het plan van Bouwfonds Woning-
bouw BV en de woningbouwverenigingen 
Patromoniums Woningstichting en Samenwerking '77 
voorziet in de bouw van 4.100 eengezinswoningen in 
de Broekpolder. 

25 De reinigingsdienst heeft een uitzondering ge-
maakt op de stiptheidsacties. Aan de Castricumhoeve 
wordt een enorme berg verkeerd aangeboden vuil weg-
gehaald. Op andere plaatsen in de stad is het huisvuil 
blijven liggen. 

26 Bewoners van de Thorbeckestraat vieren het 
65-jarig bestaan van de straat met oud-Hollandse kin-
derspelen, draaiorgel muziek en het oplaten van ballon-
nen. Na afloop barbecue. 
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Onthulling van "Hommage aan de Zeilvaart" van Leen Droppen, 29 juni 

29 Aan de Maasboulevard onthulling van 'Hom-
mage aan de zeilvaart' van de Vlaardingse kunstenaar 
Leen Droppert. Aansluitend in het Visserijmuseum 
opening van de tentoonstelling 'Vanaf de wal' met 
schilderijen, tekeningen en objecten van de kunste-
naar. 

Uit handen van VVV-directeur Karin Hollegien ont-
vangen Linda Snoey en Mark Alblas een prijs voor 
hun ontwerp voor een toeristische folder over 
Vlaardingen en omgeving. Hun produkten waren het 
resultaat van een Aardrijkskundeproject van 
brugklassers op het Groen van Prinstererlyceum. 

Juli 

1 Van de erfenis van de gebr. Roodenburg aan de 
voetbalvereniging Zwaluwen blijft slechts een klein 
gedeelte voor de club over. De fiscus eist 341.000 gul-
den op. Daardoor blijft voor de club slechts 209.000 
gulden over. 

In het stadhuis jaarlijkse huldiging van ouder-
verkeersbrigadiers door wethouder Van Ardenne. Tij-
dens de bijeenkomst gaat de aandacht in het bijzonder 
uit naar mevrouw A.M.J. Neger, die al tien jaar ach-
tereen zorgt vooreen veilige oversteek van de leerlin-
gen van de Hoeksteen. 
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2 Uit handen van J. Kanters, voorzitter van de 
Woningfederatie, ontvangt wethouder A. Kool de eer-
ste Woonkrant. Vanuit de 'advertenties' in de 1 maal 
per twee weken verschijnende krant kunnen alle 
Vlaardingers inschrijven op een of meerdere wonin-
gen. Per 1 oktober moeten woningzoekenden zelf op 
zoek gaan naar een woning. 

In het stadhuis feestelijke onthulling van informatie-
panelen van de Grote Kerk, het Stadhuis en twee 
stadsplattegronden, ter afsluiting van het jubileumjaar 
van de Historische Vereniging Vlaardingen. 

6 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste paal 
voor een complex van 48 huurwoningen aan weerszij-
den van het Liesveldviaduct. De woningen maken deel 
uit van de Centrale As, onderdeel van de vernieuwing 
van het Stadshart. Projectontwikkelaar Multi-Vast-
goed verwacht dat in mei 1996 het totale project afge-
rond is. 

7 De medewerkers van de reinigingsdienst hou-
den een eenmalige grote reinigingsactie in de stad. 
Hiermee willen de ambtenaren een gebaar maken naar 
de bevolking die over het algemeen positief heeft ge-
reageerd op de stiptheidsacties. 

9 In gebruik genomen de nieuwe veerpont 
Vlaardingen-Pernis. De nieuwe pont is genoemd naar 
oud-burgemeester Van Lier. Gelijktijdig wordt de 
nieuwe aanlegsteiger langs de Maasboulevard in ge-
bruik genomen. 

De veerpont "Burgemeester van Lier" wordt in gebruik 
genomen onder toeziend oog van oud-hurgemeester Fred van 
Lier, 9 juli 

4. F^W' Ijn 

10 Na 22 jaar valt definitief het doek voor de 
buurtwinkel Leijenhorst aan de Röntgenstraat. De 
winkel heeft geen klanten meer door de komst van su-
permarkt Hoogvliet aan de Parallelweg. 

Echtpaai Leijenhorst: slaclitojjers van de schaalvergroting, 
lOjidi 

11 Schiedam en Vlaardingen worden weer eens ge-
troffen door een stankgolf. Bij de Milieudienst Rijn-
mond komen 56 klachten binnen. 

12 De Bouwspeelplaats in Holy is weer open. Ter 
gelegenheid van de start van de zomeractiviteiten 
wordt een ballonwedstrijd gehouden. 

Het Bureau Halt Waterweg Noord-West is verhuisd 
naar de Spechtlaan 494. In 1992 werden meer jonge-
ren doorverwezen (172) dan in 1991 (142). De stijging 
is volgens het bureau te danken aan het toenemende 
vertrouwen van de plaatselijke politiekorpsen in het 
positieve effect van de Halt-maatregelen. 

13 De reinigingsdienst begint deze week met het 
uitdelen van waarschuwingen bij het verkeerd aanbie-
den van huisvuil. Burgers die hun afval niet volgens de 
geldende normen aanbieden kunnen een gele kaart in 
de bus verwachten. Bij herhaaldelijke overtredingen 
volgt een bekeuring. 

Om sneller geïnformeerd te zijn over de omvang van 
stankoverlast krijgen 40 medewerkers van de Milieu-
dienst Rijnmond DCMR een training in het herkennen 
van verschillende soorten stank. De personeelsleden 
zijn woonachtig in Vlaardingen en Schiedam. 
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SUM: 

De Deeltax is een doorslaand succes. Al 350 personen 
zijn in bezit van een deelnemers-pasje en het aantal 
aanvragen neemt nog steeds toe. De vooraanmeldings-
tijd is na de eerste praktijkervaringen teruggebracht 
naar 1 uur. 

15 Vlaardingen heeft op diverse plaatsen in de stad 
te maken met de iepenziekte. Er zijn 40 zieke bomen 
gesignaleerd. De bomen zijn niet meer te redden en 
moeten vanwege het besmettingsgevaar worden ge-
kapt en vernietigd. 

16 De 'Vlaardingertjes', de haringvormige paal-
tjes aan de Westhavenkade, zijn dankbare objecten 
voor souvenirjagers. In de twee jaar dat de paaltjes 
daar staan zijn er al tien ontvreemd. 

In Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland 
wordt woonruimte vrijgemaakt voor ruim vierhonderd 
statushouders, d.w.z. vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning hebben gekregen. Volgens de overeenge-
komen taakstelling neemt Vlaardingen 150 van deze 
vluchtelingen op. Daarnaast blijven de vier gemeenten 
ook asielzoekers opvangen. 

Op verzoek van het bedrijfsleven komt de VVV dit 
jaar met een Engelstalige folder over Vlaardingen op 
de markt. Ook wil de VVV de buitenlandse bezoekers 
informeren. Uit het jaarverslag over 1992 blijkt dat de 
VVV 3.500 bezoekers heeft gehad. Dat zijn er 2.000 
meer dan in 1991. 

Som.s wordt er een andere paal omgereden! 
16 juli (:ie ook 23 februari) 

• 

De nieune Prinses Juluinahrug \ooi voetgangers en fietsers 
geopend. 20 juli 

Heropend de grootste meervloeren discotheek van 
Vlaardingen 'Caroussel' aan de Koningin Wilhel-
minahaven. De discotheek brandde in maart volledig 
uit. 

19 De Kroon heeft het bestemmingsplan bekrach-
tigd dat de aanleg van een buurtpark in het centrum 
mogelijk maakt. In de uitspraak verwerpt de Kroon het 
beroep van de families Eigenraam en Visser, die ter 
plaatse een tuincentrum en groente- en fruithandel 
hebben. 

20 Voetgangers en fietsers kunnen vanaf deze week 
gebruik maken van de nieuwe Prinses Julianabrug 
over de haven. De brug vormt de verbinding tussen de 
Parallelweg en de Van Leyden Gaelstraat. Automobi-
listen moeten gebruik maken van de Deltabrug. 

22 De 75-jarige Vlaardingse Th.M.P. de Wilde-
Schutten neemt deze week voor de 50ste keer deel aan 
de Vierdaagse van Nijmegen. Vroeger wandelde zij 50 
km per dag, nu loopt ze de afstand van 30 km per dag. 

De broers Arjen en Edwin Hoogerwerf vertrekken 
naar de Wereldspelen voor doven en slechthorenden in 
de Bulgaarse stad Sofia. Zij spelen beiden in het eerste 
team van de waterpolovereniging Walrus. 
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23 De Haagse projectontwikkelaar Devco stelt po-
gingen in het werk de bouw van de kantoortoren 
Vigilantis nabij NS-station Vlaardingen-Oost uit te 
stellen Er zijn geen huurders voor Voorgesteld wordt 
alleen de vleugel waarin de gezondheidsdienst gehuis-
vest moet worden te realiseren 

27 Er is grote belangstelling voor het komende 
theaterseizoen van het Stadsgehoorzaal/ Harmonie 
complex Na drie weken verkoop zijn 2 300 abonne-
menten verkocht van in totaal 18 500 stoelen 

Wethouder K van der Windt ontvangt de eerste 
Afvalfolder In de folder wordt gewezen op het ge-
bruik van 'goede' zakken en wordt aandacht besteed 
aan de plaatsen waar men het afval kwijt kan. 

28 De Nederlandse Aardolie Maatschappij is on-
langs begonnen met de aanleg van een boorlocatie in 
de Broekpolder Uiterlijk in het voorjaar van 1994 zal 
de NAM hier op dne kilometer diepte gaan boren naar 
aardgas en -olie De NAM beschouwt de Broekpolder 
als reservegebied 

Augustus 

3 De Anjercollecte heeft in Vlaardingen 
12 556,95 gulden opgebracht Een derde van de op-
brengst komt ten goede aan de elf plaatselijke vereni-
gingen voor amateurkunst 

4-8 Op het golfterrein in de Broekpolder zesde en 
tevens laatste European Championship for Club-
professionals met 60 deelnemers uit 18 landen Win-
naar wordt de Schotse golfleraar Russel Weir 

6 Tiaditionele Hiroshima-herdenking van de 
Vlaardingse Vredesbeweging in het voormalige 
Rosarium bij het Holy-Ziekenhuis 

Er komt een nieuwe verbinding tussen het haven-
gebied en de Oostwijk Ter hoogte van de Boslaan 
wordt binnenkort een spoorwegovergang voor fietsers 
en voetgangers in gebruik genomen De overgang 
maakt deel uit van de noord-zuid route voor langzaam 
verkeer tussen de woonwijken Babberspolder, 
Vlaardinger-Ambacht, Holy en het havengebied 

In gebruik genomen de nieuwe milieuvriendelijke 
ladderwagen van de brandweer door het bruidspaar 
Van Haften-De Goede Binnen enkele seconden was 
het paar in de korf van de wagen in de 'zevende he-
mel' 

7 VZC-zwemster Karin Stein wint de internatio-
nale langebaanwedstnjden over 2 000 meter school-
slag in de Binnenmaas in een tijd van 34 14 4 minuten 

9 Begonnen met een grootscheeps bodem-
onderzoek dat moet uitwijzen of het Buizengat ge-
schikt IS voor woningbouw Het onderzoek beslaat de 
Hoflaan, de Westlandseweg, de Kortedijk en de 
Havenstraat In het voorjaar van 1994 wordt meer dui-
delijkheid verwacht over de mogelijkheden en de kos-
ten van eventuele sanenng 

De gemeente moet de komende jaren extra geld uitge-
ven voor vervanging van lantaarnpalen Het gaat hier 
om in de jaren 1950-1970 in de uitbreidingswijken ge-
plaatste verlichting Voor 1993 is ook geld uitgetrok-
ken voor het aanbrengen van verlichting op plaatsen 
waar het tot dusver donker is geweest 

10 De Broekpolder moet zo snel mogelijk voorzien 
worden van een waterzuiveringsinstallatie Het Hoog-
heemraadschap eist per 1 augustus de stopzetting van 
de lozing van ongezuiverd water op de Vaart 

11 In het Engelse Plymouth wordt de Vlaardingse 
zeiler Jacco Zandwijk met het schip Twee Gezusters 
winnaar van de tweejaarlijkse Fdstnetrace 

13 In 1992 zijn bij de brandweer 241 brand-
meldingen binnengekomen In 225 gevallen ging het 
om een echte brand De totale brandschade bedraagt 
3,8 miljoen gulden De brandweer heeft ondanks ver-
scherpte nchdijnen nog steeds weinig greep op het 
aantal loze meldingen 

18 Mevrouw B J Kolkman-Loohuis ontvangt een 
schilderij van de zeillogger VL 38 Zorg en Vlijt Het is 
een geschenk van de Vlaardingse musicalvereniging 
voor de weduwe van de schrijver Fenand van den 
Oever (pseudoniem voor Jaap Kolkman) 
Zijn roman 'Brood uit het water' is de leidraad voor de 
nieuwste produktie van het gezelschap 
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19 G.N. Steenkamer benoemd tot districts-
directeur Vlaardingen van de VSB Bank. De nieuwe 
directeur is verantwoordelijk voor zes bankkantoren. 

18-22 In het Oranjepark 'Het Hof van Sirenen' met 
muziek, theater en beeldende kunst. Circa 2.000 men-
sen brengen een bezoek aan het muziek- en theater-
festival. 

27 Het muziekkorps Avalance staat op straat. De 
vereniging kan in het Weeshuis niet meer repeteren 
omdat het wordt verbouwd. Avalance heeft eerder 
door de gemeente aangeboden oefenlocaties gewei-
gerd omdat de verbouwingskosten te hoog zouden 
zijn. 

28 Feest in Vlaardinger-Ambacht met o.a. stand-
werkersconcours, vrijmarkt, Open Huis bij het Stads-
archief en Streekmuseum Jan Anderson en rond-
wandelingen georganiseerd door de VVV. 

Tijdens de Open Dag van het Stadsarchief overhan-
digt wethouder K. van der Windt 'd'Akerboom' aan 
M.A. Struijs, medewerker van het Stadsarchief. De 
prijs wordt toegekend aan mensen of instanties die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel ge-
bied. 

30 Het kinderdagverblijf De Krentenmik aan de 
Hofsingel is in het weekend door vandalen volledig 
verwoest. De leiding poogt zo snel mogelijk een alter-
natieve opvangplaats te vinden voorde 75 peuters. De 
politie is op zoek naar de vandalen. 

September 

2 De Noorse tanker Maribel ramt een steiger van 
het op- en overslagbedrijf Van Ommeren aan de Ko-
ningin Wilhelminahaven, de steiger is overeen lengte 
van dertig meter totaal weggevaagd. De schade be-
draagt tussen de 10 en 20 miljoen gulden. De bouw 
van een nieuwe steiger duurt zeker een halfjaar. 

3 Geopend het Centrum voor Werk en Scholing 
in het PEC-gebouw aan de Cornells Houtmanstraat 
door J. Hutjes, directeur van het Regionaal Bureau 
Arbeidsvoorziening. 
Samen met wethouder A. Kool ondertekent hij een 

nieuwe overeenkomst met afspraken over de inspan-
ningsverplichtingen van gemeente en arbeidsbureau 
voor het lopende jaar. 

4 21e Haring- en Bierfeest, onder het motto 
'Vlaardingen even terug in de visserij'. Bij het 
Visserijmuseum visafslag op de logger VL 92 Balder, 
afmeren van zes gepavoiseerde schepen in de Oude 
Haven en optreden van de Volendanise zangeres Annie 
Schilder. Mariëtte Korbijn gekozen tot Miss Haring en 
Bier. 

Mariëtte Korbijn gekozen tot Miss Haring en Bier, 
4 september 

Bij Boekhuis Den Draak signeert schrijver Maarten 't 
Hart zijn nieuwste boek 'Het woeden der gehele we-
reld'. 

8 Ongeveer 15 jeugdige leden van het muziek-
korps Avalance demonstreren voor het stadhuis omdat 
ze geen repetitieruimte meer hebben. 
Stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen slaat de eerste paal 
voor de uitbreiding van het Stadsarchief aan Plein 
Emaus. 

10 Met een feestje in het kantoor Over de Dammen 
wordt de fusie van instellingen voor gezinsverzorging 
en kruiswerk uit de regio tot 'Thuiszorg Nieuwe Wa-
terweg Noord' luister bijgezet. Over de Dammen is het 
eerste kantoor dat gaat werken met de nieuwe formule 
van thuiszorg. 
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11 Open Monumentendag in het teken van 'De 
Markt'. Op de Markt presenteert zich de 100-jarige 
schietvereniging Wilhelmina. De schutters worden ge-
assisteerd door de Schutterij Wilhelmina en de 
Bussenschutten Broederschap Sint Martinus die een 
muziek- en vendelzwaaidemonstratie geven. Alle acti-
viteiten en de toegang tot plaatselijke musea zijn gra-
tis. 

In het Muziekinformatie- en documentatiecentrum 
van Ton Stolk opening van de tentoonstelling 'Ceoil 
Alainn muziek zichtbaar gemaakt'. De expositie toont 
werk van Ruth Brouwne en Carol Cairns. 

13 Eerste officiële paal geslagen voor de nieuw-
bouw van de basisschool Jenaplan Vlaardingen aan de 
Van Maanenstraat. 

16 Het bouwrijp maken van bedrijventerrein 
Hoogstad vordert gestaag. Op korte termijn zullen 
voor de eerste fase van het terrein enkele bouw-
aanvragen worden ingediend. 

Zware regenval. De brandweer is uren bezig met leeg-
pompen van kelders. Onder de druk van het water be-
zwijkt een gasleiding bij het douanekantoor aan de 
Derde Industriestraat. 

17 De VZC-zwemster Connie Boer-Buys heeft tij-
dens het Europees kampioenschap voor Masters in 
Stuttgart vier gouden en een bronzen medaille gewon-
nen. De zwemster, die uitkwam in de categorie 40-
plus, behaalde de overwinningen op de 50, 100, 200 
en 400 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag. 

17-19 De atletiekvereniging Fortuna viert het 45-jarig 
bestaan met o.a. een estafette van 45 uur. Negentig 
deelnemers lopen in totaal een afstand van 590 km en 
200 meter. De club wil proberen deze prestatie ver-
meld te krijgen in het Guinness Book of Records. 

18-19 De Vereniging Natuurmonumenten houdt open 
dag onder het motto 'Dagen van de Natuur'. Er zijn 
gratis excursies naar de eendenkooi Aalkeetbuiten en 
de Vliedanden. 

18, 19, 25, 26 De historische zeillogger Balder, 
VL 92, die sinds het Haring- en Bierfeest ligt af-

gemeerd voor het Visserijmuseum is geopend voor het 
publiek. Deskundige begeleiders zijn aan boord om de 
mensen rond te leiden over het dek en in de 
bemanningsruimten. 

20 Het nieuwe onderkomen van Bureau Halt Wa-
terweg Noord-West aan de Spechdaan 494 officieel 
geopend door burgemeester L.W. Stam en zijn Maas-
sluisse ambtgenoot!. Sterkenburg-Versluis. 

Grote beroering over de Structuurschets 1993, die is 
verspreid voor inspraak. Volgens een tekening van de 
toekomstige inrichting van Vlaardingen is het voortbe-
staan van vrijwel alle sportvelden onzeker. Wethouder 
Van Ardenne ontkent de juistheid van het ontwerp. 

Onthidhng zuil van J.J. Beljoen op het terrein van de 
Delflandse Bidtensluh, 23 september 



Wethouder K. van der Windt ontvangt uit handen van 
Jeroen ter Brugge en Jurrien Moree het onderzoek 
naar het bodemarchief in Vlaardingen. Het rapport is 
opgesteld om te zorgen voor een optimale bescher-
ming van het Vlaardingse bodemarchief. Vlaardingen 
kent maar liefst meer dan 250 vindplaatsen. 

23 Burgemeester Stam en dijkgraaf Van den Berge 
van het Hoogheemraadschap Delfland onthullen op 
het sluisterrein van de Delflandse Buitensluis een 
veertien meter hoge zuil van de beeldend kunstenaar 
J.J. Beljoen. 

24 Ruud van Houwelingen, eindredacteur van Het 
Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen en de Maas-
koerier verlaat de actieve journalistiek. Hij wordt op-
gevolgd door Nick van Dien, voorheen werkzaam bij 
Het Nieuwe Stadsblad. 

25 Showkorps Jong Avalance, de enige muziek-
vereniging voor kinderen van zeven tot vijftien jaar. 
viert het 45-jarig jubileum met o.a. een tentoonstelling 
in de bibliotheek en een concert in winkelcentrum De 
Loper. 

25/26 De mijnenjager 'Vlaardingen' van de Konink-
lijke Marine brengt een bezoek aan Vlaardingen. Tij-
dens het bezoek worden aan boord rondleidingen en 
demonstraties gegeven. 

De gemeentebegroting 1994 alsmede de meerjaren-
begroting is weer sluitend. De tarieven van gemeente-
lijke belastingen stijgen volgend jaar slechts met één 
procent, terwijl de overige gemeentelijke tarieven een 
prijscorrectie van 2,5 procent kennen. 

29 P. Roelfzema neemt na 21 jaar afscheid als di-
recteur van het Christelijk Economisch College Bene-
den Maas. Hij wordt opgevolgd door A. Vader, die de 
afgelopen jaren al deel uitmaakte van de schoollei-
ding. 

De drie grote oppositiepartijen in de gemeenteraad 
zijn het op hoofdlijnen eens in hun kritiek op de Meer-
jarenbegroting. Die kritiek geldt met name het voorge-
nomen beleid inzake het onderhoud van het openbaar 
groen, de financiering van het O & O-proces en de 
vermindering van het aantal wethouders. 

30 De fusie tussen het Holy en het Schieland Zie-
kenhuis loopt vertraging op. De nieuwbouw van een 
grootschalig, regionaal ziekenhuis in de Schiedamse 
wijk Nieuwland zal niet, zoals gepland was, in 1995 
van start gaan. 

De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap heeft 
een nieuwe rector in de persoon van C. van Dalen. Hij 
volgt mevrouw M.T. Dijkstra op, die vorig jaar na in-
terne conflicten op een zijspoor is gezet. 

Oktober 

1 Het voormalig Open Jongerencentrum Labyrint 
aan de Zomerstraat wordt door de gemeente voor 
350.000 gulden verkocht aan de Amsterdammer RG. 
Post. Het pand zal onder meer gebruikt worden als 
oefenruimte voor muziekgezelschappen. 

Het voormalige woonhuis van de Vlaardingse familie 
Uzermans aan de Oosthavenkade in oude staat her-
steld. Het in 1872 gebouwde pand heeft de verdwenen 
kozijnen en trapdecoraties weer terug. Ook de glas-
decoraties zijn hersteld. Het huis is tegenwoordig inge-
richt als studiecentrum en eigendom van W. Brinks. 

2/3 Open Dag in het dierentehuis Nieuwe Water-
weg Noord. Circa 300 mensen nemen een kijkje in het 
asiel. 

5 Wegens groot succes start de Stichting Coerke 
opnieuw met de cursus zelfverdediging voor vrouwen. 
Volgens de organisatie wordt de noodzaak van een der-
gelijke cursus iedere dag opnieuw bevestigd. 

Bij de meldkamer van de DCMR zijn vorig jaar 
16.133 klachten binnen gekomen. Dat is het hoogste 
aantal sinds 1973. Vooral in Vlaardingen, Schiedam 
en Hoogvliet is het aantal sterk toegenomen. 

Nadat bij een 26-jarige Vlaardinger open tuberculose 
is geconstateerd onderzoekt de GGD bezoekers van 
een café aan de Hoogstraat. De patiënt bezocht het 
etablissement regelmatig. 

10 Het gemengd rooms-katholiek koor St. Cecilia 
bestaat negentig jaar. Tijdens een feestelijke eucha-
ristieviering in de Joannes de Dooperkerk aan de 
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Lab\iint aan de Zomerstraat door de Gemeente verkocht, 1 oktober 

Hoogstraat wordt tevens afscheid genomen van de di-
rigent Jos van Elderen. 

14 Onlangs geopend aan de Spechtlaan het cen-
trum voor particuliere dagzorg voor ouderen van de 
Stichting Particuliere Dagzorg Vlaardingen, een ini-
tiatiefvan Anneke Halkes. 

16/17 Officiële inwijding van het nieuwe gebouw van 
de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel door 
dr. Owens, lid van het Algemeen Bestuur van dit inter-
nationale kerkgenootschap. 

19 De Vlaardingse Promotieprijs van de Kamer 
van Koophandel is dit jaar toegekend aan de organisa-
toren van de Internationale Orgelweek. 

De keuze van Het Goede Doel van de stichting Ha-
ring- en Bierfeest gaat naar De Krentenmik, het kin-

derdagverblijf aan de Hofsingel waar vandalen on-
langs een enorme ravage aanrichtten. 

20 Rinus van Zanten legt zijn functie als voorzitter 
van de stichting Haring- en Bierfeest neer. Hij wordt 
opgevolgd door Pim Vlag, die als interim-voorzitter 
zal optreden zolang het bestuur nog geen nieuwe voor-
zitter heeft gekozen. 

23 Toneelgroep De Fakkel viert het 45-jarig be-
staan met de opvoering van het toneelstuk 'De 
Gelaarsde Kat' in de Stadsgehoorzaal. De regie is in 
handen van Huib Petersen. De kostuums zijn ontwor-
pen door Ina Busker. 

29 De bouw van de kantoortoren Vigilantis bij het 
NS-station Vlaardingen-Oost gaat niet door. 

30 De Pico, de filmcommissie van de CJV Vlaar 
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Rinui \ün Zanten, \ooizitter \an de Slichnng Haring- en 
Bierfeest, legt zijn functie neer, 20 oktober 

dingen, viert het 45-jarig bestaan met een filmnacht in 
Triangel aan de Fransenstraat. 

November 

1 Buurthuis De Haven neemt officieel intrek in 
het nieuwe onderkomen in zalencentrum Triangel aan 
de Fransenstraat. 

2 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie in de Har-
monie een symposium onder het motto 'Sport, solidair 
of solitair'. 

De atletiekvereniging Fortuna verwelkomt Wendy 
Vuijk als 600ste lid. Het aantal Fortunaleden is binnen 
enkele jaren verdubbeld. 

Het nieuwe zwembad wordt milieuvriendelijk. Voor 
het desinfecteren van het zwemwater zal een 
ozoninstallatie worden aangebracht. 

6 In de Stadsgehoorzaal viert toneelvereniging 
Varia het 120-jarig bestaan met een bijzondere 
jubileumvoorstelling. Opgevoerd wordt het toneelstuk 
Varianimo en een verkorte versie van de musical 
'Paard eet hoed', beide van Chris Bezooijen. Bal na. 

In de Grote Kerk jubileumzangdienst tergelegenheid 
van het 3()-jarig bestaan van de wekelijkse samenzang 
'Kom zing met ons' ten behoeve van het onderhoud 
van de Grote Kerk. Vocale medewerking verleent de 
Cantorij van de Grote Kerk. 

Bij Boekhuis Den Draak presenteert de Vlaardingse 
dichteres Simone van Wolferen haar dichtbundel 
'Appelbloesem'. 

9 In Triangel viert het Christelijk Nationaal Vak-
verbond afdeling Vlaardingen het 85-jarig bestaan on-
der het motto 'Verleden, heden en toekomst van de 
vakbeweging'. Ledenhuldiging door landelijk voorzit-
ter Anton Westerlaken. Optreden van het gemengd 
koor Holy onder leiding van Anton van Tilborg. 

De Meerpaal en De Wetering gaan samenwerken. De 
directies van het service- en zorgcentrum en het ver-
zorgingstehuis hebben hiertoe besloten omdat zij over-
tuigd zijn dat samenwerking op vele terreinen nieuwe 
kansen biedt. 

Woningbouwvereniging Samenwerking '77 heeft een 
andere naam. Voortaan gaat deze organisatie verder 
onder de naam Woningstichting Samenwerking Vlaar-
dingen. Ook het logo is vernieuwd. 

11 Sinds een maand is in het politiedistrict Water-
weg (Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland) 
een milieucoördinator aangesteld. Marco van Unen, 
afT<;omstig van het bureau Bijzondere Wetten van het 
Vlaardingse korps, gaat zich in het district bezig hou-
den met de bestrijding van milieuovertredingen. 

12 Volgens de concept-Paraplunota Openbaar Ver-
voer Vlaardingen maakt de stad op middellange ter-
mijn kans te worden aangesloten op het tramnet van de 
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RET. Volgens voorlopige plannen zullen er dan snelle 
trams rijden naar onder meer Holy, de binnenstad en 
de NS-stations Vlaardingen-Oost en -West. Voor de 
korte termijn staan concrete verbeteringen van de bus-
diensten op stapel. 

13 In de Grote Kerk viert C.O.V. Gloria Toon-
kunst onder leiding van Aad van der Hoeven het 75-
jarig bestaan met een uitvoering van het oratorium 
'Elias'. Het koor bestaat uit de 'Maatschappij ter be-
vordering der Toonkunst' (opgericht 12.02.1918) en 
de Gereformeerde zangvereniging 'Gloria in Exelcis 
Deo'(opgericht 13.10.1919). 

De carnavalvereniging De Leutloggers kiest met een 
meerderheid van stemmen voor de tweede keer Prins 
René I. In het verzorgingscentrum Drieën-Huysen 
presenteert zich het nieuwe prinsenpaar. 

14 De Heilige Geestparochie aan de Meidoorn-
straat viert het 40-jarig bestaan met een plechtige 
Eucharistieviering. Voorganger is pastoor B.A.M, 
van der Helm, pastoraal medewerker is L.M. Simons. 

Zware storm. Diverse bouwstellingen blijken niet be-
stand tegen het natuurgeweld. Halverwege de middag 
staan grote delen van de Oosthavenkade, Westhaven-
kade en Koningin Wilhelminahaven onder water. Op 
het Grote Visserijplein drijft een auto weg. 

15 Door de hevige regen van de laatste dagen zet 
het wassende water het huis van Chiem van Hou-
weninge zonder elektriciteit. De brandweer assisteert 
bij het doorsteken van een sloot. De schrijver woont al 
sinds 1970 in het drassige gedeelte van de Broek-
polder en is gewend aan wateroverlast. 

16 Op uitnodiging van de VVV Vlaardingen heeft 
een groep van 42 Vlaardingers, die zich nauw betrok-
ken voelt bij het wel en wee van de stad, zich gebogen 
over het vraagstuk 'Vlaardingen, hoe naar het jaar 
2000?'. 

Het Vlaardingse Kringloopcentrum gaat ondanks het 
succes van de formule, een onzekere toekomst tege-
moet. De gemeente heeft namelijk plannen om zelf een 
kringloopcentrum op te zetten. 

Winkeliers van winkelcentrum De Loper starten een 
inzamelingsactie voor het kinderdagverblijf 'De Kren-
tenmik', dat onlangs door vandalen volledig werd ver-
nield. 

In het Theatercafé uitreiking van het Historisch Jaar-
boek Vlaardingen 1993 aan Herman van der Lee, 
schrijver van het artikel over de historie van het Volks-
gebouw, dat tot 1973 was gevestigd aan de 
Schiedamseweg. 

18 De Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven 
mag in opdracht van het college de zijmuur beschilde-
ren van een pand aan de Voorstraat. Het werk heeft de 
titel 'Eeuwig venster van verleden en toekomst'. 

De Reconstructiecommissie Midden-Delfland kan 
miljoenen guldens besparen als ze het voorstel van de 
boeren E. van den Engel en G. van Vliet uit de Holiër-
hoeksepolder volgt. De twee hebben voor het gebied 
tussen de Breeweg en De Zweth een alternatief plan 
ontworpen. 
Alle Vlaardingse politieke partijen willen het oude ka-
rakter van de polder bewaren en zijn het eens met de 
plannen van de twee boeren. 

19 Ger Geysendorpher overhandigt het rapport 
'Vast en Zeker Bevrijd, Veiligheidsplan Criminaliteits-
bestrijding 1994-2002' aan burgemeester L.W. Stam. 
Het rapport wil met tal van maatregelen de criminali-
teit in Nederland binnen acht jaar terugdringen met 50 
procent. 

20 Milieu-excursie door het Rijnmondgebied geor-
ganiseerd door het Milieu Alarmteam van de Socialis-
tiese Partij. De rondrit begint bij het 'Volksbos' in het 
Lickebaertgebied en staat onder leiding van Remi 
Poppe. 

Intocht van Sint Nicolaas. Na zijn verblijf in de bin-
nenstad brengt Sinterklaas ook een kort bezoek aan de 
winkelcentra in de Voorstraat en de Holiërhoek. 

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de zaal 
De Harmonie wordt de Vlaardingse bevolking uitge-
nodigd voor een gratis avondje uit. Te zien en te horen 
zijn De Bunzingers, de Vlaardingse muzikant Fred 
Piek en Hot Club du Nord. 
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23 Bewoners van de Babberspolder protesteren 
schriftelijk bij de gemeente tegen het zinloze kappen 
van bomen. De gemeente is voornemens in park 
Nieuwland 84 bomen te rooien. In totaal wil de ge-
meente in de Babberspolder zelfs 117 bomen verwij-
deren. 

De vrijwilligersorganisaties dreigen tlink in de proble-
men te komen. Het vrijwilligersaanbod loopt jaarlijks 
met 950 personen terug. Dat blijkt uit een onderzoek 
datde VASK (Vrijwilligers Activeren Samenwerkings 
Kontakten) heeft gehouden onder de Vlaardingse or-
ganisaties. 

De Hannimie hesluat 175 jaar, 20 november 

25 Hoewel de ijsmeester van de Dienst Stadswerk 
schaatsen op de Vaart nog riskant vindt zijn de eerste 
schaatsers al op de Vaart. 

26 In een open brief aan de gemeenteraad pleiten 
ca 100 mensen uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis 
en Schipluiden voor het behoud van een groene 
Broekpolder. Aanleiding voor het schrijven is het 
voorstel van de meerderheid van het college van B en 
W om volgende week in de gemeenteraad de mogelijk-
heid open te houden voor woningbouw aldaar. 

30 De groente- en fruitwinkel van mevrouw N. 
Kleer aan de Voorstraat na 30 jaar gesloten. Met haar 
verdwijnt de laatste van de vijf groentehandels in 
Vlaardinger-Ambacht. 

Het CDA-raadslid Leo de Snaijer keert definitief niet 
terug in de plaatselijke politiek. Het gemeenteraadslid 
komt niet meer voor op de door de ledenvergadering 
goedgekeurde kandidatenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

December 

2 Fotowedstrijd over 'oud-Vlaardingen' georga-
niseerd door de Historische Vereniging Vlaardingen en 
de winkeliers uit het Winkelhart. Op deze manier wil 
men oud- en jong Vlaardingers laten zien hoe de stad 
er in een nog niet zo grijs verleden uitzag. 

3 Het van Peteghem-orgel in de Grote Kerk is in 
oude luister hersteld. Dankzij een gift van de stichting 
Schiedam Vlaardingen Fonds kon het instrument 
voorzien worden van een Echo-werk. Daarmee was 
het orgel ook uitgerust voordal het rond 1820 vanuit 
België naar Nederland kwam. 

7 De gemeente heeft Bureau Goudappel Coffeng 
opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de 
verkeerskundige en milieukundige effecten van het 
openstellen van de busbaan Parijslaan/Korhoenlaan. 

9 Met de onthulling van een aankondigingsbord 
geeft wethouder Van Ardenne het startsein voor de 
ontwikkeling van het nieuwe Bedrijvenpark Delta 
West op het voormalige Shell-terrein aan de Deltaweg. 

Met een handtekeningenactie onder het motto 'Wij 
willen groen in plaats van steen' verzetten bewoners 
van Holy-Noord zich tegen de bebouwing van het 
IJsselhoeveterrein met zestien luxe woningen. Tegelij-
kertijd is bij de Raad van State een schorsingsverzoek 
ingediend tegen de bouwplannen. 

11 Met het planten van duizenden bloembollen 
wordt op feestelijke wijze het eenjarig bestaan van het 
Volksbos in het Lickebaertgebied herdacht. Ook wor-
den nieuwe bomen geplant en onderhoudswerk ver-
richt. Hiermee willen de organisatoren van het verzet 
tegen de geplande afvalberging de entree van het 
Volksbos komend voorjaar een feestelijk aanzicht ge-
ven. 

De Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging viert het 
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Mevr. N. Kleer stopt er mee, 30 november 

50-jarig bestaan met een reünie in het clubgebouw van 
de korfbalclub Spirit aan de Geert Grotelaan 6. 

12 Het echtpaar M. Sprij - W. Weber 65 jaar ge-
trouwd. 

13 De werkgroep 'Ambacht is ook voor de kinde-
ren' is door het Provinciaal Orgaan voor de Verkeers-
veiligheid genomineerd voor de verkeersveilig-
heidsprijs van de provincie Zuid-Holland. De werk-
groep is voor haar inspanningen al beloond met een 
aanmoedigingsprijs. 

14 Het imago 'stinkstad' is Vlaardingen voorlopig 
niet kwijt. Dat kan geconcludeerd worden uit de gege-
vens van het Statistisch Jaarboek Rotterdam en regio 
1993 van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek. 
Vlaardingen is nog altijd onbetwist nummer één met 
een totaal van 2.692 klachten over stank. 

15 Ter afsluiting van het Jaar voor de Ouderen 
overhandigt de Stichting Raad voor het Ouderenwerk 
het eerste exemplaar van De Ouderenwijzer aan bur-
gemeester Stam. In de derde uitgave van dit boekje 
.staat informatie over voorzieningen, regelingen en in-
stanties voor ouderen. 

Wethouder T. van der Steen legt de eerste steen voor 
de bouw van het tweede kwadrant van de Babbers-
polder. Rondom de Rotterdamseweg worden 42 koop-
woningen en 20 huurwoningen gerealiseerd. 

17 Op de Markt ontsteking van de kerstboomver-

iichting door burgemeester L.W. Stam. Samenzang 
met muzikale begeleiding door het Leger des Heils. 

De Raad van State heeft de vergunning voor de bouw 
van zestien eengezinswoningen op het terrein van de 
voormalige IJsselhoeve in Holy-Noord geschorst. De 
Raad van State vindt dat de gemeente eerst een beslis-
sing moet nemen op het bezwaarschrift dat door om-
wonenden is ingediend. 

20 Het oudst bekende hui s van VI aardi ngen i s her-
bouwd in het archeologisch themapark Archeon in 
Alphen a/d Rijn. Het gaat om het prehistorisch huis uit 
ca. 2500 voor Christus, waarvan de plattegrond ruim 
dertig jaar geleden in de Westwijk is gevonden. Het 
huis vormt een onderdeel van de nederzetting van de 
Vlaardingen-Cuituur. 

21 De gemeentebesturen van Vlaardingen en 
Schiedam hebben minister Maij-Weggen van Verkeer 
en Waterstaat met klem gevraagd mee te werken aan 
de aanleg van een aantal nieuwe tramlijnen in de regio. 
Voor de projecten kan nog geen subsidie worden aan-
gevraagd, maar de beide gemeentebesturen achten het 
van groot belang hun plannen nu al onder de aandacht 
van de minister te brengen. 

Eerste paal geslagen voor een complex van 21 milieu-
vriendelijke nieuwbouwwoningen tussen Jean 
Monnetring, Robert Schumannring en Aristide 
Briandring. Voor de eco-woningen hebben zich al 201 
gegadigden gemeld. 

23 Eerste bijeenkomst van Vlaardingens nieuwste 
sociëteit, de 'Sociëteit der Flardingherianen', in de 
Oude Stoep. Het allereerste maatschappelijke initiatief 
van deze club van journalisten, reclamemakers, amb-
tenaren en ondernemers wordt het in ere herstellen van 
het bevrijdingsmonument, een boom, op de hoek van 
de Julianasingel en de Hogelaan. 

28 Op de hoek van de Hoogstraat en de Peperstraat 
wordt binnenkort een begin gemaakt met de bouw van 
een complex van winkels met koopappartementen. Het 
complex is ontworpen door het Rotterdamse architec-
tenkantoor Van Duivenbode, de Jong en Verhoeven. 

Namens de winkeliersvereniging Vlaardinger-Am-

57 



mmx». 

bacht overhandigt wethouder Van Ardenne de op-
brengst van de actie 'Een postzak vol voor Jan', met 
dankwoorden, geld en geschenken, aan Jan Midden-
dorp. Onlangs werd het postagentschap aan de Rozen-
laan, dat 52 jaar dienst deed, gesloten. 

28- In de Lijnbaanhal activiteitenprogramma voor 
5 jan. de jeugd onder het motto 'Duizend-en-één 
nacht'. De organisatie van Jeugdstad is in handen van 
de Stichting Vakantiebesteding Vlaardingen. 

30 Vlaardingen krijgt een afdeling van Soli-
dair'93. De nieuwe politieke partij zal deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. Tot de oprichters van 
de partij behoort Jaap van der Scheur, oud-PvdA'er en 
voormalig vakbondsman. 

Als gevolg van de hevige regenval komt bij de politie 
een stroom van meldingen over wateroverlast binnen. 
Met name de rioleringen stromen over De ernstigste 
overlast doet zich voor aan de Olmendreef, de 
Esdoorndreef, de Koninginnelaan en de kruisingen 
Eksterlaan/Korhoenlaan en Rotterdamseweg/Lust-
hofstraat. Het busverkeer wordt omgeleid. 
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LENEN, LENEN, BETALEN, BETALEN 

I 

J.A.C. Mathijssen 

BIJNA 400 JAAR GELDSCHIETEN: 

DE PANDJESBAAS EN DE KREDIETBANK 

'Tot hulp der noodtdruftigen is hier gestelt, 
De Banck van Leninghe voor een cleyn geit'. 

EEUWEN GELDGEBREK... 

Het pand is zo oud als de wereld. We lezen er al over 
in de Bijbel. Ook de Egyptenaren kenden deze vorm 
van lenen: zij verpandden bijvoorbeeld mummies. 
Grieken en Romeinen beleenden slaven, vrouwen en 
kinderen en als de nood aan de man kwam ook zich-
zelf. De Lombarden verspreidden dit soort geldhandel 
na de Kruistochten over West-Europa. 
Zoals in alle steden van enige betekenis werd ook in 
Vlaardingen de geldhandel in de 17e, misschien zelfs 
al in de 16e eeuw, uitgeoefend door de Lombarden. De 
naam van deze geldhandelaars, bankiers, wisselaars 
of pandjeshuishouders is ontstaan doordat de perso-
nen die de geldhandel bedreven oorspronkelijk veelal 
afkomstig waren uit Lombardije. Vooral in dat ge-
deelte van het Italië van de 12e eeuw besloten enkele 
geldwisselaars hun dienstenpakket uit te breiden: be-
halve het wisselen van de ene muntsoort tegen de an-
dere gingen ze ook over tot het verrichten van allerlei 
betalingen en het geven van krediet. Men gaf dat kre-
diet in eerste instantie alleen aan gerespecteerde koop-
lieden, die daar natuurlijk een bepaalde rente voor 
moesten betalen. 

Dit soort transacties vond vaak in de open lucht op de 
markt plaats, waar de geldwisselaars met hun tafeltje, 
hun 'banco', stonden. Zie daar de oorsprong van ons 
woord 'bank' voor geldinstelhng. Als een geldwissel-
aar niet meer aan zijn verphchtingen kon voldoen, 
werd zijn wisseltafel stukgeslagen en de Italiaanse 
woorden voor een kapotgeslagen tafeltje, 'banco 
rotto', leeft ook nog in onze taal voort in het woord 
'bankroet'. 
De Italiaanse geldhandelaren zwermden al snel over 

De Lombardsteeg, een zijsteeg van de Hoogstraat, herinnert 
nog aan het bestaan van het Vlaardingse pandjeshuis 

heel Europa uit en in het midden van de 13e eeuw 
kende ons land ook al een aantal min of meer officiële 
geldschieters uit Lombardije en omgeving. De 
'lommerd' leende aanvankelijk geldbedragen uit tegen 
onderpand van roerende goederen; vanaf de 14e eeuw 
werd ook rente bedongen. Behalve op een onderpand 
kon men ook een lening op een borg krijgen. Hierbij 
moest iemand die persoonlijk borg stond, samen met 
degene die de lening wilde, voor de schepenbank (te 
vergelijken met een 'College van Wethouders') ver-
schijnen en zich daar plechtig met lichaam en goederen 
borgstellen voor het te lenen bedrag. 
In een tijd dat de kerk het lenen van geld tegen rente 
verbood, waren de joden en Lombarden de enigen die 
de overheid en de kooplieden aan het voor de oorlog en 
de handel benodigde geld konden helpen. Gezien de 
behoefte aan krediet van een enigermate geëvolueerde 
middeleeuwse samenleving was de kerkelijke verbods-
leer haast niet toepasbaar. Zij diende daarom vooral 
om de vorsten die te zwaar in het krijt stonden, met 
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beroep op hun geweten, de gelegenheid te geven alle 
schulden te annuleren, zeer tot genoegen ook van hun 
onderdanen die eveneens van de Lombarden hadden 
geleend 
Uiteindelijk werd het produktieve krediet toegestaan, 
met in het minst toen Calvijn dit openlijk onder-
steunde In calvinistisch Nederland brak rond 1636 
speciaal tussen de theologische faculteit van Leiden en 
die van Utrecht een telle twist uit over het consump-
tieve krediet, maar toch werd in Nederlandse theologi-
sche kringen in het algemeen een matige rente bij zo-
wel consumptief als produktief krediet goedgekeurd 
Later, bij de oprichting van de Bank ot England in 
1694, was het juist die theologische faculteit van 
Utrecht die enkele aandelen kocht, wat met zich mee-
bracht dat ook de lente voortvloeiende uit die aande-
len werd aanvaard 
Feitelijk genoten de Lombarden in de 14e en 15e eeuw 
gewoonlijk een grote mate van toleiantie Van tijd tot 
tijd werd hun bedrijf op grond van het woekerverbod 
beboet, wat dan neerkwam op een extra belasting In 
de meeste steden was het lenen tegen onderpand zelfs 
officieel toegestaan, mits het een bepaalde rentevoet 
met te boven ging Deze bedroeg in het Vlaamse 
Brugge rond 1300 maar liefst 43 1/3 % 
De meeste transacties van de Lombarden hadden te 
maken met de behoefte van kleine lieden aan con 
sumptief krediet Vanzelfsprekend konden deze ook 
elders terecht vele welgestelden, en niet alleen uit de 
koopliedenstand, leenden bijvoorbeeld geld aan be-
kenden die er om welke reden dan ook behoefte aan 
hadden, hetzij als vriendendienst, hetzij gewoonweg 
als belegging Het ging daarbij meestal om geringe be-
dragen Als het om grotere sommen ging, dan werden 
deze gewoonlijk ter beschikking gesteld door rijke 
handelaars, voor wie er in de late middeleeuwen trou-
wens geen scheiding bestond tussen waren en geld 
handel, en onder wie de Italianen vrijwel een monopo-
lie uitoefenden Als onderpand konden vorsten en ede-
len aan hun schuldeisers een heerlijkheid of bepaalde 
heerlijke rechten in pand geven Bij woekeraars wer-
den leningen gewaarborgd door doorgaans veel min-
der kostbare panden, zoals huisraad, kleding of pel-
zen, juwelen of handschriften, of ook grondstoffen 
voor een handwerk 

In de 16e eeuw woekerde het lombardbedrijf welig 
voort De regeerders probeerden er wel paal en perk 
aan te stellen, nu eens door verbod, dan weer door 

octrooiverlening Maar de kapitaalkrachtige en dus 
machtige 'tafelhouders', zoals de bankexploitanten 
toen genoemd werden, lieten zich met uit het veld 
slaan Ook niet, toen bij resoluties van 1578 en 1584 
de Staten van Holland de instelling en de regie 
mentering van de Banken van Lening overlieten aan de 
steden Zo kon er beter controle gehouden worden op 
particuliere pandhuishouders Deze nieuwe Banken 
van Lening hadden 'de opdracht' de behoeftigen tegen 
onderpand van vaak schamele bezittingen financiële 
steun te vei lenen In zoverre mocht men de instelling 
zien als een uiting van de sociale zorg van de stedelijke 
legeringen met als doel de bestrijding van de woeker 
In economisch opzicht was naast het verstrekken van 
consumptief krediet - de verlening van produktief kre-
diet aan kooplieden veel belangrijker Dezen gaven 
koopmansgoederen die anders renteloos lagen als on-
derpand, hetgeen de aanzienlijke opslagruimte waar 
over de Banken van Lening beschikten verklaarde 

LENEN EN BETALEN IN VLAARDINGEN 

'Den XXX (30)e Decembns anno 1611 
Is ter vergadennge vande Vroetschappen in deliberatie 
( = ter overweging) geleyt het versouck van Abraham 
Facquelis, wonende in den Bryele, om hyer binnen (= 
in Vlaardingen) te mogen erigeren (= oprichten) een 
taeffel van Leninge, ende omgebraecht (= rond-
gevraagd) sijnde, is bij meerderheijt van stemmen 
verstaen ende beslooten dat men, ten fyne voorseid (= 
ten einde het hier boven vermelde te effectueren), bij 
provisie (= voorlopig) octroy sal mogen versoucken 
ende de saecke in proeve stellen voor een off twee ja-
ren, om te mogen ondervinden, hoe 't hem daer mede 
toedragen sal ' 

Deze Bnelse Abraham is de oudst bekende (en wel 
licht ook de eerste) pandjeshuishouder van Vlaar 
dingen In 1613 deed hij het verkregen octrooi, waar 
voor hij het stadsbestuur jaarlijks 36 gulden moest be-
talen, over aan zijn schoonvader Fran90is Bastiaans, 
een Vlaardingse waard die het op zijn beurt in 1620 
overdeed aan ene Jan Pietersz Haselaer, gewezen 
schoolmeester en voorzanger te Woerden 
Bij de verkoopakte bleek Bastiaans tot dan toe zijn 
'pandjesnering' uitgeoefend te hebben in het huis, ge-
naamd 'De Lombert', staande aan de westzijde van de 

60 



Hoogstraat, ten noorden van de Lombardsteeg. We 
kunnen dat huis nog precies traceren op de huidige 
plattegrond van de stad: daar op de Hoogstraat, waar 
nu de winkel van Blokker is. In dat pand, of liever 
gezegd op die plek, is dus eigenlijk de geschiedenis 
van de Gemeentelijke Kredietbank begonnen... En als 
blijkt, dat Jan Pietersz Haselaer in 1641 op een 'lijste 
van capitalisten' binnen de stad Vlaardingen vermeld 
stond, dan kunnen we gevoeglijk concluderen, dat 
Banken van Lening toen een duidelijk winstgevend 
aspect hadden. 
Er zaten ook zakelijke risico's aan vast: in 1680 bleek 
'pandjesbaas' Eduard van der Gon niet meer aan zijn 
verplichtingen te kunnen voldoen. Hij kwam onder cu-
ratele te staan en men vond het in dit verband ook wel 
verstandig om hem te ontheffen van het 
penningmeesterschap van de Gecommitteerden van de 
'Kleine Visscherij'. Men kon nooit weten... 
Het op zich eerbare ambt van pandjesbaas werd bij 
tijd en wijle omgeven met allerlei verdachtmakingen. 
Zo kwam het dat tafelhouder Jan Pietersz Haselaer op 
een dag schoon genoeg had van allerlei opmerkingen, 
die afkomstig waren van dominee Ambrosius 
Johannes. Haselaer ging de eerwaarde te lijf en moest 
zich daarvoor verantwoorden bij baljuw en schout. 
Wat had de dominee dan toch gezegd ? Hij had 
Haselaar in de schoenen geschoven dat hij 'ten 
eenemael vervallen ende begerich sijnde tot tijttelijcke 
rijckdommen, alhier aengevangen heeft een lombardie 
ende openbaere tafel van woecker, voor Godt ende de 
menschen verdoemelijck; den woecker is de grootste 
peste, bij haer hebbende een beete als door een 
fenijnige slange. Soodaenige openbaere woeckeraers 
handelen tegens de nature en mogen niet tot de 
Geestelijcke gemeynschap toegelaeten, nochte opt ge-
wijde (= in gewijde grond) werden begraven.' En dit 
alles werd Haselaer iets te veel... En het was eigenlijk 
ook wat te veel. De pandjesbazen konden niet zomaar 
alles voor elk bedrag in leen nemen. Er werden daar-
toe van stadswege uitgebreide reglementen opgesteld. 
We lezen in 1719 bijvoorbeeld: '..dat hij de Tafel van 
Leeninge binnen deese stadt mag houden en dat tot een 
halve stuyver profijt, ter weeke van een Pond groot 
Vlaams, wegens Panden, beneden de hondert gulden 
beleent werdende, dogh hondert gulden en daar boven 
werdende beleent, als dan ses penningen hollands ter 
week van ider pond Vlaams sonder meer, ende soo 
vervolgens van meerder en minder somma naar 

Arnold Hoogvliet, tctfelhoudei van de Bank van Leenmg van 
1740 tot 1762 

Advenant, welverstaande nogtans, dat de voornoemde 
Tafelhouder van minder somme dan Dertigh Stuy vers 
bedragende, meede sal mogen genieten. Een duyt voor 
de Eerste Week...'. Zo zat dat... 

In 1680 komt de exploitatie van de lommerd in handen 
van telgen van de familie Hoogvliet. In dat jaar kocht 
de Rotterdammer Johannes Hoogvhet het huis aan de 
Hoogstraat en ging daar met zijn vrouw Katharina 
Paspoort en hun zoontje Daniël wonen. Deze Daniël 
exploiteerde de bank als opvolger van zijn vader van 
1719 tot 1739, om vervolgens in 1740 weer opgevolgd 
te worden door zijn broer (en bekend dichter en ge-
roemd goud- en zilversmid) Arnold Hoogvliet. Na 
diens dood in 1763 zette eerst zijn weduwe (1763-
1789) en vervolgens zijn zoon Joannes (1789-1790) de 
zaak voort, zodat de exploitatie van de Vlaardingse 
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Bank van Lening maar liefst 110 jaar in handen van de 
familie Hoogvliet was. 
Vanaf 1790 nam een andere (rijke) familie de Bank 
van Lening over: de familie Van Heijst. Het pand aan 
de Westhavenkade, waar nu het Visserijmuseum is ge-
vestigd, werd door de stad van de familie Van Linden 
van den Heuvell gekocht voor ƒ 7.250,-, en verhuurd 
voor ƒ 375,- per jaar aan de nieuwe kassier Johannes 
van Heijst. Deze was voormalig kassier van de Bank 
van Lening te Deventer én zoon van de tafelhouder 
van Culemborg. Een binnenplaats en de kelder onder 
een gedeelte van het huis bleef eigendom van de fami-
lie Vanden Heuvell. 
In 1790 werd bij een nieuw reglement onder andere 
vastgesteld, dat de bankhouder drie of vier maal per 
jaar een 'boelhuis' of openbare verkoping moest hou-
den van alle panden, die na één jaar nog niet waren 
opgeëist door de pandgevers. De baten zouden fifty-
fifty naar het Weeshuis en de Diaconie-Armen gaan. 
Verder kreeg de Tafel het stedelijk monopolie. Er was 
al eerder gesignaleerd dat velen probeerden een eigen 
bankje van lening op te zetten met voor de 'cliënten' 
alle risico's van dien. De Stadsbank van Lening was 
en bleef de enig officieel toegestane bankinstelling in 
Vlaardingen. De bankhouder ontving vanaf 1790 voor 
elk pond Groot Vlaams een halve stuiver per week 
voor beleende panden beneden de ƒ 100,- en voor pan-
den boven dat bedrag 6 penningen per week. Als pan-
den konden vooral goederen en bescheiden beleend 
worden zoals goud, zilver, juwelen, linnen, wol, koper 
en tin, obligaties en rentebrieven. 
Vanaf 1809 werd de Bank van Lening geëxploiteerd 
onder de naam 'Firma Joh' van Heijst & Co' en rond 
1838 verliet men de Westhavenkade om zich te vesti-
gen op de Hoogstraat. In 1819 was Van Heijst inmid-
dels gestorven. 

In 1834 werd weer gediscussieerd over een nieuw re-
glement. Eén van de artikelen behelsde nieuwe 
openingstijden. Er werd door de pachters, de Erven J. 
van Heijst, gepleit voor openstelling op zaterdaga-
vond en op de avond vóór Buisjesdag (de dag van de 
afvaart der haringschepen) en vóór de paardenmarkt. 

Jarenlang 'kabbelde' het bestaan van de Bank van Le-
ning verder. Na 1851, het jaar waarin de Gemeentewet 
van kracht werd, werd de Bank van Lening in de 
gemeenteverslagen genoemd onder het hoofdstuk 
'Ann wezen' en stond deze instelling onder het directe 

Nicolaas Josua van Heijst, tafelhouder van Bank van Leening 
van 1H37 tot IH56 

toezicht van het College van Burgemeester en Wethou-
ders. In 1856 nam Hartog Goudsmit de pacht van 
Nicolaas Jozua van Heijst over. Steeds lezen we weer 
in de jaarverslagen van de gemeente Vlaardingen: 'de 
Bank van Leening, omtrent wier inrigting en beheer 
door ons toezigt en inspectie wordt gehouden en aan-
gaande welke wij geene bedenkingen hebben mede te 
deelen, blijkt aan het doel der instelling voldoende te 
beantwoorden' of 'van de Bank van Leening kan niet 
anders dan gunstig worden berigt'. Hoewel de 'omzet' 
waarschijnlijk in de loop van de 19e eeuw gestadig te-
rugliep, bleek de Bank van Lening nog steeds een 
steun en toeverlaat voor 'de mindere klasse', vooral in 
de winter, wanneer de vissersschepen op de kant lagen 
en de inkomsten voor de meeste gezinnen in 
Vlaardingen vrijwel nihil waren. Het klinkt wat cru, 
maar de beste jaren voorde Bank van Lening waren de 
jaren van economische teruggang. Er bestond -
begrijpelijkerwijs - een relatie tussen de omzet van de 
leenbank en het welvaartspeil van de bevolking. Na-
tuurlijk was het voorhanden zijn van beleenbare goe-
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deren een voorwaarde voor het bestaan van de bank. 
De allerarmsten van de bevolking waren dus uitge-
schakeld als potentiële leners, maar de enorm grote 
groep die daarboven zat bracht, wanneer de nood aan 
de man kwam, haar spullen naar het beleenhuis, zo-
lang de voorraad strekte. Naarmate de economische 
achteruitgang voortschreed, waren meer mensen ge-
noodzaakt hun hoofd boven water te houden door hun 
goederen te belenen. In de tweede helft van de 17e en 
gedurende de 18e eeuw zal de Vlaardingse leenbank 
beschouwd kunnen worden als een laatste redmiddel 
voor een groot, steeds groter wordend deel van de be-
volking om een dreigende ondergang te ontlopen. 

Op 1 januari 1876 kwam onverwacht een einde aan 
het eeuwenlange bestaan van de bank, die toen geves-
tigd was in het pand Hoogstraat D 21. Pachter Hartog 
Goudsmit zag het niet meer zitten. Omdat hij als pach-
ter van de Bank van Lening alléén al niet rond kon 
komen, was hij inmiddels ook al 'koopman in ge-
bruikte mannen- en vrouwenklederen' geworden, een 
onzes inziens nogal aparte, zo niet verdachtmakende 
combinatie. Maar ook dat zette geen zoden aan de 
dijk. Hartog wilde alleen maar voortgaan, wanneer hij 
van het gemeentebestuur een tegemoetkoming zou 
krijgen voor het onderhoud van de banklokaliteiten. 
Daar kon de gemeenteraad het niet mee eens zijn. Te-

genstanders van een opheffing waren echter bang, dat 
er 'stille lombarden' zouden ontstaan en pleitten voor 
instandhouding onder extra gemeentelijk toezicht. Af-
gevaardigde Knottenbelt wilde het nog één jaar aan-
zien, hoewel hij het verderfelijk vond dat pachter 
Goudsmit daags vóór de paardenmarkt tot zeer laat 
gelegenheid gaf panden te belenen, zodat dit voor de 
mindere standen tot verkwisting aanleiding zou kun-
nen geven. Goudsmit stond overigens al een paar jaar 
in een minder gunstig daglicht, 's Avonds laat liet hij 
vaak mensen die onbekend wensten te blijven voor de 
omgeving 'achterom' binnen. Ook strooide hij vaak te 
kwistig met extra renten als boete. De Raad herinnerde 
zich daarbij ongetwijfeld de drievoudige komst van 
Goudsmit naar de Raad in 1861, toen hij van allerlei 
valse praktijken werd beschuldigd door zijn klant 
Pieter Maat. Toen de heer Van Biiüren van Heijst 
hierop verklaarde, dat dit misbruik met opheffing be-
straft moest worden, werd tot stemming overgegaan. 
Met acht tegen vier stemmen (tegenstemmers waren de 
heren Dorsman, Van der Drift, Kikkert en Van den 
Ham van Heijst) werd de Vlaardingse Bank van Le-
ning op slag geschiedenis. De bank eindigde zijn be-
staan schuin tegenover de plek, waar deze ruim 250 
jaar daarvóór gestart was. 

Later in 1876 kwam er bij het gemeentebestuur een 
verzoek van een zekere M. Frank binnen, om een 
nieuwe Bank van Lening te mogen oprichten; daar 
werd zonder discussie door de Raad negatief op gerea-
geerd. 
Vlaardingers in geldnood moesten vanaf dat jaar naar 
Rotterdam. 

VAN PANDHUIS TOT KREDIETBANK 

Pas op 8 december 1910 vond het pandhuis zijn wette-
lijke regeling in de Pandhuiswet. In deze wet werd on-
derscheid gemaakt tussen gemeentelijke en particu-
liere pandhuizen. Laatstgenoemde werden in 1946 
door overheidsingrijpen opgeheven. Gemeentelijke 
pandhuizen bleven nog slechts bestaan in Amsterdam 
en 's-Gravenhage. Het bijzondere bij de door deze 
banken gesloten zogenaamde pandhuisovereen-
komsten was, dat een eventueel verlies, geleden bij het 

Het donkere pand, rechls naast de boekhandel van Den Draak, 
deed van 1838 tot 1876 dienst ah Bank van Leening 
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uitoefenen van het verhaalsrecht op het pand, niet van 
de pandgever teruggevorderd kon worden, maar door 
de bank zelf moest worden gedragen. 
Naast de pandhuizen ontstonden in de vorige eeuw 
ook particuliere geldschietbanken. Ter bescherming 
van de economisch zwakkeren tegen woeker-
praktijken begon de overheid zich in het begin van de 
20e eeuw intensief te bemoeien met deze vorm van 
kredietverlening, eerst op basis van de bovenge-
noemde Pandhuiswet en daarna in 1932 in het kader 
van de Geldschieterswet. Deze wetten schiepen een 
toezichthoudende functie voor de gemeentelijke auto-
riteiten. Tal van gemeenten richtten vervolgens ook 
zelfzogenaamde volkskredietbanken op. Want met het 
mislukken van de pogingen de particuliere verkoop-
huizen met recht van wederinkoop door ingrijpen van 
justitie en politie te doen verdwijnen, brak langzamer-
hand het inzicht door dat woeker ook bestreden kon 
worden door op maatschappelijk verantwoorde wijze 
in de volkskredietbehoefte te voorzien. 
Vooral de Geldschieterswet legde de grondslag voor 
wettelijke bemoeienis van de gemeenten met het geld-
verkeer, waarbij tevens gemeentelijke kredietbanken 

gewettigd werden. Aan malafide praktijken, waarvan 
vele armlastige burgers de dupe werden, moest paal en 
perk gesteld worden. Dat verschijnsel deed zich voor 
op meerdere terreinen. Huisjesmelkers bijvoorbeeld 
verhuurden tegen schandalige huren krotten, waarbij 
de stand van de huisvesting op het einde van de vorige 
eeuw erbarmelijk was. 
De Geldschieterswet introduceerde een systeem, 
waarbij gemeenten zelf als geldschieter voor de burger 
konden optreden en waarbij gemeenten onder strikte 
voorwaarden vergunningen konden verlenen aan parti-
culiere geldschietersbedrijven. De overheid interve-
nieerde en trok de beheersing van en de verantwoorde-
lijkheid voor het sociale en economische leven naar 
zich toe in een verregaande regulering en centra-
lisering. 
Maar de problemen waren met de komst van de 
Geldschieterswet nog niet de wereld uit. De afbeta-
lingsmagazijnen verschenen. Zij leverden voorwaar-
den, die bepaald niet consumentvriendelijk waren. De 
consumenten waren in deze crisisjaren financieel niet 
bij machte om naaimachines, stofzuigers en huisorgels 
- de begerenswaardige artikelen uit de jaren dertig -

De eer'ite in 1951 benoemde Commissie van Toezicht en Advies v(in de Gemeentelijke VolkscredietbaiiL Van links naar rechts: 
J. van Toor Hzn. C. Brouwer, E.P. van der Veen, M. de Vries-van der Spek, J. Buis (voorzitter), L.A.M. Bracco Gartner, 
L. Bolderhex (secretarn), CM. de .l(>ni;h 
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contant te betalen. Maar er waren in de maatschappij 
inmiddels volkskredietbanken verschenen, die de per-
soonlijke lening introduceerden. Zo intervenieerden de 
gemeenten daarmee opnieuw in de particuliere markt, 
ter bescherming van kredietnemers en met advisering 
en begeleiding. 

DE VOLKSKREDIETBANK 

In 1941 deed de Sociale Raad een onderzoek naar de 
mate, waarin door de Vlaardingse burgerij van diverse 
kredietvormen gebruik gemaakt werd. Daaruit bleek 
dat van de 300 geënquêteerde gezinnen er maar liefst 
105 gebruik maakten van verbruikskrediet. Van deze 
vielen er 61 onder het zegelkrediet, 18 onder het 
afbetalingskrediet, 8 onder het geldkrediet en 18 onder 
gemengd krediet. Van de 300 gezinnen behoorden 207 
tot de zgn. arbeidersklasse, 68 tot de steuntrekkers en 
geplaatsten in werkverschaffingsprojecten en 25 tot 
de kleinere middenstanders. 
Door het verloop van de oorlog werd verder geen actie 
ondernomen naar aanleiding van dit onderzoek en 
eventuele conclusies werden voorlopig ter zijde ge-
legd. Na mei 1945 hielp de Nederlandse regering een 
deel van de bevolking aan het nodige consumenten-
krediet. In Vlaardingen ontvingen 2025 gegadigden in 
totaal ƒ 733.725,-. Dit was uiteraard slechts éénmalig 
en moest gezien worden als een noodmaatregel in een 
overgangstijd. Niettemin begon zich reeds een duide-
lijke kredietbehoefte af te tekenen en in meerdere 
plaatsen ging men er toe over voikskredietbanken op 
te richten. Zo waren de twee voorschotbanken in Rot-
terdam ('De Schakel' en 'Door Recht Groter'), een 
geducht gevaar voor de Vlaardingse middenstand. 
Deze banken hadden colporteurs in dienst die ook in 
Vlaardingen langs de huizen gingen op zoek naar 
mensen in geldnood. Men kon krediet krijgen in de 
vorm van (waarde)bonnetjes, waarmee goederen ge-
kocht konden worden bij Rotterdamse winkeliers. 
Na een tweede enquête, gedaan door de Sociale Raad, 
werd bij de behandeling van de gemeentebegroting 
van 1950 de wenselijkheid van oprichting van een ge-
meentelijke volkskredietbank bepleit. De gemeente-
lijke dienst voor sociale zaken bracht in dit kader op 
23 februari 1950 advies uit. In de zomer van 1950 
ontving het College van Burgemeester en Wethouders 
mr Th.A. Fruin, voorzitter van de Nederlandse Vere-

niging voor Volkscredietwezen en Woekerbestrijding, 
ten einde de zaken nader toe te laten lichten. Deze 
avond kon dan ook eigenlijk als de 'eerste steenleg-
ging' van de Volkskredietbank beschouwd worden. In 
samenwerking met de chef van de gemeentelijke Afde-
ling Financiën werd een reglement ontworpen en in de 
vergadering van 5 april 1951 besloot de Gemeenteraad 
van Vlaardingen tot de vestiging van een Gemeente-
lijke Volkskredietbank. Tijdens de beraadslagingen 
gingen er stemmen op dat het beter was het een en an-
der niet aan de grote klok te hangen: mensen zouden 
immers te snel in de verleiding komen 'zo maar' een 
lening af te sluiten. Het raadslid van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij, de heer M. den Admirant, wilde 
geacht worden te hebben tegengestemd. Dit raadsbe-
sluit werd op 4 juni 1951 goedgekeurd door Gedepu-
teerde Staten van Zuid-Holland. En na een week stage 
voor aanstaande personeelsleden bij de Volkskrediet-
bank van de gemeente Tilburg, gingen op 1 december 
de deuren van de bank open. 

Hoe ging de kredietverlening in zijn werk ? Wethouder 
Buis verwoordde het in de raadsvergadering van 5 
april 1951 aldus: 'Wanneer een klant aan een winke-
lier te kennen geeft, dat hij een bepaald artikel met een 
krediet zou willen kopen, vult de winkelier een formu-
lier voor de bank in, dat tegen kostprijs door de bank 
beschikbaar gesteld wordt. Dit formulier wordt door 
de klant op de Kredietbank gebracht, waarna er een 
onderhoud met de ambtenaar van de bank plaats heeft. 
Wanneer dan is vastgesteld, dat de cliënt voldoende 
kredietwaardig is en overeenstemming bereikt is over 
het bedrag der lening en de grootte der aflossingen 
enz., bericht de bank aan de cliënt, dat deze het krediet 
kan krijgen. Met dit briefje gaat de cliënt naar de win-
kelier, die de goederen aflevert en zijn geld aan de bank 
kan gaan halen. De winkelier krijgt het hem toeko-
mende bedrag uitgekeerd, verminderd met de 2% 
winkelierskorting.' 
Vlak na de opening begonnen zich meteen problemen 
voor te doen. De klandizie bleek zeer groot en ... allen 
wensten uitbetaling in contanten. Dit was men immers 
voorheen bij de Rotterdamse Crediet- en Voorschot-
bank gewend geweest. Gedurende de eerste drie weken 
bleek slechts 5% van de aanvragers bereid te zijn kre-
diet via een detaillist te laten lopen en bij alle aanvra-
gen om contanten waren er heel wat adressen, waar-
van verwacht kon worden dat de lening niet zou wor-
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den omgezet in een duurzaam artikel. Na één maand al 
werd een principiële ommezwaai gemaakt. Men be-
sloot alle kredieten via de winkelier of 'ambachtsman' 
te laten lopen en slechts bij uitzondering contant geld 
te verstrekken. Zo wist de bank ook zeker dat de uitge-
leende gelden goed werden besteed bij Vlaardingse 
'speciaalzaken' met controleerbare prijzen en kwali-
teiten. Men maakte zo in 1951 van vele bezitlozen 
bezittenden... 

In 1951 werden de doelstellingen van de bank op de 
navolgende wijze geformuleerd. 
De bank had, met uitsluiting van winstbejag, ten doel: 
a. geldleningen te verstrekken aan binnen de ge-
meente Vlaardingen woonachtige personen, in het bij-
zonder aan particuliere en ambtelijke werknemers, ge-
pensioneerden, rentetrekkers en kleine zelfstandigen; 
b. voorlichtend, sanerend en schuldbemiddelend 
op te treden ten behoeve van personen, die in gelde-
lijke moeilijkheden verkeren of dreigen te raken; 
c. het sparen onder haar cliënten te bevorderen; 
d. maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 
geldwoekerte bevorderen. 
Op landelijk niveau bestonden twee meningen over 
kredietverstrekking aan derden. Het standpunt dat 
oorspronkelijk werd ingenomen door de Vereniging 
van Leiders van Openbare Diensten van Sociale Zorg 
en dat in enkele gemeenten ook werd toegepast zei dat 
een Volkskredietbank in een volledige personele unie 
verbonden moest zijn met een gemeentelijke Dienst 
voor Sociale Zaken. Aan elke kredietverlening moest 
vervolgens een onderzoek voorafgaan, om zeer nauw-
lettend te kunnen beoordelen of aan de verlangens van 
de krediet vrager voldaan kon worden. Het andere 
standpunt, gehuldigd door de Nederlandse Vereniging 
voor Volkskredietwezen en Woekerbestrijding, ging 
van de overweging uit dat kredietnemers vrije, zelf-
standige mensen waren die tegen betaling van de kost-
prijs enig geld leenden, teneinde een nuttig en duur-
zaam gebruiksartikel te kopen. Was de atlossingsdruk 
niet te zwaar en stond het gezin overigens goed be-
kend, dan was er geen bezwaar tegen krediet-
verstrekking. Hier was dus geen sprake van 
bevoogding. In Vlaardingen werd in hoofdzaak aan 
dit laatste principe vastgehouden, omdat dit ook de 

/(( hel pand Markt 43, het linkergedeelte van hel 'nolarishuis', 
was van 1951 tot 1965 de Kredietbank gevestigd 
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enige weg zou zijn 'ter bestrijding van de opdringende 
afbetalingshandel'. Overigens telde het aspect 
'aflossingsdruk' zwaar mee in de beoordeling van een 
kredietaanvrager. De vaste lasten van een gezin, ver-
meerderd met een vast bedrag aan voeding per gezins-
lid, werden afgetrokken van het netto inkomen. Het 
percentage van het aldus resterende vrij besteedbare 
bedrag was de aflossingsdruk, die niet boven de 30% 
uit mocht gaan. Kwam het lager uit, dan moest sneller 
afgelost worden. Geen bevoogding dus, maar wel ka-
ders en normen. 

In het reglement van de bank werd het bestuur en be-
heer geregeld. Het beheer berustte formeel bij het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders, bijgestaan 
door een door de Raad benoemde Commissie van Toe-
zicht en Advies voor de Gemeentelijke Volkscrediet-
bank. De leden werden telkens benoemd voor een pe-
riode van driejaren, waarna ze herkiesbaar waren. 
Tot de taken van de Commissie behoorden: 
-mede richting geven aan het bankbeleid; 
-beoordeling van de kredieten van ƒ 500,- tot 
ƒ 1.500,-; 
-in behandeling nemen van klachten. 

De Commissie moest bestaan uit: 



-een lid, tevens voorzitter, door Burgemeester en Wet-
houders uit hun midden aan te wijzen; 
-drie leden van de Gemeenteraad; 
-twee leden, niet raadslid zijnde, vertegenwoordigende 
het Vlaardings Credietbemiddelingsinstituut voor de 
Middenstand (V.C.I.); 
-een lid, niet raadslid zijnde, vertegenwoordigende de 
burgerij. 
Het V.C.I. werd op 11 juli 1951 opgericht. Bij deze 
instelling konden zich alle 'plaatselijke bonafide 
detailhandelaren in duurzame verbruiksgoederen en 
ambachtslieden' aansluiten. De samenwerking van 
het V.C.I. met de Volkskredietbank kenmerkte zich 
hierdoor, dat de bank kredietnemers in staat stelde hun 
aankopen bij de aangesloten leden van het V.C.I. te 
doen. Deze laatsten droegen dan geen risico, maar 
vergoedden aan de bank een korting van 2% voor de 
administratieve bemoeiingen. 

Onder toezicht van het College van B&W werd de da-
gelijkse leiding van de bank in deeltijdfunctie opge-
dragen aan een directeur, 'aan wie het gehele perso-
neel ondergeschikt is', terwijl een administrateur be-
last werd met en verantwoordelijk was voor de finan-
ciële administratie van de bank. Toen directeur C. van 
Roon op 1 juli 1958 ontslag nam, werd geen nieuwe 

functionaris benoemd. De toenmalige administrateur 
werd tevens waarnemend directeur Eind 1962 werd 
deze situatie geformaliseerd: er zou geen nieuwe direc-
teur meer benoemd worden: de administrateur kreeg 
de dagelijkse leiding in handen. 
In 1963 werd besloten dat de Commissie moest be-
staan uit een voorzitter, drie raadsleden en drie leden 
namens de burgerij. 

DE EERSTE JAREN 

Wie konden naar de bank om een geldlening aan te 
vragen ? 
Heel formeel meldde de verordening van 1951, dat 
slechts aan 'natuurlijke personen' gelden ter leen kon-
den worden verstrekt, behoudens 'bijzondere geval-
len'. Als regel werd slechts geld geleend aan hoofden 
van gezinnen, van wie bekend was dat zij geen mis-
bruik van sterke drank maakten. Leningen mochten in 
hoofdzaak voor consumptieve doeleinden verstrekt 
worden. Uit het jaarverslag van 1952-1953 bleek dat 
het grootste gedeelte van het krediet gebruikt werd 
voor het aanschaffen van kleding, stoffering en meubi-
lair en het terugbrengen van schulden. Maar er werd 
ook geleend voor baby-uitzetten, breimachines, accor-
deons, gebitten, boten, scheerapparaten en (vanaf 
1956) televisies. Met dat laatste was niet iedereen con-
tent. In oktober 1957 besloot de Commissie van Ad-
vies in het kader van de bestedingsbeperking alleen 
nog aankopen van televisietoestellen te financieren 
voor ernstig chronisch zieken en invaliden. De Com-
missie stond daarbij op het standpunt dat 'televisie, 
ondanks het feit dat het de huiselijkheid van gezinsle-
den kan bevorderen en dus allerlei vormen van onver-
antwoorde uithuizigheid kan tegengaan en ondanks de 
gedachte dat over een aantal jaren weüicht het bezit 
van een televisie even noodzakelijk en even gewoon is 
als nu een radiotoestel, niettemin thans nog moet wor-
den beschouwd als een luxe, welke contant dient te 
worden gekocht..' In principe werden dus aanvanke-
lijk geen leningen verstrekt voor 'luxe' goederen en 
daar hoorden in het begin ook de radio's en wasmachi-
nes (kleine 'Hoovertjes') bij. Een stofzuiger kon er net 
mee door en een fiets kon alleen genade vinden als men 
deze voor zijn werk nodig had. Eindjaren zestig werd 
dit principe door de tijdsomstandigheden langzamer-
hand losgelaten. Men leende toen ook voor kampeer-
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uitrustingen, caravans en tuinhuisjes en nog later 
kwamen zelfs vakanties en auto's ter sprake. Alleen 
een aanvraag voor een poffertjespan van ƒ 3.000,- kon 
volgens de Commissie niet door de beugel; daar zat 
een té commercieel luchtje aan... 
Leningen voor produktieve doeleinden aan bijvoor-
beeld kleine zelfstandigen werden slechts toegestaan 
na overleg met het middenstandsborgstellingsfonds. 
Het maximum te lenen bedrag in 1951 was ƒ 2.000,-. 
De rente voor de geldlening verschuldigd bedroeg in 
1951 5% (vanaf 14 maart 1954 6%). De directeur was 
bevoegd leningen tot ƒ 500,- te verstrekken; leen-
sommen van ƒ 500,- tot ƒ 1.500,- konden slechts wor-
den verstrekt na verkregen gunstig advies van de 
Commissie, terwijl leensommen van ƒ 1.500,- tot ƒ 
2.000,- de goedkeuring behoefden van het College van 
Burgemeester en Wethouders, de Commissie gehoord. 
Binnen anderhalfjaar moest het geleende in principe 
terugbetaald worden. De enige zekerheidsstelling die 
van leners verlangd werd, was de volmacht tot 
invordering of tot cessie van vorderingen, waarvan 
eerst gebruik gemaakt zou worden, als er niet behoor-
lijk afgelost werd. Door de Gemeenteraad werd het 
bedrijfskapitaal vastgesteld op ƒ 250.000,-. 

1952 was een aanloopjaar, dat afgesloten werd met 
een aanmerkelijk verlies. Maar in 1953 bleek de bank 
het 'nader tot het ideaal van de selfsupporting' te heb-
ben gebracht. 'Het is een van de bekende en niet ge-
heel onjuiste grieven van het commerciële volks-
krediet, dat de ambtelijke instellingen wel heel gemak-
kelijk met goedkope tarieven kunnen werken, want de 
gemeente betaalt de tekorten wel. Wij streven dan ook 
naar een sluitende rekening, al moet gezegd worden 
dat wanneer er toch een gering tekort zou zijn, dit voor 
een sociale instelling alleszins te verdedigen is.' 

STRIJDERS TEGEN MISSTANDEN 

De eerste jaren van het bestaan van de Volkskrediet-
bank werd duidelijk, dat niet alle Vlaardingse burgers 
'verstandig' met hun geld omgingen. Vaak kwamen ze 
naar de bank, soms ten einde raad, met een volkomen 
in disorder verkerend budget, doordat ze op vele 
plaatsen tegelijk afbetalingen hadden lopen en geen 
uitweg meer zagen. De bank moest dan uitkomst bren-
gen en in de regel gebeurde en gelukte dat ook. Er 
waren echter ook personen, die al eerder uit hun moei-

lijkheden verlost waren en tegen beter weten in zich 
weer door colporteurs hadden laten ompraten. Vooral 
in de jaren vijftig bleek colportage één van de meest 
voorkomende uitwassen van de afbetalingshandel te 
zijn. Bekend werd het geval van een 'als goed bekend 
staand' jong gezin van man, vrouw en één kind. In de 
eerste drie dagen dat zij in hun nieuwe flatje zaten bel-
den maar liefst 23 colporteurs aan om te proberen hun 
waaraan de man te brengen. Anderen wisten niet eens 
dat ze op meerdere plaatsen leningen hadden lopen. 
Aflossingsverplichtingen van 50 % van het inkomen 
waren geen zeldzaamheid. Er kwamen - vooral uit de 
hoek van de volkskredietverleners - geluiden om dit 
colportagestelsel met harde hand te verbieden. Ook 
werd een hoge eerste aanbetaling als ideaal tegen on-
doordachte aankopen beschouwd. Als eerste stap werd 
in 1955 de Stichting Centraal Documentair Archief 
(C.D.A.) opgericht. Het doel van deze stichting was 
het bevorderen van gezonde kredietverhoudingen, het 
waken tegen overkreditering en sociaal ongewenste 
kredietverlening. Bij deze centrale registratie van kre-
dieten waren behalve de gemeentelijke volkskrediet-
banken onder meer ook sociale fondsen en financie-
ringsmaatschappijen aangesloten. De Vlaardingse 
bank sloot zich als een van de eersten aan bij de stich-
ting. 

Een licht teruglopende omzet in het midden van de ja-
ren vijftig werd volgens de bank veroorzaakt door 
deze hoge activiteit van de afbetalingshandel en 
colportage, en ... door het aan de bank opgelegde ver-
bod van publiciteit. In 1956 kwam de wet inzake 
afbetalingsregelingen tot stand, waarin eerste aan-
betalingen ('kassastortingen') voor luxe en duurzame 
goederen verplicht werden gesteld. In de meeste geval-
len conformeerde de Kredietbank zich aan deze rege-
ling. De roep om reclame voor de bank te mogen ma-
ken zou niet verstommen, zeker niet toen na 1956 
grote groepen 'migranten' zich in Vlaardingen gingen 
vestigen. In het jaarverslag van de bank stond niet zon-
der enig vooroordeel: 'Zij zijn meestal onbekend met 
het bestaan van de bank, hetgeen te betreuren is, om-
dat juist deze categorie, sociaal gezien, de gemakke-
lijkste prooi is van colporteurs en een verstandige 
voorlichting daardoor missen.' Al gauw bleken echter 
juist deze 'gastarbeiders' de meest solide klanten van 
de bank te zijn. Aanmaningen kwamen zelden of nooit 
voor, terwijl men vaak zelfs sneller afloste dan de 
'doorsnee kredietvrager'. 
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NIEUWE EISEN 

In 1963 werd middels een nieuw Reglement betref-
fende de Gemeentelijke Volkskredietbank te 
Vlaardingen het bestaansdoel vereenvoudigd en aan 
de eisen des tijds aangepast 'het verstrekken van 
geldleningen aan binnen de gemeente Vlaardingen 
woonachtige personen op sociaal en zakelijk verant-
woorde wijze, zo nodig mede strekkende tot herstel 
van het geldelijk evenwicht van geldlening-aanvra-
gers, nog steeds met uitsluiting van enig winst-
streven' Ook hierbij kon weer een dieperliggend stre-
ven beluisterd worden geld lenen moest altijd moge-
lijk zijn, maar tegelijkertijd moest de bank de (poten-
tiële) leners bewust maken van het feit, dat men ook 
anders (lees beter) met geld om moest kunnen gaan 
De samenwerking met de Vlaardingse middenstand 
werd beëindigd, zodat vanaf dat jaar alle kredieten in 
contanten werden verstrekt Dit kwam de concurren-
tiepositie van de Kredietbank ten goede, aangezien de 
handelsbanken m Nederland zich inmiddels ook bezig 
waren gaan houden met het verstrekken van consump-
tief krediet 
Naast de administrateur (de functie van directeur was 
zoals boven reeds vermeld inmiddels opgeheven) 
kwam in 1963 de kassier om de hoek kijken, die belast 
werd met en verantwoordelijk was voor het kasbeheer 
van de bank Verder werd het maximale leenbedrag 
gesteld op ƒ 3 000, en het vastgestelde bedrijfskapi-
taal werd opgetrokken naar ƒ 600 000,- Na 1963 
werd de invloed van voortdurende inflatie zichtbaar 
In 1965 werd het bedrijfskapitaal verhoogd tot ƒ 
750 000,-, in 1966 tot ƒ 800 000,- en in 1975 tot ƒ 
1 250 000,- Het maximaal te lenen bedrag was toen 
inmiddels ƒ 7 500,-
In 1964 kreeg de bank te maken met de conjunctuur 
beschikking persoonlijke leningen van de staatssecre-
taris van economische zaken Middels deze krediet-
beperking werd bepaald dat geldschieters per perio-
den van vier maanden met meer dan 12% boven het 
bedrag van de overeenkomstige periode van het jaar 
daarvoor mochten uitlenen Dit gaf weer impulsen aan 
de gestage afname van het aantal kredietverleningen 
Wél bleef al die jaren, weer onder invloed van de 
voortschnjdende inflatie, het totale verstrekte krediet-
bedrag stijgen 
BIJ beschikking van 9 oktober 1967 werd de 
conjunctuurbeschikking voor een korte periode weer 

ingetrokken Van enige praktische betekenis was dit 
echter met, omdat de daling van de omzet, die gepaard 
ging met structurelejaarlijkse exploitatietekorten, zich 
voortzette Het enige cijfer dat voortdurend bleef stij-
gen was dat van de gemiddelde bedragen van de ver-
strekte leningen 
Midden jaren zeventig kon er gesproken worden van 
een kentenng In 1977 besloot de Raad op voorstel van 
het College van Burgemeester en Wethouders, om de 
mogelijkheid tot het verstrekken van geldleningen ook 
voor inwoners van Schiedam te laten gelden Verder 
zorgde de maatschappelijke emancipatie er voor dat 
ook personen die met gezinshoofd waren vanaf dat 
moment konden lenen met machtiging van de Commis-
sie Terecht werd toen artikel 6 sub b van het regle-
ment (' dat als regel slechts geldleningen kunnen 
worden verstrekt aan hoofden van gezinnen ') uit de 
tijd beschouwd Men behoefde slechts 'meerderjarig' 
te zijn, om voor een geldlening in aanmerking te ko-
men Het maximaal te lenen bedrag werd ƒ 10 000, , 
en ten einde te voorkomen dat de aflossingsdruk one-
venredig zwaar zou worden, werd de termijn, waar-
binnen de lening moest zijn afgelost, verlengd tot 4 
jaar Bij overlijden van de leningnemer werd het reste-
rende verschuldigde bedrag kwijtgescholden Hiervan 
kwam het College van Burgemeesteren Wethouders in 
1985 terug er bleken wat veel 'tegenslagen' (lees 
overleden kredietnemers) te zijn Vanaf dat moment 
werd de helft kwijtgescholden 
Midden jaren zeventig steeg het aantal lenings-
aanvragen weer De voornaamste oorzaak hiervan was 
gelegen in het feit dat de Gemeentelijke Sociale Dienst 
sinds medio 1975 geen leenbijstand 'om niet' meer 
mocht verstrekken In geval cliënten financiële midde 
len behoefden voor het doen van investeringen in bij-
voorbeeld meubilair, werd vanaf dat moment verwe-
zen naar de Volkskredietbank Voorts was een veran-
dering te constateren in de aard van de lening-
aanvragen Werd vóór 1977 slechts sporadisch aan 
schuldbemiddeling gedaan, vanaf dat jaar kwamen 
aanvragen om door middel van een lening bij de Volks-
kredietbank een aantal schulden af te lossen, steeds 
frequenter voor 

Om met door 'reguliere bankinstellingen' (nog verder) 
uit de markt geprezen te woiden, werden in 1978 een 
aantal maatregelen genomen, die kredietvragers moes-
ten lokken Vaak verloor de bank potentiële klanten, 
doordat de ambtelijke procedure van goedkeuring de 
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nodige tijd in beslag nam. Het feit werd onderkend, 
dat mensen die geld nodig hadden het in de meeste ge-
vallen direct nodig hadden Er kon daardoor een ver-
hoogde trek naar andere geldschieters geconstateerd 
worden Alleen nog maar aanvragen voor een geld-
lening, die een bedrijfseconomisch risico voorde bank 
zouden kunnen inhouden of die een schuldsanerend of 
-bemiddelend karakter hadden, werden nog volgens de 
oude procedure behandeld besluit van het College 
van Burgemeester en Wethouders, de Commissie van 
Advies gehoord Voorts werd het zogenaamde lening-
plafond losgelaten De hoogte van de lening werd 
vanat toen vastgesteld aan de hand van een aantal cri-
teria, zoals de kredietbehoefte van de geldlener, zijn 
inkomen, het doel van de lening en de aflossingsdruk 
Tot slot werd de hoogte van het toegestane bedrijfska-
pitaal met meer vastgelegd Kortom, de Volkskrediet-
bank werd, voor wat betreft de kredietverlening, lang-
zamerhand een 'gewone' bank, zonder extra 'bureau-
cratisch' aandoende regelingen De komst van de 
'officecomputer' garandeerde een meer doeltreffende 
achterstandbewaking en versnelling van de procedu-
res. 

Onder invloed van een verslechterende economische 
situatie steeg aan het einde van de jaren zeventig het 
aantal schuldsaneringen Mensen kwamen meer en 
meer in problemen, als zij leningen hadden afgesloten 
met een lange looptijd (hypotheken ') tegen een rela-
tief hoog aflossingsbedrag in de veronderstelling dat 
het inkomen mee zou stijgen door de inflatiecorrectie 
en reële loonsverhogingen 

EEN 'BANKWAARDIG' BESTAAN 

Door de tijdsomstandigheden, de al gememoreerde 
verslechterende economische situatie, ging de 
Kredietbank langzamerhand een belangrijke plaats in-
nemen als 'voorliggende voorziening' van de Gemeen-
telijke Sociale Dienst Het aantal aanvragen om 
schuldbemiddeling werd meeren meer één van de be-
langrijkste taken van de bank. Steeds vaker werden 
huisuitzettingen en faillissementen en dergelijke dooi 
de Kredietbank voorkomen, waardoor 'extia kosten" 
ten laste van de gemeenschap werden vermeden Op 1 
juni 1982 trad de uitbreiding van het Bijstandsbesluit 
Landelijke Normering in werking De regeling ging er 
van uit, dat leenbijstand voor noodzakelijke duurzame 

gebruiksgoederen niet of nagenoeg niet meer door de 
Gemeentelijke Sociale Diensten mochten worden ver-
strekt, maar als krediet van de Gemeentelijke Krediet-
bank Zo ging de bank in 1983 een samenwerkingsver-
band aan met de Sociale Diensten van Vlaardingen en 
Schiedam Al met al nam de druk op de werkzaamhe-
den toe. 
In 1984 ontstonden grote moeilijkheden met betrek-
king tot de exploitatie van de bank Allereerst konden 
Vlaardingen en Schiedam het niet eens worden over de 
door laatstgenoemde te betalen jaarlijkse bijdrage vol-
gens een vast te stellen 'verdeelsleutel' Door de toe-
name van overhead-kosten en het noodgedwongen in-
huren van uitzendkrachten was het exploitatietekort in 
1983 bovendien opgelopen tot ƒ 180 834,- Het tekort 
was mede ontstaan door een toename van het aantal 
schuldbemiddelingen (financieel-maatschappelijk 
werk), een toename van het aantal verliesgevende le-
ningen en een soepeler acceptatiebeleid. De toenma-
lige administrateur signaleerde de nodige tekortkomin-
gen, onder andere op het gebied van de scheef-
gegroeide verhouding tussen de passieve financiering 
(het aantrekken van gelden) en het rendabel uitzetten 
via het verstrekken van persoonlijke leningen Ook 
bleek er een verschuiving waarneembaar van de 'com-
merciële' naarde 'sociale' kredietverstrekking De ad-
ministrateur was de eerste die in dit kader de mogelijk-
heid opperde om reclame voor de bank te gaan maken 
Men moest af van het weinig wervende imago 'sociale 
instelling' Er zouden nog meer 'commerciële' lenin-
gen verstrekt moeten worden om het verliessaldo van 
de bank te verminderen en één van de middelen om zo 
ver te komen was het plaatsen van wervings-
advertenties Verder moesten maatregelen genomen 
worden ten behoeve van de klantvriendelijkheid door 
middel van verruiming van de openingstijden, kortere 
procedures tussen het indienen en uitgeven van lenin-
gen en terugdringen van achterstanden door formatie-
uitbreiding 

Inmiddels, we schrijven dan 1985, was het per-
soneelstekort een chronische zaak geworden Zo-
doende kon onder andere met de nodige aandacht be-
steed worden aan de achterstandsbewaking Een inten-
sieve controle en begeleiding van cliënten met betrek-
king tot dit probleem moest maar al te vaak opzij ge-
legd worden Ook de schuldbemiddeling, een activiteit 
gericht op de afwikkeling van een bestaande schulden-
last van een in financiële moeilijkheden geraakte 
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kredietnemer, slurpte steeds meer tijd van het perso-
neel. Omdat de Kredietbank fungeerde als interme-
diair tussen schuldenaar en schuldeisers, was schuld-
bemiddeling een zeer arbeidsintensieve zaak, die maar 
voor een klein gedeelte de werkelijke kosten dekte. 
Door middel van vele tijdelijke arbeidskrachten, een 
verruiming van de openingstijden, een strakke bege-
leiding en een grote inzet van het vaste personeel kon 
deze benauwende situatie aangepakt worden. 

KLANTEN EN KASSIERS 

De Kredietbank stond en staat open voor iedereen. 
Ook een dronkaard mocht uiteindelijk kredieten ko-
men aanvragen, als hij maar voldeed aan zijn finan-
ciële verplichtingen. Wat hij verder deed was bij wijze 
van spreken zijn eigen verantwoordelijkheid. En er 
zijn vele vogels met uiteenlopende pluimages in de 
loop der jaren verschenen aan de balie van de bank... 
En de kassier ? Hij bleef altijd klantvriendelijk glimla-
chen... 
Hier zijn wat 'getuigenverklaringen', opgetekend uit 
de monden van (oud-)medewerkers van de Krediet-
bank: 

De verlegen klant: Er was bij potentiële krediet-
aanvragers de nodige gêne aanwezig. Schuw om zich 
heen kijkend stonden dezen vaak een tijdje voor de eta-
lage van de drankwinkel van Van Toor te kijken naar 
de flessen drank, die ze niet zagen staan. Als ze in de 
spiegelende ruit zagen, dat er verder niemand in de 
buurt was, liepen ze snel naar de overkant, om de 
Kredietbank binnen te sluipen. 

De veelzijdige klant: Er was een man, die bij hem in 
huis vier 'soorten' kinderen had: kinderen van hemzelf 
uit zijn eerste huwelijk, kinderen van zijn tweede 
vrouw uit haar eerste huwelijk, kinderen van man en 
vrouw samen en nog een kind van de dochter uit het 
eerste huwelijk van zijn tweede vrouw. Maar het was 
een uiterst correcte klant, betaalde stipt en op tijd. Er 
was niets op aan te merken, en dat deed de Commissie 
van Toezicht dan ook niet. 

De ambtelijke klant: Een ambtenaar van de gemeente 
Vlaardingen zat in financiële problemen en bezocht 
daarom de Kredietbank om te proberen zijn schulden 

te saneren. Toen zijn geval in de Commissie van Ad-
vies behandeld was, werd de werknemer ontboden bij 
de voorzitter van de Commissie, die tevens wethouder 
van Personeelszaken was. De ambtenaar kreeg te ho-
ren, dat het een schande was dat een ambtenaar zich in 
de schulden gestoken had, dat hij zo spoedig mogelijk -
zonder hulp van de Kredietbank - zijn schulden moest 
zien af te lossen en dat hij, als hem dat niet lukte, per 
ommegaande ontslagen zou worden uit gemeente-
dienst. Dat kon toen nog. 

De klant in goede doen: Voor het pand van de Krediet-
bank stopte een 'dikke auto van een Duits merk', een 
man stapte uit, liep de bank binnen en posteerde zich 
met veel poeha voor de balie. 'Ik heb net zo goed recht 
als ieder ander op luxe zaken en als jullie dus niet 
gauw zorgen dat ik hiervoor krediet krijg, dan zal ik de 
boel eens verbouwen hier'. Toen de kassier bleef wei-
geren sprong de man haast over de balie van woede, 
schold het personeel de huid vol, beende het gebouw 
uit en knalde de voordeur achter zich dicht. In zijn 
zwartglimmende limousine, vergezeld door een fraaie 
blauwe rookwolk, verdween de klant. 

De enthousiaste klant: Toen iemand zijn 25e krediet 
kwam aanvragen, kreeg hij van directie en personeel 
van de bank een presentje. Dat moest immers gevierd 
worden! 

De verbolgen klant: Met zijn kredietbriefje ging de 
blijde klant naar de winkel om zijn aankoop te doen. 
Hij maakte zijn keuze en overhandigde het briefje van 
de bank. Het winkelmeisje nam het aan, liep naar de 
kassa en schreeuwde door de zaak heen: 'Mijnheer, zal 
ik nog een bon uitschrijven voor de Volkskrediet-
bank?' De zaak stond vol met mensen, die allemaal 
hun ogen op de bewuste klant richtten. Deze voelde 
zich zo beschaamd en beledigd, dat hij de winkel uit-
rende en niet meer terugkwam. 

De winkelende kassier: Als de kassier in zijn vrije tijd 
door de Vlaardingse straten liep, werd hij weinig tot 
nooit gegroet door klanten van de Kredietbank. Men 
was bang, dat anderen dat zouden zien en te weten 
zouden komen dat ze wel eens krediet kwamen vragen. 
Éénmaal is het een kassier overkomen, dat hij een pas-
serende man - een redelijk 'vaste' klant bij de bank -
enthousiast groette. Achteraf hoorde hij, dat de be-
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wuste man met zijn op dat moment naast hem lopende 
echtgenote hooglopende ruzie had gekregen, omdat ze 
niets van zijn contacten met de Kredietbank atwist 
Ook de kassier liep vanaf dat moment stuurs en recht 
voor zich uitkijkend door Vlaardingen 

De praktische kassier Een jonge vrouw uit 
Vlaardingen had ten behoeve van 'thuiswerk' een 
naaimachine nodig Zij kreeg hiervoor een krediet De 
terugbetaling lukte niet De kassier ging op een dag 
persoonlijk bij haar ouders langs, om te vragen of er 
financiële problemen waren De ouders vertelden, dat 
hun dochter met haar naaimachine op 'dubieuze ka-
mers in Rotterdam zat De kassier ging ook daar naar 
toe, maar trof de dochter niet thuis Ze was voor haar 
'thuiswerk' weer eens een paar dagen met wat 
scheepslui mee naar Antwerpen De kassier vroeg 
haar via haar huisbaas om toestemming de naaima-
chine mee te nemen naar de Kredietbank, want de af-
betaling zou waarschijnlijk nooit lukken Na deze toe-
stemming liep hij met naaimachine op /ijn rug naar de 
halte van de bus naar Vlaardingen Meubelman 
Bertus van der Linden zag hem toevallig en vervoerde 
de kassier weer naar de bank Daar werd de naaima-
chine verkocht om de lening af te lossen Deze handel-
wijze stond weliswaar met in de bankreglementen, 
maar het hielp een hoop 'gesalamander' te voorko-
men 

De emotionele kassier Een vrouw had zich in de fi-
nanciële nesten geholpen Ze ging voor een betalings-
regeling naar de Kredietbank, werd geholpen en be-
loofde beterschap Een jaar nadien stond ze weer bij 
dezelfde balie met dezelfde financiële problemen te-
genover dezelfde bankmedewerker, die bij het zien van 
haar komst op luide stem door de ruimte nep 
'##^*><"@##, ben je er nu alweer *"'' 

De hulpvaardige kassier Een invalide man, in het be-
zit van een Volkswagentje, was hulp-concierge bij een 
bioscoop in Rotterdam Hij draaide op een dag zijn 
motor in elkaar kosten ƒ 600, Hij ging naar de bank 
en hoorde van de kassier, dat de Commissie van Ad-
vies eerst een beslissing zou moet nemen over de 
kredietaanvraag en dat zou een week of drie in beslag 
nemen De man kon echter met zo lang wachten, het 
was hem immers vrijwel onmogelijk zich zonder auto 
te verplaatsen De kassier nam hem opzij en fluisterde 

hem toe 'Kom morgen maar, dan krijg je het wel op 
voorhand contant' 
Gelukkig keurde de Commissie twee weken later de 
aanvrage goed, het geld was immeis al uitgegeven 

De bekende kassier Op een dag stapte een man het 
gebouw van de bank binnen, waarschijnlijk om een le-
ning aan te gaan De man zag de kassier staan, her-
kende er zijn overbuurman in, draaide zich om en liep 
zonder iets te zeggen zo snel hij kon het gebouw weer 
uit 'Wel ja', dacht de kassier, 'dan niet '' 

AL OF NIET OPHEFFEN/SAMENVOEGEN 

Na 757 vergaderingen werd op 30 oktober 1986 de 
Commissie van Toezicht en Advies van de Gemeente-
lijke Kredietbank opgeheven Tot dan toe moest - zoals 
boven reeds vermeld - de Commissie door het College 
van Burgemeester en Wethouders gehoord worden ten 
aanzien van aanvragen die een schuldbemiddelend of-
sanerend karakter hadden Gelet op de problemen van 
de kredietvragers en de urgentie, waarmee een oplos-
sing in voorkomende gevallen noodzakelijk was, 
moest dit vertragende element voorkomen worden 
Daarbij was er volgens het College binnen het gemeen 
telijk apparaat voldoende kennis aanwezig om wel-
overwogen adviezen af te kunnen geven Zo kwam een 
einde aan de dienstverlenende taak van de Commissie 
De discussie over het al of met voortbestaan van de 
hele bank werd toen al enige jaren gevoerd Uit de no-
tulen van de Commissie blijkt ' dat de meerderheid 
zich uitspreekt om de instelling voor haar burgers te 
behouden, te meer daar diverse taken, zoals schuld-
bemiddeling en 'sociale' kredietverstrekking met of 
nauwelijks door particuliere instellingen worden ver-
zorgd Indien de Kredietbank wordt opgeheven dienen 
haar taken elders binnen het gemeentelijk apparaat te 
worden verricht, waarbij de kosten dan aanzienlijk 
zullen toenemen Men mist dan de opbrengst van de 
winstgevende leningen alsmede de in rekening te bren-
gen bemiddelingsvergoeding De Volkskredietbank 
dient dus te blijven bestaan en leningen te verstrekken 
tegen zachtere voorwaarden dan andere banken ' 
Schuldregeling, bestaande uit schuldbemiddeling en 
schuldsanering, was in tien jaar een allengs belangrij-
ker taak voor de Kredietbank geworden Hierdoor 
werden de raakvlakken met de Gemeentelijke Sociale 
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Dienst (GSD) steeds duidelijker. Immers, iemand die 
in financiële moeilijkheden was geraakt, zou zich 
doorgaans wenden tot hetzij de GSD, hetzij de 
Kredietbank. Bij elk van deze diensten werd dan in 
eerste instantie nagegaan, welke de achtergronden van 
deze financiële malaise waren. Na een inventarisatie 
van de schuldenlast en het opstellen van een 
aflossingsplan, moest gewerkt worden aan de sociale 
begeleiding van de cliënt door een maatschappelijk 
werker. Ook hier had de GSD zijn rol, waarbij volle-
digheidshalve ook nog de budgettering (het cederen 
van het inkomen van de cliënt of een gedeelte daarvan 
aan de GSD) tot de hulpverleningsactiviteiten van de 
GSD behoorde. De GSD had echter niet de mogelijk-
heid geldleningen te verstrekken, anders dan in het ka-
der van de Algemene Bijstandswet. Zo kwam de cliënt 
uiteindelijk weer bij de Kredietbank terecht. 
Beginjaren tachtig werd ook regelmatig de alarmklok 
geluid, als het ging over de huisvesting van de bank, 
het personeelsbestand, dat op sociaal-maatschappe-
lijk gebied niet die kennis had, om in te spelen op de 
oorzaken van financiële problemen bij cliënten, en de 
achtergebleven administratieve hulpmiddelen. 
Kortom, het was duidelijk dat op zijn minst de contac-
ten tussen GSD en Kredietbank geïntensiveerd dien-
den te worden, om een einde te maken aan de 
versnippering van activiteiten op het gebied van 
schuldbemiddeling (taak GSD) en schuldsanering 
(taak Kredietbank). 

Een speciaal daartoe ingestelde commissie bood in 
1980 de volgende oplossingsmogelijkheden: 

la. De Kredietbank bleef geheel zelfstandig qua 
huisvesting en beleid. Nadelen waren, dat cliënten 
voor een deel van hun probleem van de GSD naar de 
Kredietbank zouden moeten gaan, terwijl er ook geïn-
vesteerd zou moeten worden in gekwalificeerd perso-
neel bij de Kredietbank. 
Ib. De bank moest geregionaliseerd worden, al of 
niet in één gebouw, met dezelfde nadelen als onder la. 
2a. De Kredietbank bleef zelfstandig gehuisvest, 
maar werd organisatorisch ondergebracht bij de 
GSD. De begeleiding van de cliënt ten aanzien van de 
schuldregeling kon dan steeds uitgevoerd worden door 
het reeds aanwezige gespecialiseerde personeel. 
2b. De bank moest geregionaliseerd worden in de 
vorm van 2a. 
3. De Kredietbank werd volledig ondergebracht 

bij de GSD, hetgeen de doeltreffendheid en de doel-
matigheid zou kunnen bevorderen. Taakverzwaring 
van het personeel en de GSD en een mogelijke drem-
pelvrees werden als nadelen genoemd. 
De commissie opteerde uiteindelijk voor alternatief 3. 
Zowel de Commissie van Advies als het College van 
Burgemeester en Wethouders, gesteund door de func-
tionele afdeling van de Secretarie, hadden bezwaren 
tegen de argumenten, die vóór alternatief drie pleitten. 
De Commissie van Advies meende dat de bank com-
mercieel gericht diende te blijven, juist om de sociale 
kredietverlening zo optimaal mogelijk te kunnen uit-
voeren. Wanneer de bank bij de GSD ondergebracht 
zou worden zou de bank door deze volledige integratie 
uitsluitend zeer arbeidsintensieve schuldsanerings-
aanvragen te behandelen krijgen. Voor 'normale' 
kredietnemers zou deze huisvesting een onoverkome-
lijke drempel zijn, terwijl er juist méér rendabele lenin-
gen nodig waren om het nadelige exploitatie-saldo zo 
veel mogelijk te kunnen compenseren. Uiteindelijk 
koos men toch voor de 'sociale' benadering. De 
Kredietbank zou voorlopig zijn zelfstandige status be-
houden. 

Kort daarop bleek de behoefte tot integratie met de 
GSD weer de kop op te steken. Eén van de grootste 
voordelen hiervan zou zijn 'de mogelijkheid van een 
geïntegreerde aanpak door middel van een centrale 
coördinatie met eenheid van leiding van de schuld-
regeling'. Regionalisering werd afgewezen vanwege 
ervaringen elders in den lande. De cliënten uit de 
regiogemeenten bleken maar al te vaak stiefmoederlijk 
te worden behandeld ten opzichte van de cliënten uit de 
centrumgemeente. 
Uiteindelijk werd de directievoering van de Gemeente-
lijke Kredietbank per 1 januari 1989 in de vorm van 
een personele unie ondergebracht bij de Gemeentelijke 
Sociale Dienst (GSD). Toen ook ontstond duidelijk-
heid over de taakverdeling inzake schuldhulpverlening 
tussen de GSD en de Kredietbank. Globaal kwam het 
er op neer, dat het cliëntencontact met betrekking tot 
deze problematiek verzorgd zou worden door de GSD 
en de administratieve verwerking plaats zou vinden bij 
de bank. In hetzelfde jaar werd besloten de invordering 
en/of sanering van schulden uit hoofde van gemeente-
garanties particulier woningbezit ook bij de bank te 
concentreren. De gemeente Schiedam besloot naar 
aanleiding van de discussie rondom de plaats en de 
functie van de bank een eigen kredietbank te stichten. 
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hetgeen gevolgen had voor de omzet van de 
Vlaardingse bank. 
De Kredietbank in Vlaardingen tot slot 'mocht' nu 
ook daadwerkelijk de advertentiemarkt op, hetgeen re-
sulteerde in wervingscampagnes in de plaatselijke bla-
den. Een reclame-bureau begeleidde deze activiteiten, 
hetgeen een gunstige uitwerking had in de achterblij-
vende omzet. 

Het hoekpand Ooslliuvenkude-Willem Beukehznstraat, het 
donkere pand achter de zandt rechter links op de foto, 
fungeerde \xin 1965 tot 1973 als Gemeentelijke Kredietbank 

HUISVESTING 

De huisvesting van de Gemeentelijke Kredietbank is 
door de gehele periode van ruim 40 jaar een voortdu-
rende bron van problemen en ergernis geweest. Het 
begon al in 1951. Huisvestingsmoeilijkheden ver-
traagden in eerste instantie al de open.steliing van de 
bank. Na eerst de mogelijkheden onderzocht te hebben 
de bank te huisvesten in het pand van de Dienst voor 
Sociale Zaken, belandde men uiteindelijk op het adres 
Markt 43, de linkerhelft van het zogenaamde 
'Notarishuis' op de hoek van de Kerkstraat boven de 
muziekwinkel van Boer, een pand dat toen beheerd 
werd door het Woningbedrijf. Men begon met twee 
kamers, één voor de administrateur en de directeur, en 
één voor de boekhouder, de kassier en de 'jeugdklerk'. 
In 1953 werd een derde kamer in gebruik genomen. 

Achter hun bureaus zaten de heren Bolderhey, Mole-
naar en Spanjersberg, die het aantal bezoekers nauwe-
lijks aankonden; ook toen werden al nummertjes uitge-
deeld. 
Toen in 1964 de Sociale Raad werd opgeheven, kwam 
het pand Oosthavenkade 31 hoek Willem Beukels-
znstraat vrij en in mei 1965 kon de nieuwe behuizing 
betrokken worden. 'Voor het personeel en voor de 
klanten is dit een verbetering, daar de lokaliteiten rui-
mer en frisser zijn'. Het bleek al gauw een voor de 
cliënt excentrisch gelegen plaats, hetgeen op den duur 
onder andere tot gevolg had dat het aantal verstrekte 
leningen daalde. In 1973 werd daarom geopperd om te 
verhuizen naar het pand P.K. Drossaartstraat 1. Aldus 
geschiedde en de Kredietbank kon het pand betrekken 
voor de schappelijke huurprijs van ƒ 1.600,- per jaar. 
Men hoopte dat deze lagere huisvestingskosten een 
positief effect zouden hebben op de exploitatie van de 
bank. 
In 1978 werd wederom gesignaleerd dat de huisves-
ting op dat moment niet toereikend meer was. Cliënten 
konden niet ongestoord en zonder de aanwezigheid 
van 'pottekijkers' te woord gestaan worden, hetgeen 
tot spanningen leidde, zowel bij het bankpersoneel als 
bij de cliënten. Bovendien stond het pand op het ge-
meentelijk renovatieprogramma, zodat de bank er me-
dio september 1982 - in ieder geval tijdelijk - uit zo 
moeten. Ondanks het feit dat de gemeente Schiedam 
die inmiddels participeerde ook invloed trachtte uit te 
oefenen op de keuze van een nieuwe lokatie, ging men 
er van uit dat een nieuwe plaats voor de bank dicht bij 
het Vlaardingse centrum moest liggen. Naast panden 
in de Van der Driftstraat, de Hoogstraat en de 
Billitonlaan, werd tevens de mogelijkheid opengehou-
den om voor de toen braak liggende terreinen "De Put' 
en 'Dijkzicht' te opteren. Ook werd voor het eerst het 
pand Schiedamseweg 59 genoemd. Het toenmalige 
hoofd van de afdeling openbare werken, stads-
ontwikkeling en volkshuisvesting omschreef de moge-
lijkheden aldus: 'Eigenaar van deze woning is de heer 
CA. van Toor, Schiedamseweg 59, alhier. Het pand is 
250 m- groot en de vraaghuur bedraagt ƒ 38.000,- per 
jaar. Weliswaar is naar verluidt de heer Van Toor be-
reid het huurbedrag iets te verlagen doch ondanks deze 
geste zal een zeer hoge huurprijs resteren. Voorts 
vraag ik mij af, of een dergelijke oppervlakte - gelet op 
de ruimte welke onbenut blijft - uit exploitatief opzicht 
wel juist genoemd kan worden.' 
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In mei 1982 waren nog drie mogelijke lokaties over: 
Korte Hoogstraat 25a, Waalstraat 60 en Schie-
damseweg 59. Na een uitvoerige kosten-batenanalyse 
werd besloten toch de blik te wenden naar het pand 
Schiedamseweg 59. Voor bouwkundige voorzieningen 
en inrichtingskosten werd een bedrag van ƒ 117.000,-
begroot. De verwachting dat door nieuwe, adequate 
huisvesting de omzet van de bank de jaren daarna zou 
verhogen rechtvaardigde deze uitgaven. 
Na enige tijd onderdak te hebben gevonden in het pand 
van de Gemeentelijke Sociale Dienst aan de Hoflaan 
verhuisde de bank medio mei 1983 naar het pand 
Schiedamseweg 59. Voor personeel en klanten bleek 
dit een grote vooruitgang. De exploitatierekening van 
de bank toonde echter vanaf dat moment een forse 
post 'huur pand': maar liefst ƒ 2.500,- per maand. De 
hoge huur bleef lang een doorn in ieders oog. Niet 
voor niets signaleerde ook de administrateur in 1985, 

dat het in dit kader toch wel vreemd was, dat slechts 
150 m' van de beschikbare 245 m- benut werd. 
Inmiddels was in 1984 een dependance van de 
Kredietbank geopend in het gebouw van de Gemeente-
lijke Sociale Dienst in Schiedam, die tot 1989 als zo-
danig zou fungeren. 
'Huisvesting' kwam in het jaarverslag over 1990 we-
derom ter sprake: 'Omtrent de mogelijke toekomstige 
huisvesting van de bank bestond ultimo het verslag-
jaar nog onduidelijkheid. Hoogst noodzakelijke verbe-
teringen werden in de loop van het jaar uitgevoerd. 
Desondanks blijft het streven naar adequate huisves-
ting urgent.' Men bleef uiteindelijk het pand aan de 
Schiedamseweg trouw. 
In 1993 werd gestart met een drastische aanpassing 
van de huisvesting aan de eisen van de tijd. Toen deze 
facelift voltooid was, kon op feestelijke wijze aan een 
nieuw hoofdstuk van het GKB-boek begonnen wor-
den. 

DE KREDIETBANK Nu 

De Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de 
voormalige GSD) en de Gemeentelijke Kredietbank: 
binnen de Gemeentelijke Dienst Welzijn een organisa-
torische eenheid én twee aparte bedrijven van totaal 
verschillende omvang. Binnen deze constructie is dui-
delijk sprake van een tweesporen-beleid: aan de ene 
kant schuldbemiddeling en -sanering, aan de andere 
kant het afsluiten van concurrerende commerciële le-
ningen om die sociale taken van de bank betaalbaar te 
houden. 
Na aanvankelijk alleen bezig te zijn met schuld-
sanering, heeft de Kredietbank tegenwoordig ook 
'bemiddeling' in het takenpakket gekregen. De bank 
onderhandelt met de schuldeisers van een cliënt over 
een aanvaardbare oplossing van het probleem. De 
bank neemt vervolgens de schuldenlast in zijn geheel 
over door de schuldeisers uit te betalen. De cliënt 
houdt dan uiteindelijk nog maar één schuldeiser over: 
de Kredietbank. Zo heeft de sociale kredietverlening 
en advisering van de Kredietbank het hiaat opgevuld 
tussen het uitkeringsregime van de Algemene Bij-
stands Wet en het reguliere dienstenpakket van de al-

Schiedamseweg 59, het huidige pand van de Gemeentelijke 
Kredietbank 
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gemene banken en andere financieringsinstellingen. 
Met de toename van de schuldenproblematiek heeft de 
bank zich een niet weg te denken taak eigen gemaakt 
in trajecten van schuldhulpverlening door middel van 
saneren en/of bemiddelen. 

'Geld lenen met verstand' is de slogan sinds eindjaren 
tachtig. De bank adviseert de cliënten vanuit een niet-
commerciële invalshoek. Waar 'gewone' banken hun 
cliënten vaak adviseren om zoveel te lenen als voor 
hun bank commercieel aantrekkelijk is, gaat de 
Kredietbank op de stoel van de cliënt zitten. Deze 
'commerciële' instelling, gekoppeld aan adviezen op 
non-profitbasis en gebruik makend van scherpe rente-
tarieven, is het sterke punt van de Gemeentelijke 
Kredietbank. Kijkend naaren zich verplaatsend in de 
cliënt zal de bank te allen tijde een vertrouwen-
wekkende relatie kunnen opbouwen op momenten die 
voor cliënten die zich in financiële problemen bevin-
den uitermate belangrijk en zelfs rustgevend zijn. Dit 
vertrouwen en het feit dat de privacy van de cliënt vol-
ledig gewaarborgd wordt (na het verdwijnen van de 
Commissie van Advies heeft ook het College van Bur-
gemeester en Wethouders geen directe uitvoerende 
bemoeienis meer met de Kredietbank) zijn de sterkste 
punten van de Gemeentelijke Kredietbank. Stijgende 
omzetten, kostendekkend werken, geen winstoog-
merk, klantvriendelijk denken en werken, verregaande 
automatisering, publiciteit, kortom de Kredietbank 
heeft zich door diepe, soms koude dalen naar een 
vruchtbare hoogvlakte weten op te werken. En wat 
belangrijker is: lenen is geen schande meer. Consump-
tief krediet is (gelukkig) een algemeen aanvaard hulp-
middel geworden om snel deel te kunnen nemen in de 
welvaartsontwikkeling. Het is eigenlijk 'sparen ach-
teraf' geworden en het produkt 'krediet' is maat-
schappelijk volledig aanvaard. 
Soms slaat de wijzer echter wel eens door: de adver-
tenties van financieringsbanken dringen zich aan een 
ieder op. Krediet wordt aangeboden zonder enige con-
trole vooraf en op de kortst mogelijke termijn, binnen 
24 uur, onder de vriendelijk klinkende, wervende 
tekst: 'gemakkelijke en gunstige betalingscondities'. 
Consumptief krediet is niet langer een armoede-
verschijnsel, maar een metgezel van de welvaart. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat er een Gemeente-
lijke Kredietbank is: om verantwoord krediet op te ne-
men... 
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LENEN, LENEN, BETALEN, BETALEN 

II 

1823-1993 
DE VLAARDINGSE SPAARBANK 

'Spaart iedere week een vast bedrag 
En ge weerstaat den k w a d e n d a g ' 

DE NEGENTIENDE EEUW 

Het geldverkeer was in vroeger eeuwen veel beperkter 
dan nu. Vooral in de 19e eeuw nam dit toe met de ont-
wikkeling van handel en industrie. In enkele grote ste-
den waren bankiershuizen gevestigd, in de kleinere 
liep het geldverkeer dikwijls via de notaris, bij wie op 
marktdag bezoekers hun geld kwamen wisselen of 
wiens bemiddeling en advies bij transacties werd inge-
roepen. Dit zal ook in Vlaardingen het geval geweest 
zijn. 
De eerste spaarbank werd in 1810 in Ruthwell in 
Schotland opgericht. Spaarbanken stelden zich ten 
doel het sparen te bevorderen en tot dit doel gelden a 
deposito te nemen, waarvan de opvorderbaarheid aan 
beperkende bepalingen onderworpen was. Het initia-
tief tot het oprichten van spaarbanken in Nederland 
werd in 1817 genomen door de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen. In dat jaar werden in Workum en 
Haarlem de eerste Nutsspaarbanken opgericht. In 
1818 werden ' Algemeene Regelen voor de Oprigting 
van Spaarbanken' door de regering vastgesteld. 
In Vlaardingen stond "t Nut' niet aan de wieg van een 
Spaarbank. In juli 1823 namen tien Vlaardingse in-
woners 'van aanzien' het initiatief om een spaarbank 
op te richten 'om eenen spaarpenning van den am-
bachtsman, visscher of dienstbaren, op de meest 
voordeelige wijze te kunnen uitzetten'. De bank zou in 
een grote behoefte voorzien in verband met de onre-
gelmatige verdiensten van de vissers. De heren reders, 
boekhouders en 'trafikanten' werden dan ook aange-
moedigd hun stuurlieden en matrozen op te wekken 
wekelijks een kleinigheid opzij te leggen om 'zich 
alzoo ongevoelig eene toereikende met renten ver-
meerderde som te vergaderen voor onvoorziene om-
standigheden, plaatsvervanging bij de Nationale Mili-

Pu'Wr Kikkert Hzn., secretahs/hoekhoiider van de Spaurnaiik 
van 1861 tot 1889 

tie, klimmende jaren, of andere voorziene en onvoor-
ziene behoeften'. Het stadsbestuur ondersteunde het 
idee ten volle, want zes dagen na het indienen van het 
verzoek stemde het College er in toe en wees de Wees-
kamer op het Stadhuis aan voor de bestuurs-
werkzaamheden. Uiteraard wilden de gemeente-
bestuurders jaarlijks de administratie over het afgelo-
penjaar nazien. Daarenboven bood de Spaarbank aan 
om de gemeente - wanneer nodig - op soepele wijze 
gelden te lenen. Toen de gemeente in 1830 bijvoor-
beeld de Heerlijkheid Vlaardingen van Diederik van 
Leyden Gael wilde aankopen, kon zij dit niet zonder 
hypothecaire steun van de Spaarbank en de borgtocht 
van haar bestuurders. Het ging ook wel eens anders: In 
1885 wilde de gemeente Vlaardingen voor een haven-
verbetering een lening bij de Spaarbank afsluiten van 
ƒ 100.000,-. Dat werd door het bestuur van de bank 
geweigerd, 'omdat het geld te veel wordt vastgelegd en 
schuldbrieven van kleine gemeenten niet als een steeds 
verkoopbaar beursfonds te beschouwen zijn'. Toen de 
gemeente in 1904 een tijdelijke kasversterking nodig 
had, kon men dat met grote moeite krijgen van de 
Spaarbank. De bank beargumenteerde: 'Men houde 
het ons ten goede dat op den duur eene dergelijke be-
legging der aan ons toevertrouwde gelden niet in onze 
bedoeling ligt en dit dan te minder wanneer zooals bij 
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de onderhavige aanvraag (men vroeg ƒ 70 000,-
[JACM]) door ons een aanzienlijk bedrag der fond-

sen uit handen moet worden gegeven om het verlangde 
bedrag beschikbaar te krijgen' 
Terug naar de oprichting de tien initiatiefnemers wer-
den uiteindelijk de eerste bestuursleden Zij allen kre-
gen een presentiegeldje, terwijl de secretaris/boekhou-
der een jaarwedde mocht ontvangen 
Op 11 augustus werd al het reglement vastgesteld en 
op 16 augustus werd op een eerste vergadering beslo-
ten dat het reglement met een aanbeveling aan 127 in-
woners en aan de gemeentebesturen van Vlaardingen, 
Maassluis, Rozenburg, Maasland, Vlaardinger-Am-
bdcht en Zouteveen gezonden zou worden De eerste 
gelden konden onder geheimhouding ingelegd worden, 
ze werden dadelijk opgeborgen in een van verschil-
lende sloten voorziene kist Eerst in 1865 werd een 
brandkast aangeschaft 
Het bestuur van de Spaarbank hield dus zitting op de 
Weeskamer van het Stadhuis 'tot het in ontvangst ne-
men van in te leggen of uitbetalen van opgevraagde en 
op te vragen gelden, alsmede, zoo nodig, tot het bij-
schnjven van rente op de boekjes' Voorshands hield 
het bestuur één zitting per week, op een vroeg tijdstip 
op zaterdagavond De mensen leefden vroeg en de 
straatverlichting liet veel te wensen over in die tijd 
Later kwam men één maal per veertien dagen bijeen 
In aanvang zorgde een kaars voor verlichting, die niet 
lang daarna door een olielamp werd vervangen, in 
1859 kwam het gas en rond 1920 kon men eerst ge-
bruikmaken van elektrisch licht 
Drie bestuurders hielden bij toerbeurt volgens een 
vastgesteld rooster zitting De penningmeester kwam 
een half uur vóór sluitingstijd poolshoogte nemen 
Alle bestuurders deden dit werk geheel pro deo en 
overeenkomstig de tijdgeest konden ze zelfs boeten 
verbeuren 50 cent voor het niet verschijnen en 25 cent 
voor te laat komen of te vroeg vertrekken 
Volgens het reglement van 1821 moest de eerste inleg 
10 cent of meer bedragen Bij een inleg van ƒ 5,- en 
hoger werd een rentevergoeding gegeven van 3,5 %, 
ofwel 'dne en een half ten honderd 'sjaars' De gelden 
en 'andere papieren van waarde der Spaarbank" wer-
den bewaard op het Stadhuis 'in een ijzeren brand-
kast, geplaatst in een kluis' Van de twee verschillend 
werkende sloten hielden vier bestuursleden twee aan 
twee een sleutel in bewaring 
Het was op 16 augustus 1823 niemand minder dan 

Johan George Betz die als eerste inlegger ƒ 25,- aan de 
bank toevertrouwde 
In eerste instantie werden veel gelden ingelegd, die af-
komstig waren van erfstellingen en legaten ten be-
hoeve van kinderen, die in het Weeshuis verbleven 
Binnen twee maanden was reeds ƒ I 290,- uitgezet en 
aan het einde van 1823 telde de bank al 52 spaarders, 
die aan kapitaal maar liefst ƒ4811,46 ingebracht had-
den Een niet te onderschatten probleem in die tijd was 
het beleggen van deze gelden Ér werden slechts enkele 
fondsen aan de beurs verhandeld, de handel in effecten 
was niet druk, eftectenkantoren waren er al helemaal 
met, bankbiljetten waren nog onbekend en geld-
verzendingen waren aan veel bezwaren onderhevig 
Notaris Pieter Verkade bood de helpende hand Hij 
was bereid de ingelegde gelden over te nemen tegen 
4,75 % rente en gaf daarvoor Certificaten Werkelijke 
Schuld tot onderpand Omdat de geldhandel in de klei-
nere plaatsen meestal in handen van de notarissen was, 
werd ook de Schiedamse notaris Bakker ingeschakeld 
voor het beheer van de ingelegde gelden Het effecten-
bezit bestond al gauw voor meer dan de helft uit Rus-
sische certificaten die tot de meest solide beleggingen 
behoorden De zogenaamde 'oude Russen', uitgege-
ven door bankierskantoor Hope & Co te Amsterdam, 
waren in het Nederlands gedrukt en het bedrag werd 
met in roebels, maar in guldens vermeld Het kan ver-
keren ' Andere beleggingen werden gedaan in Hon-
gaars en Oostenrijks goud Regelmatig togen enige 
bestuurderen naar de Beurs te Amsterdam om effecten 
voor een gunstige prijs van de hand te doen Van de 
reizen werd altijd uitgebreid verslag gedaan het was 
in die tijd geen sinecure om van Vlaardingen naar 
Amsterdam te reizen 

Aanvankelijk wilde de bank nog wel eens geld lenen 
aan de 'kleine man', gewoonlijk onder borgtocht, maar 
dit achtte men op den duur met veilig genoeg Deze 
personen werden vanaf 1910 verwezen naar de Volks-
kredietbank 
In 1839 trof Vlaardingen een grote ramp Drie hoekers 
van de beugvaart, de 'Wisselvalligheid', de 'Zeemans-
hoop' en de 'Willem Beukelszoon', keerden niet terug 
van de kabeljauwvangst In totaal bleven 23 weduwen 
en 54 vaderloze kinderen achter In april 1839 werd 
besloten door middel van een landelijke loterij een 
fonds te stichten voor de ondersteuning van de 
getroffenen Het bestuur van de Spaarbank belastte 
zich met het beheer van de loterij en van het te vormen 
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kapitaal. Door onder andere grote giften van het Ko-
ninklijk Huis en van de steden Amsterdam en Rotter-
dam was eind dat jaar een netto bedrag van ƒ 23.500,-
gevormd. Om het kapitaal verder uit te breiden beloof-
den veel vissers en zeelieden ter koopvaardij jaarlijks 
iets van hun gage af te staan, terwijl het gemeentebe-
stuur een jaarlijkse subsidie toezegde. In april 1840 
werd door de directie van de Spaarbank een reglement 
van beheer voor het 'Fonds tot ondersteuning der na-
gelaten betrekkingen van zeelieden en hulpbehoe-
vende oude zeelieden' ontworpen. De directieleden 
van de Spaarbank werden tevens belast met de directie 
van het Zeemansfonds, zoals het in de volksmond ging 
heten. Vanaf 1872 werd geen gemeentelijke subsidie 
meer verstrekt, zodat het fonds langzaam moest 
'doodbloeden'. In 1881 werd nog een zeer nauw-
gezette schatting gemaakt hoe oud de ondersteunden 
gemiddeld nog zouden worden conform de 'officieel' 
vastgestelde levensverwachting. In 1914 werd het 
fonds definitief opgeheven. 

J.C. van Büiiren van Heijst, voorzitter van het bestuur van de 
Spaarbank van 1889 tot 1907 

Het beleggen van gelden was (en is) een grote verant-
woordelijkheid. Er waren tijden dat de werkreserve 
van de bank 10% van de totale inleg bedroeg. Maar 
omdat niemand de toekomst kon voorzien, bleek ook 
menigmaal dat een fonds een buiteling kon maken, 
waarop niet gerekend was en ook niet gerekend kon 
worden. Risico's konden verminderd worden door de 
beleggingen te verdelen, maar zelfs dan was een tegen-
valler soms niet te voorkomen. In 1830. reeds kort na 
de oprichting van de bank. dus voordat een behoorlijke 
reserve was opgebouwd, brak een revolutie uit in 
Frankrijk en werd Nederland geconfronteerd met de 
Belgische opstand. Het revolutiejaar voor vrijwel ge-
heel Europa was 1848. Zowel in 1830 ais in 1848 ont-
stond bij de bank in korte termijn een tekort van meer 
dan 20 % van het totale kapitaal, vanwege het verlies 
op effecten. Vaak had de bank vanwege de grote vraag 
naar geld geen contanten meer in huis, zodat snel ef-
fecten beleend moesten worden om zich van kasgelden 
te voorzien. Het gebeurde niet zelden dat de bestuurs-
leden zich hiervoor zélf borg stelden, om de beleggers 
van schade te vrijwaren. In 1848 probeerde de bank 
beleggers te overtuigen dat het onverstandig was nu 
hun geld op te nemen. Deden ze dat toch, dan konden 
ze slechts 75 % meekrijgen, terwijl ze geen aanspraak 
mochten maken op de resterende 25 %. Beleggers die 
'zich konden beheersen' konden in betere tijden ge-
woon 100 % van hun inleg vorderen. 
Maar - zoals boven geschreven - er waren ook goede 
tijden. In 1869 besloot het bestuur tot vernieuwing en 
aanpassing van de reglementen. Men bepaalde onder 
andere dat de eventuele winsten jaarlijks als extra uit-
kering aan de deelhebbers zouden worden uitgekeerd. 
Bij eventuele ontbinding van de Spaarbank zou het 
overschot aangewend worden voor een plaatselijk 
'weldadig doel'. Overigens werd de win.stuitkering in 
1885 weer ingetrokken. 

Op 8 juni 1889 werd door het bestuur een nieuw huis-
houdelijk reglement vastgesteld. Belangrijkste zaken 
daaruit waren het feit, dat er vanaf dat moment een 
voorzitter en vice-voorzitter benoemd werden. Hoewel 
één der bestuursleden officieel de voorzitterszetel in-
nam, rouleerde deze functie tot dan toe in de praktijk. 
De Spaarbank bleek altijd een gevoelige barometer te 
zijn in verband met gebeurtenissen in binnen- en bui-
tenland. Dezelfde taferelen als in 1848 vinden we na-
melijk ook terug in 1870 (Frans-Duits/Pruissische 
oorlog), in 1904-1905 (spanningen en oorlog tussen 
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Japan en Rusland) en uiteraard in de jaren 1914-1918, 
als de Wereldoorlog in het grootste gedeelte van Eu-
ropa woedt. Hoewel Nederland niet rechtstreeks be-
trokken werd in deze laatste oorlog, wist de Spaar-
bank met kunst en vliegwerk het hoofd boven water te 
houden. Natuurlijk werden er veel spaargelden opge-
nomen. In augustus 1914 werd in totaal slechts 
ƒ 7.860,- ingelegd, terwijl maar liefst een bedrag van 
ƒ 70.467,- werd uitbetaald. Dit alles was licht te ver-
klaren, omdat de beurs gesloten was en er dus geen 
effecten verkocht konden worden, terwijl de officiële 
banken ook geen deposito's uitbetaalden. In 1915 be-
sloot het bestuur om de mantels van de effecten te 
spreiden over meerdere plaatsen, om niet alles in één 
keer kwijt te zijn, als Nederland in de oorlog betrok-
ken mocht worden. Met opvallende kalmte wist het 
bestuur gedurende de oorlogsjaren aan zijn verplich-
tingen te voldoen. 'Ofschoon het geen aansprakelijk-
heid kan aanvaarden zou het, als de nood aan de man 
was gekomen, voor zijne voorgangers van 1830 niet 
onder hebben gedaan. (...) Het lidmaatschap van het 
bestuur is in zulke tijden een zwaar drukkende taak'. 
Ferme jongens, stoere knapen... 
Vanaf 10 augustus 1918 noopte de oorlogstoestand 
het bestuur de zittingen wegens het ontbreken van gas-
verlichting 's middags te gaan houden. De wapenstil-
stand van november 1918 zorgde weer voor normale 
toestanden. 

Niet alleen oorlogen, maar ook puur financiële crises 
bepaalden vaak het beleid van de bank. Geruchten als 
zou de bank al haar uitbetalingen staken, veroorzaak-
ten in 1904 enige spannende dagen. Om de geruchten 
te ontzenuwen stelden de bestuurders ƒ 66.000,- uit 
eigen vermogen ter beschikking op een avondzitting, 
om iedereen die geld wilde hebben uit te betalen zon-
der inachtneming van enige opzeggingstermijn. Het 
redde de zaak, maar men vreesde dat dit soort wilde 
verhalen de bank wel eens zeer veel schade kon berok-
kenen. 

Het bestuur had steeds zijn zittingen in het Stadhuis 
gehouden. In 1895 werd hier tijdelijk van afgeweken 
in verband met een verbouwing van het Stadhuis; men 
nam de intrek in het Weeshuis der Hervormden. Dat 
werd na vijf maanden met spoed weer beëindigd in 
verband met een roodvonkgeval, dat zich in het Wees-
huis voordeed. Men vond het niet verstandig de cliën-

ten daar te ontvangen. In de Weeskamer van het Stad-
huis was inmiddels weer plaats voor de zittingen... 
In 1908 werd de Spaarbank lid van de Nederlandsche 
Spaarbankbond. Daartoe ging het bestuurslid (en bur-
gemeester) Pier Pruis op 1 juni van dat jaar naar de 
bondsvergadering, die gehouden werd in 'Artis' in 
Amsterdam. Door zich te organiseren bleek al gauw 
dat elke individuele Spaarbank hierdoor veel sterker 
stond. Men leerde voorts hoe andere banken in be-
paalde gevallen handelden. Daarbij kwam het voor-
deel dat cliënten bij verhuizing op eenvoudige manie-
ren overgeschreven konden worden naar andere spaar-
banken. 

Hubrecht Kikkert, secretaris/boekhouder van de Spaarbank 
van 1889 lol 1909 

Na het overlijden van Hubrecht Kikkert in 1909 werd 
besloten dat de functies van secretaris en boekhouder 
gescheiden zouden worden. Tevens werd van deze ge-
legenheid gebruik gemaakt op meerdere punten te re-
organiseren. De huisvesting in het Stadhuis was niet 
ideaal, al was het maar vanwege de mogelijkheid, dat 
spaarders bevreesd waren hun geld op het Stadhuis te 
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deponeren, omdat ze vermoedden dat twee deuren ver-
der de belastingontvanger stiekem 'meekeek'. Om bo-
vendien meerdere zittingen per week te kunnen hou-
den, ging men uitkijken naar een te huren perceel, dat 
tevens kantoor van de boekhouder zou moeten zijn. 
Men zocht 'een ruim benedenhuis bevattende 2 of 3 
flinke kamers in den omtrek van den Schiedam-
scheweg'. Tevens werden enige 'jongelieden' aange-
trokken, die als 'adjunct-commissarissen' de nieuwe 
zittingsuren moesten gaan vervullen. 
Op 13 november 1909 besloot het bestuur tot aankoop 
van het pand Schiedamseweg 87 voor de som van ƒ 
6.550,- om op de benedenverdieping de administratie 
te vestigen en om er zitting te houden. Door dit eigen 
bureau had de Spaarbank de mogelijkheid krachtiger 
en beter op te treden. De boekhouder hield vanaf dat 
moment elke middag zitting. Tegelijkertijd werden 
enige reglementswijzigingen doorgevoerd. Op 12 ja-
nuari 1910 werd het 'bijkantoor' officieel geopend. 
In 1911 werd het zogenaamde schoolsparen inge-
voerd, dat bij 'concurrent' de Rijkspostspaarbank al 
enige jaren floreerde. Door middel van spaarzegels 
konden leerlingen, begeleid door hun schoolhoofden, 
individueel kennis maken met sparen. Er zat een hoge 
morele waarde aan dit fenomeen, want 'menig kind 
heeft door de spaarpenningen een noodzakelijk 
kleedingstuk gekregen, hetwelk de ouders niet konden 
bekostigen. Zoo ook wordt het gevoel voor de eenheid 
van het gezin bevorderd'. 

HET INTERBELLUM 

In 1921 werden de woensdagavondzittingen op het 
bijkantoor vervangen door zittingen op dinsdag- en 
donderdagavond als geleidelijke overgang naar een 
dagelijkse openstelling. De tot dan toe beperkte open-
stelling had de Spaarbank in een minder gunstige con-
currentiepositie gebracht ten opzichte van de andere 
bankinstellingen in Vlaardingen, de Rijkspostspaar-
bank, de Hanzebank, de Middenstandsbank en de 

Het bestuur van de Spaarbank zoals het zich in 1913 in de 
Weeskamer van het Stadhuis presenteerde: op de schouw een 
portret van de toenmalige voorzitter P. van Dussetdorp A.Mz. 
Zittend achter de tafel v.l.n.r: A. Knottenbelt (notaris). P.C.W. 
baron van der Feltz (kand. notaris), dr J. Voogd (arts), C. van 
Biiüren van Heijst (reder) en P. Pruis (burgemeester) 
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Boazbank. Tegelijk met het invoeren van ruimere 
openingstijden werd de relatie met de Associatie Cassa 
te Amsterdam beëindigd (men moest immers dagelijks 
over gelden kunnen beschikken en daarvoor was de 
afstand naar Amsterdam te groot...) en werd het 
Vlaardingse bijkantoor van de firma R. Mees & 
Zoonen aangewezen als bankier van de Spaarbank. 
In 1923 werd op uitbundige wijze het eeuwfeest ge-
vierd. Vice-voorzitter Knottenbelt had op zich geno-
men de geschiedenis van de Spaarbank te boekstaven 
en op 23 augustus 1923 verenigden de bestuursleden 
zich met de oud-bestuursleden in het Parkhotel te Rot-
terdam aan een 'eenvoudige doch voedzame maaltijd'. 
In het jubileumjaar bereikte de bank een totaal van 
4.976 spaarders met een obligo (een uitbetalings-
verplichting) van ƒ 1.312.376,24. 
In 1925 besloot het bestuur de dagelijkse openstelling 
van de Spaarbank in te voeren. Men ging allereerst 
over tot aanpassing van het gebouw Schiedamseweg 
87. Vervolgens werd een administrateur benoemd, die 
de bovenverdieping van het pand met zijn gezin ging 
bewonen. Het personeel kon bovendien met één be-
diende worden uitgebreid. De administrateur kreeg tot 
taak het beheer van het kantoor, de verantwoordelijk-
heid voor de kasgelden, de zakelijke of persoonlijke 



borgstelling voor maximaal ƒ 10.000,-, het ontvangen 
van renten en aflossingen van hypotheken, het opma-
ken van de dagelijkse controlestaten, het storten en 
opnemen van gelden bij de bankier en de verzorging 
van de informatie naar het bestuur of alle zaken die op 
de bank betrekking hadden. Men zocht voor het dage-
lijks berekenen van de rente aansluiting bij de Post-, 
Cheque- en Girodienst, waarvoor zelfs een rekenma-
chine werd aangeschaft. Tot slot volgde tevens aan-
sluiting bij de controle van de Nederlandschen Spaar-
bank Bond, waardoor het jaarlijkse nazien van de re-
kening door het College van Burgemeester en Wethou-
ders overbodig werd. Tot dan toe verscheen een af-
vaardiging uit het College van B&W hoogst-
persoonlijk éénmaal per jaar bij een bestuurs-
vergadering, om 'de boeken na te zien'. 
Naast de primaire taken op het gebied van sparen, 
ging de bank zich bezig houden met het voor cliënten 
betalen van allerlei belastingen en erfpachten met in-
gelegde gelden. Ook het innen van Rijkspensioenen en 
ouderdoms- en invaliditeitsrenten ging de bank tot 
haar taken rekenen. Nieuwe statuten en reglementen 
completeerden deze verdere professionalisering van 
de bank en tot slot ging men wekelijks actief adverte-
ren in de plaatselijke pers. Door dit alles deed het be-

stuur afstand van het directe contact met de klanten. 
Zijn taak ging zich beperken tot het controleren in de 
ruimste zin, tot het zorgen voor gunstige beleggingen 
en het behartigen van de belangen van de Spaarbank. 
Al snel bleek echter dat deze nieuwe organisatie verre-
gaande gevolgen had voor het gebruik van het pand 
aan de Schiedamseweg. Een discussie over het ver-
nieuwen van een vloerkleed deed het bestuur besluiten 
uit te zien naar ruimere huisvesting. Na onderzoek 
bleek, dat er geen geschikt pand te vinden was in de 
stad. Maar de oplossing van het probleem was toch 
razendsnel gevonden: op 28 maart 1928 besloot men 
een eigen gebouw te stichten, op 7 juni van dat jaar 
werd daartoe een terreintje aangekocht en op 29 au-
gustus kon het bestek van 'het bouwen van een 
Spaarbankgebouw aan den Schiedamscheweg', ont-
worpen door de architecten PI. van den Berg en A. 
Maarleveld Azn. vastgesteld worden. Het gebouw be-
vatte beneden een vergaderzaal, een wachtkamer, een 
kantoorlokaal met kluis en een ruimte voor centrale 
verwarming. Boven werd een woning ingericht voor 
het administratief personeel, bevattende twee kamers-
en-suite, een badkamer, drie slaapkamers en een keu-
ken. Op de zolder kwamen tot slot nog twee slaapka-
mers met een droogzolder. De Vlaardinger H. van 
Rooijen nam het werk op 26 september aan. Op 24 
maart 1929 kon op pannebier getrakteerd worden (het 
pand Schiedamseweg was inmiddels voor ƒ 12.750,-
verkocht) en op 3 september 1929 werd het nieuwe 
gebouw Schiedamseweg 12- feestelijk geopend met 
onder andere Moscovisch gebak en Champagne Ca-
chet Orange. De totale stichtings- en inrichtingskosten 
bedroegen ƒ 65.231,13. Uit dankbaarheid voor de 
106-jarige huisvesting van de bank in het Stadhuis 
('vuur en licht werden nimmer in rekening gebracht') 
werden brandkast en kluisdeur aan de gemeente 
Vlaardingen geschonken. 

Het besluit van de Engelse regering in september 1931 
om aan het Pond Sterling de gouddekking te ontnemen 
(de wereldcrisis was in volle gang) deed bij de bevol-
king een vertrouwenscrisis ontstaan. Dit leidde voor 
de Spaarbank in drie maanden tijd tot een inlegbedrag 
van ruim ƒ 70.000,- en een totaal uitbetaald bedrag 
van maar liefst bijna ƒ 400.000,-. Er moest meerdere 
keren bij de Nederlandsche Bank geld geleend worden 
om deze stroom aanvragen te kunnen beantwoorden. 
Intussen lazen we in de notulen van het bestuur van 30 
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juli 1937: 'Daar het verblijf inde wachtkamer vaak in 
hooge mate veronaangenaamd wordt door het onge-
breideld rooken van cigaretten, pijpen en sigaren van 
inferieure kwaliteit besluit men op voorstel van den 
secretaris een rookverbod voor de wachtkamer uit te 
vaardigen'. 

P.W.L. hamii \an dei Fettz, vooizitlei \an het bestuui \un (U 
Spaarbank van 1916 lol 1938 

In 1938 wist de Vlaardingse Spaarbank het corres-
pondentschap, de plaatselijke vertegenwoordiging, 
van de Nederlandsche Bank te verwerven. In de prak-
tijk werd dit correspondentschap uitgeoefend door de 
directeur van de Spaarbank, die daarvoor formeel het 
personeel van de Spaarbank 'in deeltijd' in dienst 
nam. Verdergaande efficiency werd in 1938 bereikt 
met het instellen van een speciale Beleggings-
commissie, die de verantwoordelijkheid kreeg over het 
gunstig beleggen van de bankgelden. 

DE OORLOGSJAREN 

In april 1939 werd Albanië overrompeld door Italië, 
een voorbode van wat uit zou lopen op de Tweede 
Wereldoorlog. Vrijwel tegelijkertijd kondigde premier 
Colijn de oproeping van dienstplichtigen voor de 
grensbewaking aan. Het publiek reageerde meteen en 
nam in een paar dagen tijd tien keer zo veel geld op als 
het inlegde. Intussen begon het bestuur van de Spaar-
bank met het dupliceren van de belangrijkste archi-
valia, die voor een gedeelte werden overgebracht naar 
de kluizen van de Nederlandsche Bank en van de 
Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Eind augustus 
1939 kondigde de regering de algemene mobilisatie af, 
wat tot gevolg had dat in zes dagen tijd ruim 
ƒ 160.000,- méér werd terugbetaald dan ingelegd. Dit 
hield de rest van dat jaar aan. Om al deze uitbetalingen 
te financieren werden door de Spaarbank leningen af-
gesloten bij de Bijbank van de Nederlandsche Bank. 
Toen op vrijdag 10 mei 1940 de oorlog in Nederland 
uitbrak, werd door directeur Van Linden van den 
Heuvell al vroeg op de voordeur van de bank een pa-
pier bevestigd met de mededeling 'De Spaarbank ge-
sloten. Alle waarden zijn in veiligheid'. Op 16 mei 
werd het kantoor - door het plotselinge invoeren van de 
Duitse zomertijd te laat - weer geopend en vanaf dat 
moment kon de clientèle bescheiden bedragen opvra-
gen. Wel waren speciale ordemaatregelen nodig om de 
grote toevloed van geldvragers in de hand te houden. 
Het publiek liet zich nogal beïnvloeden door allerlei 
geruchten, zoals de mogelijkheid dat de Duitsers het 
bankgeheim zouden opheffen. Voorzitter, ondervoor-
zitter en directeur van de bank wisten die dag het nog 
brandende Rotterdam te bereiken, waar ze de toezeg-
ging kregen extra gelden op te halen bij de Rotter-
damse vestiging van de Nederlandsche Bank, die voor-
lopig gehuisvest werd in Delfshaven. De eerste weken 
werd dat welhaast een dagelijkse tocht. Ook het cor-
respondentschap van de Nederlandsche Bank had 
voortdurend geld nodig. De hiervoor benodigde zilver-
bons hadden sinds 1918 opgestapeld gelegen in de kel-
ders van de Nederlandsche Bank, waardoor de pakjes 
van 500 guldens zo geperst waren, dat ze alleen met 
beitel en hamer los te maken waren. 
In de bestuursnotulen van 18 december 1940 stond: 
'Algemeen is men van oordeel, dat het tegenspreken 
van geruchten een verkeerde uitwerking heeft. Het pu-
bliek ziet in de tegenspraak een bewijs van de 
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gegrondheid van zijn wantrouwen'. Eind 1940 bleek 
toch dat er in dat jaar uiteindelijk meer gelden waren 
ingelegd dan terugbetaald. Want een bombardement 
als dat op de Hoogstraat op 11 oktober 1940 zorgde er 
weer voor dat angstige lieden hun spaarduitjes maar 
weer vlug naar de 'veilige' Spaarbank kwamen bren-
gen. 
In 1942 verspreidde zich een gerucht, dat de bankbil-
jetten van ƒ 100,- zouden worden ingetrokken, waar-
op een run op de Spaarbank ontstond om de honderd-
jes uit de kous naar de bank te doen verhuizen, met het 
gevolg dat in twee weken in mei ruim ƒ 100.000,-
méér werd ingelegd dan opgevraagd. 
Tóch bleef men naar de toekomst kijken. Om het 
jeugdsparen extra impulsen te geven werd in 1941 
overwogen om een jeugdspaarbank op te richten. Al-
lereerst bekeek men de mogelijkheid de Spaarbank 
zélf uit te breiden door een gedeelte van de grond van 
buurman Van der Feltz aan te kopen. Ook werd ge-
dacht aan het aankopen van het Volksgebouw en de 
daarachter gelegen muziekzaal. Deze laatste optie 
verviel al snel. In december 1941 kocht de Spaarbank 
ongeveer 1.000 m- grond van baron Van der Feltz met 
de opstallen, behorende bij het pand Schiedamseweg 
14. De jeugdspaarbank zou gevestigd worden in het 
bijbehorende koetshuis. Echter, de stichting van een 
jeugdspaarbank bleef een mooi voornemen, dat nim-
mer uitgevoerd werd. Het verworven stuk grond werd 
al snel dienstbaar gemaakt aan de voedselvoorziening. 
Nauwelijks waren de aardappelen gepoot of de 
Kriegsmarine legde 'auf Kriegsdauer' beslag op alle 
gebouwen en terreinen rond de Spaarbank. Na de be-
vrijding werd een gedeelte van het huurpand bestemd 
als dienstwoning, waarin zelfs burgemeester Heus-
dens met zijn vrouw in zijn functie als bestuurslid van 
de Spaarbank enige tijd heeft gewoond. 
Op de buitenlandse fondsen van de Spaarbank, aange-
kocht vóór het uitbreken van de wereldoorlog in 1914, 
werd door het ineenstorten van het Russische tsaren-
rijk en de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie 
een verlies geleden van maar liefst ƒ 143.146,-. Na 
deze oorlog achtte men beleggen in dollars en Engelse 
ponden meer solide. In september 1931 stortte de we-
reldmarkt evenwel ineen, zodat ook die beleggingen 
weer een verlies van bijna ƒ 85.000,- betekenden. 
Toen ook de Tweede Wereldoorlog de kwetsbaarheid 
van buitenlandse fondsen aantoonde, schreef directeur 
Van Linden van den Heuvell de volgende aanbeveling 

Op 3 september 1929 betrok de Spaarbank het pand 
Schiedamseweg 12 

aan het bestuur: 'Daar de Spaarbankbestuurders 
steeds uitermate secuur waren en de gelden der 
spaarders nimmer aan een 'gokje' waagden, blijkt wel 
hoe gevaarlijk oersolide belegging in buitenlandsche 
fondsen is voor een Spaarbank. Het verdient aanbeve-
ling voortaan geen buitenlandsche effecten meer te 
koopen, hoe aantrekkelijk de belegging ook moge 
schijnen'. Het bestuur nam deze aanbeveling over. 
Eén ding is duidelijk: de Spaarbank moest vijfjaren 
improviseren en overleven. Toen begin 1944 geruch-
ten de ronde deden dat Vlaardingen in zijn geheel geë-
vacueerd zou moeten worden, omdat de Duitsers de 
route Hoek van Holland-Rotterdam geheel vrij wilden 
hebben, ontstond weer de vrees van grote geld-
opnames. Het bestuur van de bank besloot snel tot het 
formeren van een reserve-evacuatiekas van 
ƒ 100.000,-. Dat geld werd opgeborgen in de effecten-
brandkast. In een safe-brandkast van het Bankiers- en 
Effectenkantoor K. Moerman werd vervolgens voor 
elk bestuurslid één maandsalaris gedeponeerd (!), als-
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mede de nummerlijsten van de effecten en van het 
bankpapier van de reservekas. Het gevaar bestond na-
melijk dat een gedeelte van Vlaardingen geinundeerd 
zou worden; de safe van Moerman lag 'boven peil', 
die van de Spaarbank niet. 
De bank was vanaf het najaar 1944 slechts op drie 
ochtenden open. Ook kreeg de bank te maken met in-
kwartieringen: 'De troep, die van Frankrijk via 
Breskens en Zeeland terugtrok, kwam dien nacht in 
stroomenden regen van 's-Gravendeel gewandeld. Ge-
lukkig voor dezen brandde de centrale verwarming, zij 
het zeer matig, 's Morgens tien uur meldde zich een 
tweede sergeant, die ziek was van niersteenen en tot 's 
avonds zeven uur sliep. Beide mannen vertrokken 's 
avonds met de troep om via Gouda Aken te bereiken, 
waar ze in het vuur moesten'. 
In de hongerwinter lag vrijwel het gehele openbare le-
ven stil. Vanaf december 1944 werd de gastoevoer 
stopgezet. Gedurende de maanden november 1944-
april 1945 werd dan ook niet vergaderd. Wél slaagde 
men erin gedurende de hele winter de bank open te 
houden. Door het slaan van een gat in de muur ten 
behoeve van een kachelpijpje wist het personeel zelfs 
het houtkacheltje aan te houden. Toen in februari de 
buren van de bank vertrokken, slaagde het gehele per-
soneel erin een zware kastanjeboom in hun tuin te 
rooien en te gebruiken voor de verwarming van de 
kantoorruimten. Uiteindelijk wist de Spaarbank de 
oorlogsjaren te overleven zonder menselijke en zonder 
geldelijke verliezen. 

DE MODERNE TIJD 

Mei 1945 werd door de poëtisch aangelegde voorzitter 
Hacker de maand der renaissance gedoopt. Immers: 
'Deze maand heeft voor de Spaarbank de over-
schrijding van ƒ 7 millioen inleggeld gebracht, voor 
ons land de bevrijding en voor Vlaardingen de terug-
komst van den Heer Siezen als burgemeester'. 
Het was duidelijk dat veel pnvé-spaarders hun gelden 
hadden opgesoupeerd ten behoeve van de vele investe-
ringen, die nodig waren na afloop van de oorlog. Door 
de geldsanering en de Noodwet-Drees (een tijdelijke 
ouderdomsvoorziening voor ouden van dagen) bleken 

'A/s ik groot hen'. Een rettameuiting vein Je Spaarhcink in de 
jaren vijftig 
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ook velen in eerste instantie liever hun gelden thuis op 
te potten in de oude sok. Zelfs de Koreaanse oorlog, 
die in 1950 uitbrak, had een nadelige invloed op het 
sparen. Eenzelfde effect was ook merkbaar, toen in 
1956 de Sowjet-Unie de Hongaarse opstand neersloeg. 
In 1948 vierde de Spaarbank op sobere wijze haar 
125-jarig bestaan. In het zogenoemde 'Carillonfonds' 
ten behoeve van een carillon in de Grote Kerk werd 
een bedrag van ƒ 2.000,- gestort. Het bestuur dineerde 
op 11 september van dat jaar in een luxe restaurant in 
Sassenheim, terwijl op diezelfde avond het personeel 
zich mocht vermaken in Seinpost in Scheveningen. 
Verschil moest er nog zijn in die dagen ! 
Vooral beginjaren vijftig begon de economie zich te 
herstellen. Ook de Spaarbank pikte daarvan haar 
graantje mee. Het personeelsbestand groeide gestaag. 
Méér dan 20.000 inleggers vertrouwden ruim ƒ 8,5 
miljoen gulden toe aan de bank. Ondanks de jaren van 
oorlog en geweld wist de Spaarbank tussen 1930 en 
1955 het aantal spaarders te verviervoudigen; deze 
spaarders zorgden voor een kapitaalvergroting van 
maar liefst 650 % ! Ook de jeugd werd aangespoord 
juist nu te sparen voor de toekomst. Mooie te verzame-
len zegelplaatjes, een wervende Spekkie Spaarduit en 
de uitgifte van thuis op de schoorsteenmantel te plaat-

- 13 "n. Rot f* j a 



sen 'spaarbusjes' moesten het jonge volkje naar de 
bank halen. Natuurlijk werd daarbij de hoge morele 
waarde van het sparen niet verzwegen. 
De Spaarbank bood ook nog steeds gelegenheid tot 
sparen 'in groepsverband' op scholen, in clubs en ver-
enigingen en in bedrijven. Kon de Kredietbank aan 
'spaarders' nog eisen stellen over de plaatsen, waar zij 
mochten inkopen, de Spaarbank vermeldde speciaal 
op zijn folders: 'U is vrij te kopen, waar U de beste 
kwaliteit voor de billijkste prijs vindt.' 
In 1949 deed de gemeente Vlaardingen weer een be-
roep op de bank. Voor het bouwen van een hotel-res-
taurant (tevens gefinancierd door BP en Caltex) werd 
een lening van ƒ 500.000,- door de bank verstrekt. 
Enige jaren later zou het Deltahotel zijn deuren ope-
nen... 
In 1950 werden de openingstijden wederom verruimd. 
Men schafte de middagpauze af en opende op maan-
dagavond. 
In 1952 noopte de uitbreiding van de gemeente de 
bank uit te zien naar een geschikt lokaal, om de bewo-
ners van 'het noordelijke stadsdeel', zoals Ambachten 
Babberspolder toen nog werden genoemd, te bedie-
nen. Er werd dan ook voor twee middagen per week 
een bijkantoor van de Spaarbank geopend in een loka-
liteit van de Emmauskerk aan de Kethelweg voor een 
huurprijs van ƒ 520,- per jaar. De Spaarbank kwam 
voor velen dichter bij huis. 
Vanaf de jaren vijftig werden de spaarbanken beïn-
vloed door de branchevervaging in het bankwezen. 
Meer en meer boden deze instellingen de clientèle 
diensten aan in het kader van het betalingsverkeer, 
zoals girale betalingen ten laste van spaarsaldi en 
inwisseling van vreemd geld. De Spaarbank ging 
naast haar functie van beheerder van spaarpenningen 
steeds meer optreden als kredietgeefster. Toch bleven 
de spaarbanken lange tijd geen geldscheppende instel-
lingen voor de Nederlandsche Bank. Het beroemde 
spaarbankboekje bleef het populairste hulpmiddel van 
de bank. 
In 1953 kon het bestuur van de Spaarbank zich lande-
lijk presenteren door de organisatie van het 42e Con-
gres van de Nederlandse Spaarbankbond op zich te 
nemen. Naast het serieuze congresgedeelte in de Har-
monie werden de deelnemers vergast op het 'Cabaret-
programma van Kurhaus-standing' van Cruys Voor-
bergh, Hetty Blok en Cor Lemaire in de Stadsgehoor-
zaal, een excursie naar Scheveningen (!) en een haven-

rondvaart per 'Zwitserland-vaarder'. Het geheel werd 
afgesloten met een gezamenlijke borrel 'met diner en 
attracties' in de paviljoens van de Sunlightfabriek. 
Overigens moesten de deelnemers toen nog door ge-
brek aan Vlaardingse accomodatieruimte onderge-
bracht worden in hotels in Scheveningen. 
In de tweede helft van de jaren vijftig groeiden het aan-
tal spaarders en de totale tegoeden explosief. In 1954 
stond maar liefst 51 % van de Vlaardingse bevolking 
als spaarder bij de Spaarbank ingeschreven voor 
babyboekjes, bedrijfssparen, belastingsparen, club-
sparen, pensioen- en salarisinning, schoolsparen, 
spaarbusjes, premie- en winstdelings-spaarregelingen, 
E.B. Boekjes, etc, etc. 

Het eerste Vlaardingse bijkantoor van de Spaarbank werd op 
22 september 1955 aan de Van Hogendorplaan geopend 

Uitbreiding bleef dan ook noodzaak. Op 16 december 
1954 werd aan de Van Hogendorplaan de eerste (19 
meter lange) paal geslagen voor een nieuw te bouwen 
bijkantoor van de tekentafel van architect Jac. van der 
Vlis. De bouw werd door P. Onderdelinden aangeno-
men voor een bedrag van ƒ 16.854,-. Dit kantoor, dat 
op 22 september 1955 feestelijk geopend werd, bleek 
al meteen in een grote behoefte te voorzien door de 
grote toeloop aan nieuwe spaarders. Maar met 32.000 
spaarders en twaalf medewerkers deed de ruimtenood 
zich ook in het hoofdkantoor gevoelen. Daarbij wer-
den de meeste routinematige werkzaamheden in vrij 
korte tijd 'gemechaniseerd', met al zijn positieve én 

87 



Het interieur van de Spaarbank aan de Schiedamseweg in 1957 

negatieve effecten: 'Het geluid van de boekhoud- en 
geldtelmachines maken een rustige bediening van het 
publiek aan de loketten onmogelijk, daarnaast is de 
ruimte en het comfort van de wachtkamer voor het 
publiek zeer onvoldoende', aldus het jaarverslag van 
1956. Een gelegenheid tot uitbreiding deed zich voor, 
toen in 1957 het naburige pand van de fa Verboon vrij-
kwam en gesloopt kon worden. Langs een nieuwe 
rooilijn kon een vergroot kantoorpand worden ge-
bouwd. Op 19 december 1957 werd het uitgebreide 
kantoor heropend, in licht en ruimte aangepast aan de 
eisen van de tijd. In de hal hing een wandversiering vol 
symboliek van de hand van Leen Droppert: vogels, die 
takjes aanvoeren voor het bouwen van nest. 
Vanaf 3 november 1958 werd tweemaal per week zit-
ting gehouden in een lokaal van de Rehobothkerk aan 
de Billitonlaan, om de bewoners van de Westwijk te-
gemoet te komen; tevens werd dit kantoortje de voor-
loper van een nieuw bijkantoor, dat in 1964 aan de 
Dirk de Derdelaan werd geopend. In 1968 werd een 
rijdend bijkantoor in de nieuwe wijk Holy ingevoerd. 
In dat jaar startte men met de verkoop van reis-
deviezen en reisverzekeringen, alsmede met spaar-
giro-rekeningen, in 1971 gevolgd door het verstrekken 
van persoonlijke leningen. 

De voortdurende groei van het aantal te verwerken 
mutaties als gevolg van de toenemende girale loon- en 
salarisbetalingen, maakten noodzakelijk dat de me-
chanisch-administratieve verwerking van de gewone 
spaarbankboekjes, 46.000 rekeningen, in april 1969 
werd omgezet naar verwerking door middel van een 

ponsband-computer. Overigens werd deze machine in 
1962 al voorgegaan door een 'Sensimatic Computer' 
a ƒ 38.000,- ten behoeve van de inleggers-
administratie. In 1964 werd een Burroughs Desk Size 
Computer, een boekhoudmachine, aangekocht voor de 
kapitale prijs van ƒ 126.940,-. Deze conversies naar 
de moderne tijd betekenden een enorme vooruitgang in 
de serviceverlening naar de klanten, hoewel de compu-
ter over periodieke afsluitwerkzaamheden nog 'enige 
uren' deed. 
In 1966 besloot de Spaarbank te participeren in een 
door meerdere bankinstellingen te verstrekken geld-
lening ten behoeve van de bouw van de Beneluxtunnel. 
De bouw van de tunnel werd door het bestuur van 
groot belang geacht voor de ontwikkeling van de re-
gio, zodat men toestemde één miljoen gulden ter be-
schikking te stellen. Om elke zweem van partijdigheid 
te vermijden, werd hieraan wel de eis verbonden, dat 
de tunnel te zijner tijd niet door een minister mocht 
worden geopend... Op 5 juni 1967 was het dan ook 
H.M. Koningin Juliana die de openingshandeling ver-
richtte. 
De stadsontwikkeling (wederom) volgend werd in 
1969 besloten een nieuw bijkantoor te vestigen in de 
nieuwe woonwijk Holy. Daartoe werd een pand aange-
kocht in het te stichten winkelcentrum 'De Loper', dat 
op I mei 1970 geopend werd. 
Teneinde verwarring tegen te gaan met andere instel-
lingen die ook de aanduiding 'spaarbank' waren gaan 
gebruiken, werd in 1969 besloten de exclusiviteit ze-
ker te stellen. Vanaf dat moment presenteerde de bank 
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zich, zoals alle leden van de Nederlandse Spaarbank-
bond, als Bondsspaarbank. Beginjaren zeventig werd 
- mede in verband met verdergaande automatisering -
met andere Bondsspaarbanken in het Deltagebied 
nauwere samenwerking gezocht ten einde kosten-
besparend te werken en opbrengstverbetering te berei-
ken. De samenwerking kreeg ook landelijke aspecten, 
toen op 29 april 1971 de constituerende vergadering 
plaats vond van de Bank der Bondsspaarbanken N.V. 
In het kapitaal van deze centrale bank van de spaar-
banken in Nederland participeerden de Vlaardingse 
bank voor een bedrag, passend bij de relatieve plaats 
van deze in het landelijke geheel. 
In 1972 produceerde de bank per jaar 416.000 muta-
ties. In de loop van dat jaar werden de kantoren dan 
ook voorzien van rechtstreekse aansluiting met het re-
gionale computercentrum. 
Omdat de panden Schiedamseweg 12' en 12- te wei-
nig vloeroppervlak in zich hadden om de steeds 
groeiende stroom klanten en bezigheden op te vangen. 

besloot het bestuur tot het bouwen van een nieuw 
hoofdkantoor; men had daartoe in 1968 al het pand 
1V - tot dan in gebruik door de AMRO-bank - aange-
kocht. Op 13 juli 1972 werd op de plek van laatst-
genoemd pand de eerste paal geslagen voor het nieuwe 
hoofdkantoor. Intussen was men eind 1972 begonnen 
met zitting te houden in de Mamixflat ten dienste van 
de bewoners van dit huis en van de gehele Zuidwijk. In 
1973 kwamen daar de bijkantoren in de 
Vettenoordsepolder (Diepenbrockstraat) en de Indi-
sche Buurt (BiUitonlaan) bij. 
Op 30 augustus 1973 kon het nieuwe hoofdkantoor 
van de honderd-en-vijftig jaar oude Bondsspaarbank 
aan de Schiedamseweg 12' geopend worden. Tevens 
werd het jaar gekenmerkt door het feit, dat het spaar-
kapitaal voor het eerst meer dan 100 miljoen gulden 
bedroeg. 
Het 150-jarig jubileum in 1973 werd uitgebreid her-
dacht. De goede traditie van de bank uit het verleden 
volgend, mochten de personeelsleden hiervan uitge-

Op 30 augustus 1973 beschikte de Spaarbank over een gloednieuw pand aan de Schiedamseweg Rechts is nog een stuk te zien van 
het oude pand 



breid profiteren door de ontvangst van een feest-
gratificatie. Voorts kregen alle borelingen van 11 au-
gustus 1973 (dé dag) een spaarbankboekje met 
ƒ 150,-. Inleggers kregen tijdelijk 0,25% extra rente 
op inleggingen en aan de gemeente, en dus aan de bur-
gerij, werd de havenfontein geschonken, die nu nog 
steeds ter hoogte van de Visbank haar werk doet. In de 
optocht die ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan 
van Vlaardingen door de stad reed, was de Spaarbank 
zeer nadrukkelijk en opvallend aanwezig met een 
(feest)varken met een lengte van drie en een hoogte 
van twee meter. Een uitgebreide advertentiecampagne 
onderstreepte het geheel. 
Het jaar 1977 was het eerste jaar van de Stichting 
Bondsspaarbank Vlaardingen, voortzetting van het 
bestaande bedrijf dat vanaf 1823 bestond onder de 
naam Stichting Spaarbank. 

Al 170 jaar is de (Bonds)spaarbank een begrip in 
Vlaardingen. Was de bank een typisch plaatselijke in-
stelling, gericht op het behartigen van het sparen voor 
alle inwoners, tegenwoordig staat de bank voor alle 
bankzaken klaar, van (al of niet zakelijke) kredieten 
tot hypotheken, van verzekeringen tot vreemd geld, 
van reizen tot kluisverhuur, van de Van Hogendorp-
laan via de Schiedamseweg tot de Van Baerlestraat en 
van de Loper tot de Billitonlaan. Zie hier is de plaats 
van één van de oudste instellingen op dit gebied in één 
van de oudste steden van ons land. Van de bank met de 
'S'totde'VSB-bank'. 

BIJLAGE 1 
LITERATUUR EN BRONNEN 
Handschriften- en Documcntatievei/ameling Stadsarchief: nrs. 
51. 1116, 1130 
Archief van de Spaarbank te Vlaardingen, later 
Bondsspaarbank te Vlaardingen, 1823-1986: 
-Bestuursnotulen. 1823-1986. 
-Reglementen. 
-"Spaarbank te Vlaardingen, 1832-1923' Herdenkingsbrochurc 
bij het 100-|arig bestaan 
-Aantekeningen van J.H van Linden van den Heuvell over de 
oorlogsjaren 
-..De juiste weg... folder van de Spaarbank Vlaardingen, 1973. 
Familiearchief Van Linden van den Heuvell. inv. nr. 684. 

Bibliotheek Stadsarchief Vlaardingen: 
-Aantekenboekje van de Spaarbank (. .) voor P.C.W. baron van 
der Felt7. 1909-19.34 (8 B 393) 
-Bekendmaking oprichting Spaarbank, (8 B 401) 
-Bestek en Voorwaarden tot het bouwen van een 
Spaarbankgebouw aan den Schiedamschen Weg, (8 B 397). 

A. Soeteman. 150 jaar Sociale Zorg in Vlaardingen, 1795-
1945. Zuid-Hollandse Studiën Deel X. Voorburg. 1962 
Grote Winklei Prins. 7e druk. Elsevier. Amsterdam/Brussel, 
1974 

BULAGE 2 
DIRECTIE- EN BESTUURSLEDEN VAN DE 
SPAARBANK 
NB Helaas kon de huidige directie van de VSB-bank geen 
inlichtingen verschaffen over de namen van directie- en 
bestuursleden van na 1972. 

VOORZITTERS 

11 aug 1823-20 jan 1850 
f eb 1850-30 dec 1863 
1867- 1868 
1869-
1885 -
8jun 1889-28feb 1907 
6apr 1907-23 dec 1916 
23 dec l916-26okt 1938 
18nov 1938-30 juli 1941 
27 aug 1941 - 14 dec 1959 
14 dec 1959- 18 mei 1965 
18 mei 1965-20 dec 1967 
20 dec 1967-

J A Boeglos 
H. den Boer 
PK. Drossaart 
A. Hoogendijk Jz. 
A.M. van Dusseldorp 

J C van Buuren van Heijst 
P. van Dusseldorp A M? 
P.C.W baron van der Feltz 
ir A C. Couvée 
il J Backer 
II A van Buysen 
P. Hoogerwerf 
ir A. Hoogendijk 
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VICE-VOORZITTERS 

8jun 1889-
6 apr 1907-
28 dec 1914 
23 dec 1916 
4nov 1922-
27 dec 1929 
18nov 1938 
27aug 1941 
14 teb 1946 • 
14 dec 1959 
20 dec 1967 
16 dec 1970 

19 apr 1903 
31 okt 1914 
- 2 3 dec 1916 
- 13 mei 1922 
25 sep 1929 
- 18nov 1938 
- 27 aug 1941 
- 6 teb 1946 
- 14 dec 1959 
- 2 0 dec 1967 
- 16 dec 1970 

A A IJzermans 
dr J Voogd 
P C W baron van der Feltz 
G van Buuren van Heijst 
A Knottenbelt 
ir A C Couvée 
ir J Backer 
mr J Kroese 
ir A van Buysen 
ir A Hoogendijk 
ir P Hoogerwerf 
J H van der Hout 

SECRETARISSEN 

11 aug 1823-12 dug 1838 mr J C Vei kade 
5 jan 1861-19 mei 1889 P(ieter) Kikkert Hz 
6 juni 1889 23 sep 1909 Hubr Kikkert 
1 nov 1909-18 nov 1927 P Pruis 
30 nov 1927 - 1 mei 1939 J H van Linden van den Heuvel! 

DIRECTEUR-SECRETARISSEN 

1 mei 1939- 10 teb 1948 
14 apr 1948-31 dec 1967 
Ijan 1968-1 mei 1986 

J H van Linden van den Heuvell 
A Pleijsier 
M van Houwelingen 

THESAURIERS/PENNINGMEESTERS 

11 dug 1823 - 1849 B den Exter van den Brink 

LEDEN 

11 aug 1823- 11 dug 1831 

11 aug 1823-4 okt 1835 

11 aug 1823-29 mei 1846 

11 aug 1823- 16jan 1847 

11 aug 1823- 1847 

11 aug 1823-jan 1850 

27 dug 1831 -23 teb 1861 

1835 13 okt 1869 

1847 17okt 1883 

1847- 13 sep 1884 
1848- 14jul 1878 

H A IJzermdns 
K Betz 
Abr Dorsmdn 
H P van der Drift 
W van Wdrmelo 
H den Boer 
C Voorbdch 
A vdn Linden van den Heuvell 
P K Drossaart 
W van Rossen Wz 
A Hoogendijk Jz 

30jan 1 8 6 4 - 7 feb 1883 
30 okt 1869- 14 mei 1877 
26 mei 1877-31 dec 1887 
14 sep 1878-8 jun i 1889 
24 teb 1 8 8 3 - 8 jun 1889 
9 t e b 1884 12 dug 1887 
18 apr 1 8 8 5 - 7 nov 1894 

24 dec 1887- 10 okt 1891, 
12 okt 1912 -4 nov 1922 
17mrt 1888- 19 apr 1903 
7 nov 1891 - 6 apr 1907 
4 met 1895- 1 aug 1904 
7 nov 1 9 0 3 -9 apr 1910 
11 feb 1905- 1 nov 1909 
11 apr 1907- 13 apr 1912 
30 okt 1909-28 dec 1914 
29 okt 1910 1 nov 1911 
18 mei 1912-23 dec 1916 
19 dec 1914-27 okt 1923 
5 aug 1918 18 dug 1921 
30 sep 1921 - 2 7 dec 1929 
8 okt 1921 - 3 0 nov 1927 
I juh 1922 - mrt 1936 
15 dec 1923-26 jun 1955 
28 dec 1927-28 jum 1933 
25 sep 1929- 16 teb 1938 
27 dec 1934-27 aug 1941 
29 sep 1937- 18 nov 1938 
23 feb 1938- 14 feb 1946 
28 dec 1938-28ju l i 1943, 
24 mei 1945 - 28 dec 1950 
29 okt 1941 6 feb 1946 
29 okt 1941 - 2 0 apr 1951 
24 feb 1948-mrt 1975 
24 feb 1948-29 dug 1956 
6 aug 1951 - 2 6 nov 1962 
6 dug 1951 - 14 dec 1959 
29 feb 1956-
18 maart 1959 - 5 apr 1963 
10 feb 1960-23 nov 1972 
II apr 1962- 18 mei 1965 
17juli 1963- 16 dec 1970 
17juli 1963-
16 dec 1970 16 feb 1972 
12 sep 1972-
23 nov 1972-

L P van der Drift 
A van den Ham van Heyst 
A M van Dusseldorp 
J C van Buuren van Heijst 
A A IJzermdns 
J Hoogendijk Az 
J h r m r B W T Falck 

A Knottenbelt 
P van Dusseldorp A Mz 
dr J Voogd 
R A Verploegh Chasse 
D O Lels 
P Pruis 
H R van Buuren van Heijst 
PC W baron van der Feltz 
G L van Ldnschot Hubrecht 
G van Buuren van Heijst 
A Hoogendijk Jzn 
J H Tours 
ir A C Couvée 
J H van Linden van den Heuvell 
F J Broers 
G D Birnie 
W J M Vnens 
A van Walsum 
mr J Kroese 
ir J Backer 
ir A van Buysen 

M C Siezen 
mr F O Fock 
1 J Hoogendijk 
mr J Heusdens 
F Weiland 
J van Toor Hzn 
ir A Hoogendijk 
F de Stoppelddr 
B Vdn Neerbos 
mr A Hooites Meursing 
P Hoogerwert 
J H Vdn der Hout 
H Vdn Toor Jz 
ir P Hoogerweif 
drs H PM van der Drift 
A Meerman 
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ALGEMEEN PROCURATIEHOUDER 

jan 1968- CJ Schouten 

BOEKHOUDERS/ADMINISTRATEURS 

11 aug 1823 - 22 dec 1860 H Kikkeit 
5 jan 1861 - 19 mei 1889 Pieter Kikkert H/n 
6jun 1889- 23 sep 1909 Hubr Kikkert 
1 jan 1910 - 1 okt 1937 J G den Hartog 
1 okt 1937 - 14 apr 1948 A Pleijsier 
14 apr 1948 - 31 dec 1967 C J Schouten 
1 jan 1968 - A van Halewijn 

KASSIERS 

1 apr 1925- 1 okt 1937 A Pleijsier 
1 okt 1937 - 14 apr 1948 C J Schouten 
14 apr 1948 - 23 sep 1955 A van Roon 
23 sep 1955 - 1 tab 1961 A van Halewijn 
1 feb 1961 - ^1 dec 1968 AJ Neijssel 
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JAN BUIS 

DE IJZEREN VOORVECHTER 

Het openbare leven van Jan Buis. 
Geboren 15 oktober 1883. 
Overleden 15 december 1969. 

H. van der Lee 

Wie op 17-jarige leeftijd al voorzitter wordt van een 
belangenvereniging moet wel over veel dadendrang 
beschikken. Geboren in 1883 en opgegroeid in een 
tijd waarin onderwijs voor arbeiderskinderen een luxe 
was ligt het niet voor de hand dat het hier ging om een 
studentenclub. 
Reeds op 12-jarige leeftijd moest er geld verdiend 
worden en een langdurige werkdag was ook voor Jan 
Buis heel gewoon. Na de Lagere School betekende 
werken in Vlaardingen dat je in de visserij terecht 
kwam. Buis zocht het op de wal en werd kuipers-
leerling. 
Uit de geboorte-aangifte door zijn vader is die verbon-
denheid met de visserij af te lezen. Andries Buis, 26 
jaar en kuiper van beroep, liet zich op 16 oktober 
1883 daarbij vergezellen door de getuigen H.J. 
Mechel, touwslager en Frank Wijnhorst, kuiper. 

De aard van de visserij bracht met zich mee, dat het 
hoogseizoen zich concentreerde op de zomer. Vooral 
in de winter was er weinig werk. De sociale omstan-
digheden waren bedroevend. Uitkering bij ziekte en 
werkloosheid kende men niet. Voorzieningen voor de 
oude dag bestonden evenmin. Om in moeilijke tijden 
in leven te kunnen blijven waren de arbeiders dan ook 
aangewezen op de diakonie en het armbestuur. 
Jan Buis kwam al op jeugdige leeftijd tot het inzicht 
dat er aan de levensomstandigheden nog heel wat te 
verbeteren viel. Vandaar in 1900, zijn voorzitterschap 
van de kuipersvereniging: 

"WIJ STREVEN NAAR VERBETERING" 

Een naam die wat zacht overkomt, maar toch duidelijk 
aangeeft dat er in de maatschappij nog heel wat ten 
goede veranderd moet worden. Deze drang zal het hele 
leven van Jan Buis beheersen. 
In 1958, bij het neerleggen van zijn laatste functie, zei 

hij, terugziende op zijn zeer veelzijdige activiteiten: 
"Mijn leven was dienen." 
Het volgende gedicht van Jaap van IJperen vormt een 
prachtige weergave van de ontwikkeling van 
Vlaardingen tijdens het leven van Jan Buis 

V L A A R D I N G E N 

Traag stuwt de stroom tussen de lage landen, 
Zijn donkere water naar het diep der zee. 
De haven staat, rechthoekig, op de ree. 
En snijdt de oude stad van Zuid tot Noorden. 

Hier voerde eertijds rijke lading mee 
De handelsvloot, uit verre, vreemde oorden; 
En vissersboten droegen in hun boorden 
Een rijke buit, ontworsteld aan de zee. 

De ranke schoenerschepen zijn verdwenen. 
Zij maakten plaats voor de fabrieksschoorstenen 
En waar 't voorheen naar vis en haring "stonk" 

En aan de haven 't zeemanslied weerklonk 
Daar paart zich nu aan 't loeien der sirenen 
De donkere zang van 't industrie-geronk. 



asis0k<t 

VLAARDINGEN ROND DE 
EEUWWISSELING 

Aan de hand van gegevens uit de "Korte geschiedenis 
van Vlaardingen" door C Postma (1958), neem ik u 
mee naar het Vlaardingen van rond de eeuwwisseling 

In de visserij wereld is Joost Pot een belangrijke figuur 
geweest Hij was oorspionkelijk scheepsbouwer, ko 
mend van Slikkerveer, maar werkte zich op tot de be 
langrijkste reder van Vlaardingen Hij begon in 1873 
met eén zelfgebouwde logger en bereikte in 1903 een 
hoogtepunt met 13 loggers Deze houten zeilvaar-
tuigen vormden éen derde van de gehele Vlaardingse 
vissersvloot 

Geëxperimenteerd werd er ook Dat deed de firma 
"Hoogerwerf en Co ", die in 1878 de eerste ijzeren 
stoomlogger het bouwen Vier jaar later volgde een 
tweede exemplaar 
Andere reders namen een afwachtende houding aan 
Dat leek juist gezien, want na enkele jaren werden de 
stoommachines uit de schepen gehaald Bij deze eerste 
pogingen een "doelmatige mechanische voort-
stuwingsmethode" in te voeren bleken de gebruikte 
motoren te zwak om het schip in volle zee vooruit te 
knjgen 
De "Dogger-Maatschappij" zat ook niet stil en het in 
1891 op de werf " 's Lands Welvaren" in de Haven-
straat de eerste stalen sloep op stapel zetten De 
achtergrond hiervan was dat het schip moest kunnen 
dienen voor de wintervaart, ook al omdat de haring-
vangst die in de zomer plaats vond, niet meer zo flo-
reerde In die gedachtengang ging diezelfde maat-
schappij voort en bracht in 1897 een stoomschip in de 
vaart Vanwege het succes volgde er twee jaar later 
nog een Gestimuleerd door het goede resultaat van 
zijn collega-concurrent kwam de VMV, de Visserij-
maatschappij Vlaardingen, in 1899 eveneens met een 
dergelijke logger, stoomfiets genoemd Een wonder-
lijke naam voor een schip 

In de visserij werd nog een bijzondere naam gebruikt 
"Jagers" waren snelvarende schepen, die meestal voor 
gezamenlijke rekening van een aantal reders zo snel 
mogelijk van de visgronden terugkeerden om de eerste 
Hollandse Nieuwe in Vlaardingen aan wal te brengen 
Uitsluitend in Vlaardingen, want in die tijd bestonden 

de havens van IJmuiden en Scheveningen nog niet Pas 
in respectievelijk 1896 en 1904 kregen zij goede ha-
vens 
Vlaardingen had toen slechts één haven en van een 
goede ligplaats voor zoveel schepen was dan ook geen 
sprake Kleine schade aan de schepen was er regelma-
tig en zeker als er veel wind stond Er moest eerst een 
grote schade komen om de overheid tot daden te bren-
gen In januari 1877 was het zover, er woedde toen een 
zeer zware storm, waarop het gemeentebestuur be-
sloot een tweede haven te realiseren Het moest een 
handelshaven worden met omliggende gronden, die 
voor industnele doeleinden geschikt moesten zijn 

Het zou tot 1896 duren eer men aan de nieuwe haven 
begon te graven Tot 1904 werden steeds gedeelten in 
gebruik genomen Het jaar 1898 met de kroning van 
Koningin Wilhelmina bood een goede gelegenheid de 
haven een naam te geven Het werd Koningin Wilhel-
minahaven Ter herinnering aan de troonbestijging 
werd een fraai uitgevoerde vier-armige lantaarn ont-
huld, die na enkele omzwervingen in Vlaardingen en 
Vlaardinger Ambacht een blijvende plaats heeft gekre-
gen in de nabijheid van de Haven(s), op het Stations-
plein 

DE INDUSTRIE OP KOMST 

Behalve aan de visvangst werd aandacht geschonken 
aan de ontwikkeling van de industrie In dit verband 
was de aanleg van een spoorlijn van groot belang 
Deze zou buitendijks komen en tevens dienst doen als 
een bescheiden waterkenng Hoewel in 1886 al begon-
nen werd aan een spoorbrug over de Oude Haven werd 
pas in 1891 het baanvak Schiedam-Maassluis in ge-
bruik gesteld Twee jaar later werd de lijn doorgetrok 
ken naar Hoek van Holland Nog net voor de eeuwwis 
seling, in 1899, werd de spoorlijn uitgebreid naar Rot 
terdam 
Langs de Westhavenkade voorbij de sluizen, was in 
1874 een stoommeelfabnek en rijstpellerij "De Maas" 
gesticht Na vijftig |aren vestigde zich in hetzelfde 
fabrieksgebouw "De Hollandsche Pelmolen NV". 
waar granen, zaden en peulvruchten werden gepeld 
Aan de Oosthavenkade werd in 1877 een margarine 
fabriek opgezet met de wat eigenaardige naam 
"Hollandsche boterf abriek Vacca" 
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In 1881 ging deze firma failhet. Wagenaar Hum-
melinck nam de panden over en begon er een fabriek 
van gecondenseerde melk. Omdat Vlaardingen in zijn 
directe omgeving beschikte over een rijk boerenland 
en een goede haven en bovendien gunstig gelegen was 
voor export naar Engeland, maakte deze firma, al snel 
als "Hollandia" betiteld, een goede tijd mee. 

In 1899 streek er een flessenfabriek, de "N.V. Ver-
eenigde Glasfabriek" neer aan de Koningin Wilhel-
minahaven. Hij is er gebleven tot in de jaren zestig, op 
het laatst als opslagplaats voor kratten, toen aange-
duid als de hut. 

Al deze veranderingen en uitbreidingen deden ook het 
stadsbeeld ingrijpend wijzigen. Rederijpakhuizen 
schoten uit de grond, maar aan weerszijden van de 
Oude Haven kwam ook de woningbouw op gang. 
Het aantal inwoners steeg snel van 10.000 in 1883 tot 
14.000 in 1894. In 1900 werden er meer dan 16.600 
inwoners geteld. 

VLAARDINGEN, EEN STINKSTAD 

Door het ontbreken van een goede drinkwatervoorzie-
nmg en door een zeer onvolledig rioolstelsel was de 
gezondheidstoestand van de bevolking zeer slecht. Als 
gevolg van de vele stinkende sloten was de bewoning 
weinig fris te noemen en bijna onmogelijk. Aan die 
stank werkten de bewoners stevig mee want het 
meeste afval, inclusief de resultaten van de stoelgang, 
verdween in diezelfde sloten en in de haven. Een po-
ging tot het invoeren van een tonnenstelsel had geen 
succes. Met uitzondering van het dempen van enkele 
open riolen zou het nog lange tijd duren voordat het 
gemeentebestuur afdoende maatregelen nam ter be-
vordering van de leefbaarheid en de volksgezondheid. 

Niettemin was de plaatselijke overheid er rond de 
eeuwwisseling van overtuigd dat de welvaart van 
Vlaardingen in de naaste toekomst zou kunnen steu-
nen op twee pijlers: de visserij en de industrie. 
De vissersvloot bestond toen uit 108 schepen. De 
plaatselijke nijverheid omvatte 38 bedrijven met in to-
taal 51 stoommachines. 

JAN BUIS OOK ELDERS ACTIEF 

Behalve voorzitter van de kuipersvereniging "Wij 
streven naar verbetering" werd Buis al snel lid van de 
in 1897 opgerichte sociaal-liberale kiesvereniging 
"Volksbelang". In beide hoedanigheden werkte hij mee 
aan de oprichting van Coöperatie "De Voorlooper", 
die in 1905 in de 2e van Leyden Gaelstraat begon met 
de exploitatie van een brood- en kaakbakkerij. Het 
doel van de coöperatie was het stichten van een Volks-
gebouw. Aan het tot stand komen van dat gebouw en 
aan het functioneren ervan zou Buis in een later sta-
dium een werkzaam en toonaangevend aandeel leve-
ren. 

In 1904 werd met medewerking van de Schiedamse 
afdeling ook in Vlaardingen een afdeling van de 
S.D.A.P. opgericht. Uit het feit dat de S.D.A.P. lande-
lijk reeds vanaf 1894 bestond blijkt dat het behou-
dende karakter van Vlaardingen de komst van de 
S.D.A.P. heeft vertraagd. De heersende toestanden op 
sociaal-maatschappelijk en politiek terrein hebben 
hierbij zeker een rol gespeeld. 
Hoe het ook zij, de Vlaardingse afdeling was er en dat 
was het sein voor de linkervleugel van "Volksbelang" 
om over te stappen naar de S.D.A.P. Behalve Jan 
Buis. Pas in 1906 werd hij lid van die partij, maar dan 
ook voor altijd en met hart en ziel. In de loop der jaren 
zou hij achtereenvolgens de functies van penning-
meester, secretaris en voorzitter vervullen. 
De beginperiode van de S.D.A.P. was niet bepaald 
rooskleurig. De arbeiders waren maar moeizaam be-
reid lid te worden. Niettemin bleef de afdeling haar 
idealen voor een betere maatschappij met enthou-
siasme uitdragen. Maar invloed om iets aan de 
Vlaardingse toestanden te verbeteren was alleen mo-
gelijk als de sociaaldemocraten kans zouden zien tot 
de gemeenteraad door te dringen. Voordat we deze epi-
sode behandelen richten we ons eerst op een wijziging 
van de persoonlijke omstandigheden van Buis. Deze 
zal niet alleen van verstrekkende betekenis zijn voor 
het functioneren van zijn persoon, maar in hoge mate 
ook voor zijn levensgezellin Cor Weerheim. En mis-
schien niet in het minst voor de Vlaardingse Arbei-
dersbeweging. 
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JAN PANAMA IN WORDING 

Onvrede met haar werkomstandigheden, met name het 
gemak waarmee je van de ene op de andere dag op 
straat werd gezet, was één van de redenen waarom 
Cor Weerheim al heel jong haar eigen hoedenzaak be-
gon. 
De tweede reden was dat haar familie in 1910 naar 
Amerika vertrok en zij vanwege haar vriendschap met 
Jan Buis voor Vlaardingen koos. En daarmee ook 
voor de noodzaak in haar eigen onderhoud te moeten 
voorzien. 
Op 21 maart 1910 begon zij met geringe middeleneen 
bescheiden zaakje in de benedenwoning Prins 
Hendrikstraat 94. Er was een voorkamer, die als 
verkoopruimte werd ingericht. De achterkamer deed 
dienst als woning en werkkamer en in de bedstee was 
plaats voor hoeden en materialen. De oorspronkelijke 
huishuur was f 2,25 per week, maar de huisbaas nam 
vanwege de nieuwe bestemming zijn kans waar en 
verhoogde de huur naar f 2,50. 
Dankzij haar goede naam als hoedenmodiste floreerde 
de zaak zodanig dat er na twee jaar overgestapt kon 
worden naar een grotere ruimte in het centrum van de 
stad. De keus viel op Hoogstraat 144. In hetzelfde 
jaar, 1912, trouwden Cor Weerheim en Jan Buis en 
gingen boven de nieuwe winkel wonen. 
Het mag zeer vooruitstrevend genoemd worden, dat 
Cor Weerheim haar eigen naam behield. Zolang de 
hoedenzaak heeft bestaan, bleef de naam Weerheim 
gehandhaafd. Al snel werd besloten het pand ernaast 
te huren. Op nummer 146 werd een afdding kinder-
hoedjes en een uitgebreide sortering dameshoeden in 
het goedkopere genre ondergebracht. Dit laatste was 
nodig om het hoofd te bieden aan de concurrentie in 
dameshoeden op de weekmarkt. 

De gang van zaken was van dien aard dat Buis, op 
verzoek van zijn vrouw, in 1917 zijn kuiperssloof 
voorgoed kon afleggen. Vanaf die tijd kreeg hij meer 
ruimte zich aan de financiële administratie en organi-
satie van winkel en atelier te wijden. Het beëindigen 
van zijn intensieve dagtaak als droge kuipersknecht 
gaf hem nog meer gelegenheid zich in te zetten voor de 
bewustwording van de arbeidersklasse. Meer dan 
twintig jaren ervaring in het harde arbeidsproces wa-
ren een goede leidraad hoe het anders moest. 

0 ' 

Jan Buis als droge kuiper 

Zijn nauwe verbondenheid met de hoedenzaak van zijn 
vrouw zou hem later, in 1922, in het boek "Zes dwaze 
dagen" door Arie Pleijsier, die zich Mr. Punch 
noemde, de schuilnaam Jan Panama opleveren. 

1917: HET PROLETARIAAT VAN 
VLAARDINGEN VIERT EEN 
WAARDIG FEEST 

Het zou tot 1917 duren voordat de S.D.A.P. in de raad 
kwam. De verkiezingen voor de gemeenteraad liepen 
toen nog via het districtenstelsel. De stad was verdeeld 
in een aantal wijken, die enkele raadsleden, meestal 
drie per district, mochten kiezen. Dit stelsel hield in 
dat er veelvuldig tussentijdse verkiezingen plaats von-
den. Want bij het vertrek van een raadslid moest de 
ontstane vacature vanuit het oorspronkelijke district 
via een verkiezing opnieuw vervuld worden. 
Door het ontstaan van enkele vacatures werd een tus-
sentijdse verkiezing uitgeschreven in een tweetal dis-
tricten op 5 juni. De S.D.A.P. startte met fris.se animo 
een forse verkiezingsactie. En wel op zulk een over-
donderende manier dat de tegenpartijen er verbluft van 
waren. De vele verkiezingsbijeenkomsten trokken 
enorm veel publiek. Aan de vooravond van de stem-
ming spraken in een tot berstens toe gevulde zaal 
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"Excelsior" aan de Oosthavenkade Heykoop uit Rot-
terdam en de eigen candidaten Jan Buis en Jan 
Hoogerwerf. 
Wethouder Roos van het liberale "Volksbelang" con-
stateerde in "Vrijheid en Recht" met enige spijt 
"Rood is troef' vanwege het grote aantal rode stem-
men op Buis en Hoogerwerf. Dit aantal was echter 
niet voldoende voor een directe verkiezing, wel voor 
een herstemming. 

Op 12 juli, aan de vooravond van de herstemming, 
was er opnieuw een verkiezingsbijeenkomst in een 
stampvol "Excelsior", waar het eerste vrouwelijke 
Tweede Kamerlid, Suze Groeneweg, sprak. Inhakend 
op de uitspraak van Roos "Rood is troef' werden de 
andere sprekers Jan Hoogerwerf en Jan Buis aange-
kondigd als respectievelijk de koning in het kegel-
spel en de troefboer. 

De stemming op de volgende dag bracht de overwin-
ning voor Jan Hoogerwerf. Nog diezelfde avond liep 
"Excelsior" vol en het "proletariaat van Vlaar-
dingen" vierde er een waardig feest. De afdeling 
schreef er dertig nieuwe leden in. 
Omdat Jan Hoogerwerf in beide districten was geko-
zen moest hij voor één district bedanken. En het ver-
haal wordt eentonig, maar er moest opnieuw een ver-
kiezing plaats vinden. Er bleef n.l. een open plaats en 
hiervoor werd uiteraard Jan Buis ingezet. 

Met Jan Buis zag men in Vlaardingen pas echt het 
rode gevaar naderen. Vandaar dat alle andere partijen 
stelling namen tegen de S.D.A.R Secretaris Arie 
Pleijsier noemde dit in zijn jaarverslag het mooiste 
compliment dat men aan de S.D.A.P. kon maken: Het 
was een verblijdend verschijnsel dat de gehele 
burgerlijke macht voor het eerst verenigd tegen de 
sociaal-democraten optrok. Het resultaat van de 
stemming was minder mooi want Jan Buis kwam 
veertig stemmen tekort om gekozen te worden. 

Niettemin blijft het jaarverslag een optimistische 
toon houden. In zijn besluit constateert de secretaris 
dat de eerste zetel in de raad het begin is van méér 
invloed van het proletariaat. "Hoopvol gaan we de 
toekomst tegemoet. Maar we dienen tevens te besef-
fen, welke grote eisen aan ons, sociaal-democraten, 
zullen worden gesteld. Tegengewerkt door de burger-
lijke tegenstanders, die beter onderwijs hebben geno-
ten en over meer vrije tijd beschikken. 
Gecritiseerd door mensen uit onze eigen klasse, die 
uit benepen haatgevoel of verlengend door kerk, 
kroeg en kapitaal hun eigen vertegenwoordigers tus-
sen de benen lopen, zal ons werk niet gemakkelijk 
zijn. Desondanks gaan we verder, schouder aan 
schouder als een muur van rotsvaste rooie rakkers en 
trekken we vooruit in het vaste geloof dat aan onze 
horizon een blijde toekomst ligt." 

De inkt van dit verslag, dat eindigde op 30 september 
1917, was nauwelijks droog toen er al weer verkie-
zingen in zicht kwamen. Een drietal leden trad om 
verschillende redenen uit de raad. 
Vlaardingen was ingedeeld in zes districten. Op 22 
november werd in district II de kandidaat van de 
S.D.A.P, Van Driel, verslagen door de katholiek 
Verspeek. In district I trad Jan Buis in het strijdperk 
tegenover de anti-revolutionair Van der Vlis. Jan 
Buis kreeg 415 stemmen, waarmee hij Van der Vlis 
versloeg, die 367 stemmen vergaarde. 
Uit de kritiek waaraan vooral Buis in de eerste tijd in 
de pers blootstond is gemakkelijk af te leiden dat de 
tegenstanders met lede ogen de macht van de 
S.D.A.P. zagen groeien. Voor de S.D.A.P. was er ech-
ter alle reden tot feest, want op 13 juli van hetzelfde 
jaar was Jan Hoogerwerf al in de raad gekozen. De 
verkiezing van Buis was dubbel gelukkig want in mei 
1918 werd Hoogerwerf langdurig ziek. Buis moest 
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toen alleen de belangen van zijn partij behartigen 
Volgens het jaarverslag 1917-18 heeft hij dat op een 
voortreffelijke wijze gedaan 
Hetzelfde verslag laat nog meer optimistische gelui-
den horen, want het laat een verdubbeling van het le-
dental zien van 102 naar 205 Daardoor en met twee 
vertegenwoordigers in de raad werd de S D A P zo 
langzamerhand in Vlaardingen een gevreesde tegen-
stander In enkele jaren was een klein geminacht par-
tijtje uitgegroeid tot een krachtige organisatie van 
gelijkwiUende arbeiders, gevreesd en benijd door li-
beraal en klerikaal 

De inleiding van dit verslag is zo karakteristiek voor 
het laatste oorlogsjaar dat een volledig citaat zeer op 
z'n plaats is 

"Opnieuw ligt een jaar achter ons, waarin de oorlog 
met toenemende kracht het arbeidersgezin naar de 
keel heeft gegrepen Onvoldoende voedsel, woning-
ellende, gebrek aan de allernoodzakelijkste kleding 
enerzijds, onverzadelijke winzucht, zwendel en woe-
ker gepaard met walchelijke uitspattingen van over-
daad aan de andere kant Is het wonder dat menige 
arbeider in de grote steden noch hootd noch hart koel 
en zuiver heeft kunnen houden, wanneer zijn oog da 
gelijks wordt aangegnjnsd door deze bittere tegen-
stelling Het nuchtere verstand houdt op, waar gebrek 
en ellende beginnen En waar in deze ongezonde at-
mosfeer de anarchie ontstaat, daar spreekt zij duide-
lijk van de innerlijke verrotting onzer kapitalistische 
samenleving Voor ons socialisten de moeilijke, doch 
grootse taak klaar te staan om op de ruines van onze 
huidige maatschappij straks de fundamenten te leg-
gen van ons bouwwerk der toekomst een samenle-
ving, gedragen door vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap " 
Intussen waren er Tweede Kamerverkiezingen ge-
weest en vanwege de klap die de liberalen daarbij 
hadden opgelopen raakte de liberale wethouder Roos 
z'n hootd kwijt en bedankte als lid van de raad 
De S D A P zette Jan Hoorweg als kandidaat in, een 
overtuigd sociaal-democraat, maar wel eigenaar van 
een wasserij De tegenstanders wilden dit uitbuiten 
door Wout Don van de chnstelijk-historische unie en 
Arend van Rijn van de anti-revolutionaire partij als 
"arbeiders" naar voren te schuiven 
Hoorweg kreeg bij de verkiezing op 8 augustus 1918 

weliswaar veruit de meeste stemmen, maar niet de 
volstrekte meerderheid 
Volgens het systeem van het districten-stelsel was 
een herstemming noodzakelijk De tegenstanders van 
de S D A P, met uitzondering van de liberalen, die op 
het advies van Roos met gingen stemmen - en ook 
werkelijk thuis bleven' - trokken een lijn en stelden 
Arend van Rijn kandidaat Hoorweg kreeg niettemin 
40% van de stemmen, maar het was deze keer nog 
niet voldoende Van Rijn werd in de raad gekozen 

SOCIAAL-DEMOCRATISCHE INVLOED 
STIJGT 

Het jaar 1919 werd voor de partij van grote betekenis 
BIJ de reglementaire raadsverkiezingen werd de trac-
tie van de S D A P verdrievoudigd en kwam op een 
aantal van zes leden 
De rechtse coalitie van anti-revolutionairen en chris-
telijk-histonschen verloor haar meerderheid Het had 
een goed moment voor de verkiezing van een sociaal-
democratische wethouder geweest kunnen zijn, maar 
zover kwam het niet Het was wel een punt van ge-
sprek maar de voorkeur van de rechtsen ging uit naar 
de liberalen Bij elke volgende vier-jaarlijkse verkie-
zing eiste de S D A P weliswaar steeds een wet-
houderszetel op, maar de rechtse coalitie bleef met de 
liberalen het college van B en W vormen 

DE VEELZIJDIGHEID VAN BUIS 

Hoewel sterk politiek gericht vergat Buis ook zijn 
coöperatie niet en met name het realiseren van een 
Volksgebouw Binnen de coöperatie praatte men er al 
vijftien jaar over, er was al een aardig tonds gevormd, 
maar van daden bleek nog mets In 1918 nam hij een 
bestuursverkiezing bij de coöperatie te baat om en-
kele kandidaten te stellen, waarvan hij wist dat zij 
voorstander waren van een Volksgebouw Met zijn 
overredingskracht werden deze prompt gekozen In 
1919 kwam de klap op de vuurpijl want toen werd 
Buis zelf kandidaat gesteld en met vlag en wimpel 
gekozen Het was toen slechts een kwestie van tijd en 
dankzij zijn doorzettingsvermogen kon hij reeds in 
1921 met veel verve de kleuren van de vlag van het 
Volksgebouw noemen en nog in hetzelfde jaar deze 
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vlag aan het gebouw aan de Schiedamseweg bevesti-
gen 

Een tweede voorbeeld van zijn veelzijdigheid, en 
vindingrijkheid, is de voorbereiding voor een verkie 
zing Ane Pleijsier wijdt er in zijn boek "De 
Kostelooze School" uit 1934 een hoofdstuk aan De 
volgende samenvatting, voorzover nodig overgezet 
van het Vlaardings in leesbaar Nederlands, geeft een 
beeld van de arbeidsintensieve, in de huidige tijd on-
denkbare methode om kiezers voor jouw partij te 
winnen 
Het werk dat Buis ging doen is in Vlaardingen uit-
sluitend door hem gedaan en waarschijnlijk is de me-
thode elders nooit toegepast en dus uniek 
Jan Buis, in het boek Jan Hoek genoemd, wandelde 
een dag of veertien voor een districtverkiezing naar 
het stadhuis en kocht een splinternieuwe kiezerslijst 

Het opzoeken van een duizend namen en adressen, 
het sorteren naar straten en het verdelen over een 
vijftig lijstjes voor huisbezoekers was voor iemand 
zonder fantasie een bijna onmogelijke opgave 
Vanwege zijn diepgaande kennis van de Vlaar-
dingers vormde de kiezerslijst voor hem een register 
van de burgerlijke stand met geboorten, huwelijken, 
sterfgevallen en alles wat er verder zo in het leven te 
koop IS 
Als zijn lijstjes (Idisies) klaar waren had hij meteen 
al een voorlopige schatting van het aantal "goeie kie-
zers", uiteraard stemmers op de S D A P 
In een vissers- en kuipersstadje was de familie-tradi-
tie zeer hecht Waren de ouders streng gereformeerd 
dan dwaalden de kinderen in het algemeen niet af 
Buis kende iedere Vlaardingse familie, wist waar de 
zwakke plekken zaten en juist daar werden de beste 
huisbezoekers in de aanval gebracht 
Hij stelde zijn lijstjes met de meeste zorg samen en 
vermengde de "twaifelaars" met de adressen die wei-
nig kansen boden voor de partij Er werd een 
"campagnevergadering" van huisbezoekers georga-
niseerd Aan de verdeling van de lijstjes met elk 
twaalf adressen en namen gingen twee redevoeringen 
vooraf Jan Hoogerwerf (alias Visser) vertelde de 
huisbezoekers wat ze wel en niet moesten zeggen 
Hoe 'n zwaar-gereformeerde, 'n katholiek of een lid 
van de "zijjepette-kerk" moest worden aangeklampt 
en geenterd 

Het feestnummer op zo'n vergadering was de techni-
sche speech van Buis Alle verkiezingsacties waren 
door Buis geleid Aan de vooravond van een nieuwe 
campagne was er een stemming als vlak voor het op-
treden van een variete-artiest "Wat ik jullie te zeggen 
heb IS niks nieuws De oud-gedienden kunnen de hele 
preek wel dromen Maar er zijn altijd een paar nieuw-
komers bij die de kunst nog moeten afkijken 
Kijk eens, ik heb hier vijftig lijstjes, ieder met twaalf 
adressen Als we in district drie zoveel stemmen krij-
gen dan kunnen de klerikalen alvast wel d'r faillisse-
ment aanvragen Met drie honderd vijf en zeventig 
zijn we er ook al, dus je hoeft geen pijn in je buik te 
krijgen of steken in je lende als er opje lijstje een stuk 
of zes zijn die zo zwart zijn als anthraciet of zo fijn 
als gemalen kanariepietjespoep 
Bij de reacties van degenen die jullie bezoeken moet 
je na rijp beraad en met moed beleid en trouw een 
keuze maken uit "goed", "slecht", "gek" of "op zee" 
Als je "slecht" schrijft moet het een hopeloos geval 
zijn Dan geef ik zonder verdere "viezevazen" 'n 
schrap door die vent zijn naam en dan bemoeien we 
ons met meer met hem Zwabbert ie tussen goed en 
slecht dan zetje hem als "gek" te boek Als je morele 
bezwaren hebt dan mag je ook alleen een vraagteken 
zetten Die personen krijgen een tweede beurt door 
een deskundige "Op zee" komt natuurlijk ook voor 
Zet dan het nummer van de logger erbij, dan houden 
we hem in de gaten of ie soms nog binnenvalt " 
En zo raakte Buis met dit praatje zijn vijftig lijstjes 
vlot kwijt 

EEN DAG IS 'T VAN VREUGDE . . . 

De één-mei-betogingen waren vanaf 1890 m de so-
ciaal democratische beweging tientallen jaren een 
pleidooi geweest voor de invoering van de acht-urige 
werkdag en van het algemeen kiesrecht 
Het strijdbare en massale karakter van deze demon-
straties maakte veel indruk De gelijktijdigheid in 
binnen- en buitenland gaf de burgerij het gevoel dat 
de gevestigde orde al begon te wankelen 
Toch vonden deze betogingen niet in elke stad plaats 
Zoals Vlaardingen in het verleden voor vele voorzie-
ningen was aangewezen op Rotterdam, gold dat zeker 
voor de sociaal-democraten, die een demonstratie op 
de eerste mei wilden meebeleven 
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EEN DAG IS 'T VAN VREUGDE, 
EEN DAG IS 'T VAN STRIJD 
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Maar op een dag, het was begin 1916, stelde Jan 
Buis, dat het er nu eindelijk maar eens van moest ko-
men. "We zijn nu al een paar jaar naar Rotterdam ge-
weest om "mee te sjouwe" in de meistoet. Maar één 
keer moet altijd de eerste wezen. 
Ik stel voor om nu zelf eens voor de dag te komen in 
onze eigen stad." 
Hij deed dit voorstel in een vergadering van het mei-
comité. gevormd door S.D.A.P. en Vlaardingse Be-
stuurders Bond. elk met drie bestuurders. Ieder jaar 
besloot men tot het houden van een vergadering en er 
werd lang gedelibereerd over de spreker, de 
opluistering en de verdeling van de kosten. Over een 
demonstratie werd nooit gesproken, want niemand 
durfde zo'n waagstuk aan in Vlaardingen. 

Jan Hoogerwerf stemde direct met het voonstel in, zei 
wel dat men zich geen al te grote illusies hoefde te 
maken. "Als we drie-vierhonderd mensen op de been 
krijgen ben ik tevree. De fabrieksarbeiders en de 
glasblazers moeten dan wel goed opgepord worden, 
want de kuipers durven niet... Die zijn allemaal bang 
voor de reder. Ze bukken dag en nacht voor hem " 

De penningmeester van de Vlaardingse Bestuurders 
Bond was minder enthousiast. In Vlaardingen, vond 
hij, komen ze alleen op straat voor de kermis en de 
Oranjefeesten. Van Gent viel hem bij en zei dat er 
hoogstens zestig fabrieksarbeiders zijn die durven. 
"Dan heb je veertig glasblazers, maar daar lopen er 
dertig van bij de muziek. De zeelui vinden demonstre-
ren aanstellerij. Ze staan aan de kant met dikke oranje-
strikken en lachen je uit. De kuipers houden zich 
•sjakies, behalve de christelijken, die komen alleen kij-
ken om het zaakje te zien mislukken." 

Toch besloot het mei-comité het er op te wagen, want 
Arie Pleijsier had een goed voorstel. "We huren De 
Harmonie, we laten kaarten drukken voor de verga-
dering én de demonstratie samen. We vragen Suze 
Groeneweg (eerste vrouw in de Tweede Kamer) als 
spreekster en of zij na afloop meegaat aan het hoofd 
van de stoet. Dan blijft er van de mensen op de verga-
dering niet één achter en hebben we een optocht van 
vierhonderd man, als er niks bij komt op straat. 

Un|(;5;;c - liili Is met flu ar - lifi'l!;rs va - nca I 
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granaat De bescheiden biljetten op de gemeentelijke 
aanplakborden lokten groepen nieuwsgierigen die het 
ontstellende geval met breedvoenge gebaren en zwaar-
moedig hoofdschuddend behandelden 
In het anti-revolutionaire weekblaadje kreeg de burge-
meester een minzame veeg uit de pan omdat hij het 
rustige en vreedzame Vlaardingen aan misdadige 
woelingen blootstelde 
In het liberale krantje verscheen een berijmd inge-
zonden stuk waarin alle vaderlanders opgewekt wer-
den zich te tooien met de nationale kleuren 

Buis stelde gratis vierhonderd rode strikjes beschik-
baar en op het atelier van Weerheim werd zelfs een 
praalwagen in elkaar gezet De spontane, joviale heer 
des huizes plunderde de lintvoorraad van zijn vrouw 
of het vloeipapier was Zij het hem glimlachend gaan, 
trots op zijn onvermoeibare activiteit 
'n Jonge vrouw van de "Stem des Volks" werd 
opgetuigd als vredesengel Dat was goed gezien 
voor engelen had iedere Vlaardinger een zwak plekje 

Het Juhanafeest werd met verdubbelde energie ge-
vierd Zelfs uit de deftigste huizen werd gevlagd 
Troepen opgedirkte schoolkinderen die "alle socialen 
in een harington" brulden, waren talrijker dan ooit 
En inderdaad, er waren op een mei heel wat vlaggen 
blijven hangen Er waren meer vlaggen op een mei 
dan anders op dertig april 
Maar 'De Harmonie" was overvol Tot in de serre toe 
méér dan vijfhonderd, lachte Buis, die toezicht had 
gehouden op de kaartverkoop 
Suze Groeneweg was populair in Vlaardingen en er 
waren dan ook tamelijk veel vrouwen Suze sprak 
glashelder voor een aandachtig gehoor Toen ze tot 
slot zei mee te gaan in de eerste rode meistoet kwam 
de ondading en wisten de aanwezigen met hun ont-
roering geen raad 

De opstelling van de stoet in de tuin van "De Harmo-
nie" ging vlot en zwijgend Buis dirigeerde, druk en 
beweeglijk, geagiteerd maar trots 
De muziek gmg voorop Achter de besturen van partij 
en bestuurdersbond de praalwagen met alle beschik-
bare vrouwen Tenslotte alle deelnemers met aan de 
staart "de knokploeg", een stuk of twaalf potige jon-
gens, die als lijfwacht meetrokken ter versterking van 
de politie 

De glasblazers zetten een schetterende Internationale 
in en daarmee was het startsein gegeven voor de al-
lereerste meistoet in Vlaardingen 
De belangstelling bestond uit oranjegestrikte kinde-
ren, wuiven met de driekleur uit de dakraampjes en 
het roepen van "weg met de socialen" en "leve de 
koningin" Het bleef bij jouwen, zingen en schelden, 
het gooien van enkele stenen en het proberen de sa-
menhang van de stoet te doorbreken 
Tijdens het slotwoord van Suze Groeneweg, staande 
op de praalwagen, zong de loyale burgerij Oranje 
Boven, afgewisseld met hiep, hiep, hoera's 

Maar Suze's stem kwam er overheen Zij keurde het 
gedrag van de contra-demonstranten fel af Terwijl 
de betoging besloten werd met het zingen van de "In-
ternationale" werden deze met zachte drang door de 
politie verdreven 

Toen Buis, Hoogerwerf en Pleijsier Suze Groeneweg 
naar het station brachten het Buis duidelijk blijken 
diep onder de indruk te zijn van de vijandelijkheden 
Al wandelend stelde Hoogerwerf vast "De christe-
lijke mensen houden niet van opstootjes Morgen 
keert de publieke opinie zich tegen dat gedoe Onze 
mei demonstratie is van nu af aan een feit in 
Vlaardingen " 
En Hoogerwerf kreeg gelijk Het conservatieve 
Vlaardingen vergoelijkte de demonstratie, sprak 
schande van het gedrag van de tegenpartij Dit bleek 
een zo algemeen gevoelen dat de burgemeester zich 
in de volgende raadszitting genoodzaakt zag het ge-
drag van de hememakers sterk af te keuren 

EEN VOLGENDE MIJLPAAL KOMT IN 
ZICHT 

Een volgende mijlpaal waarbij Jan Buis een belang-
rijke rol speelde zou zich voordoen in 1935 In de 
daaraan voorafgaande jaren geven met name de 
raadswerkzaamheden in 1933 een goed beeld van de 
politieke verhoudingen 

DE WERKLOOSHEID SLAAT TOE , 
MAAR TOCH . . . . 

In de eerste raadsvergadering van 1933 schetste de 
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burgemeester 1932 als het jaar van de grote werkloos-
heid. Tot 1929 was deze te verwaarlozen, maar eind 
1932 telde Vlaardingen bijna 2500 werklozen. De ma-
laise in de koopvaardij was daar ook schuldig aan. 
De voornaamste taak van de overheid, stelde de bur-
gemeester, is de bevolking door de depressie heen te 
helpen. De overheid moet met een warm hart, maar 
met een koel hoofd de waarachtige belangen beharti-
gen van hen die deze steun nodig hebben. 
Zoals gebruikelijk werd de nieuwjaarsrede beant-
woord door de nestor van de raad, de heer Buters. Sa-
mengevat hield zijn antwoord in dat de tijden zeer on-
rustig waren, dat het gezag werd ondermijnd en dat 
Troon en Kerk met alle mogelijke middelen werden 
aangevallen en bespot. "En toch, mijnheer de voorzit-
ter", besloot Buters, "is zonder godsdienst en gezag 
geen geordende maatschappij mogelijk." 

Hoewel het niet de gewoonte was in te gaan op het 
antwoord namens de raad, kon Jan Buis zich hiermee 
niet verenigen. Met de wens van een krachtig beleid en 

een goede samenwerking was zijn fractie wel accoord, 
maar niet met de zinsnede "dat troon en kerk met alle 
mogelijke middelen worden aangevallen en bespot. 
"Als de heer Buters namens alle fracties wenst te spre-
ken, moet hij voortaan eerst zijn tekst vooraf aan alle 
fracties laten lezen." 

Bij deze eerste woordenwisseling zou het niet blijven. 
Bij de te behandelen onderwerpen kwam weinig te-
recht van de beloofde overheidszorg voor de minst-
bedeelden. De raad was voortdurend bezig met het 
wijzigen van politieverordeningen. De eerste die min 
of meer partijpolitiek gericht was kwam aan de orde in 
de raadsvergadering van 27 maart 1933. 
Artikel 24.5 van de Algemene Politie Verordening 
1909 zou moeten luiden: "Het is verboden met teer, 
krijt, kalk of enig andere kleur- of verfstof afbeeldin-
gen, letters, cijfers of tekens aan te brengen. 

a. op de openbare weg 
b. op bomen, palen, muren, deuren, leuningen, 

hekken, schuttingen of andere voorwerpen aan 
of op de openbare weg of aan of boven open-
baar water." 

Een zeer gedetailleerde aanwijzing dus, maar om de 
pakkans van - toekomstige - overtreders nog groter te 
maken werd in artikel 24.6 vastgelegd: "Het is verbo-
den tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens op de 
openbare weg te vervoeren of bij zich te hebben enig 
aanplakbiljet, enig plakmiddel, enig plakgereedschap, 
teer, krijt, kalk of enige andere kleur- of verfstof." 
Overtreding zou worden bestraft met een hechtenis 
van ten hoogste zes dagen of een geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

Van den Berg (SDAP) was tegen de opname van de 
voorgestelde artikelen omdat alleen zijn partij de me-
thode van kalken gebruikte. De andere partijen kon-
den hiervoor geen mensen vinden. Maar om die reden 
moesten zij ook de S.D.A.P. niet gaan belemmeren in 
haar verkiezingsacties. Van den Berg kon niet nalaten 
een vergelijking te maken met de methoden van de 
rechtse partijen: Nog kort geleden bestegen in een ge-
reformeerde kerk in Rotterdam een militair (door Van 
den Berg krijgsman genoemd), een roomskatholieke 
priester en een predikant na elkaar de kansel tot het 
afsteken van een verkiezingsrede. Om aan te geven dat 
de kerkgebouwen hiervoor niet bedoeld zijn, haalt hij 
aan dat deze vrijgesteld zijn van het betalen van perso-
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nele belasting (de huidige zakelijk-goedbelasting) "als 
zijnde uitsluitend in gebruik voor de eredienst " 
HIJ wees er op dat aan de moderne vakorganisaties 
gelegenheid werd gegeven gebruik te maken van de 
openbare straat Op sommige punten in de stad werd 
met luidsprekers propaganda gemaakt Daarbij was 
mets voorgevallen dat aanstoot had gegeven "Laat 
men de partijen niet te veel knevelen" zo stelde hij tot 
slot 
Een beetje plagerig vroeg Van den Berg zich nog wel 
af hoe het moet gaan met de kinderen, "die, als er met 
meer met krijt op de straten geschreven mag worden, 
toch wel willen blijven hinkeparken " 
De raadsleden Moerman en Van Rijn deden hun zegje 
door te stellen dat het kalken een soort Sovjetreclame 
is, respectievelijk dit te betitelen als een communis-
tisch propagandamiddel 

In de raadsvergadering van mei was er opnieuw een 
wijziging van de Algemene Politie Verordening aan de 
orde 
Het woord milieuvriendelijk was nog niet uitgevon-
den, maar de voorgestelde maatregelen konden wel 
onder zo'n hoofdstuk geplaatst worden 
Het was de verkopers van consumptie-ijs toegestaan 
de gehele dag onbeperkt te verkopen Maar er werd 
veel hinder ondervonden van het voortdurende 
geklingel van de belletjes, die gebruikt werden om de 
aandacht van het publiek te trekken Burgemeester en 
Wethouders stelden daarom voor het gebruik van die 
belletjes te verbieden tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's 
morgens Het verbod zou bovendien gelden voor de 
gehele zondag en op de erkend christelijke feestdagen 
Veel last werd ook veroorzaakt door het heen en weer 
rijden, b v op de Hoflaan Dit was met bevorderlijk 
voor de openbare rust en orde 
Verschillende raadsleden vonden dat er een totaal ver-
bod moest komen van ijsverkoop in het Hof, omdat de 
sfeer in het Hof zich daarvoor met leende 
Van Houwelingen (SDAP), een fervent vakbondsman, 
gooide er nog een politiek argument in door te stellen 
dat er zo ontzettend veel ijskarren waren als gevolg 
van het feit dat jonge mensen, als zij werkloos werden, 
verstoken waren van enige steun en er dan maar met 
een ijskar op uitgingen 
Het voorstel van B en W werd aanvaard met de wijzi-
ging dat de belletjes tot 's avonds 10 uur mochten klin-
ken in plaats van tot 8 uur 

De maatregelen om de bevolking door de depressie 
heen te helpen bleven nog steeds achterwege, maar de 
gebeurtenissen op straat hielden de geesten op het 
stadhuis voortdurend in de ban 

Het was in de raadsvergadering van 10 oktober dat 
men zich ging bemoeien met het colporteren op straat 
Er waren n 1 een paar maal contlicten ontstaan bij het 
colporteren met gedrukte stukken op de Hoogstraat, 
de Westhavenplaats en de Schiedamseweg 
De commissie van strafverordemng was weliswaar 
principieel tegen een colportageverbod, maar toch 
was in de tegenwoordige tijdsomstandigheden een be-
sluit tot zo'n verbod te rechtvaardigen 

Gerard van Houwelingen had zijn huiswerk goed ge-
maakt Hij was tegen een colportageverbod want arti-
kel 25 van de Algemene Politie Verordening gaf vol-
gens hem al voldoende waarborgen dat er tegen con-
flicten opgetreden kon worden In dat artikel stond n 1 
dat het "verboden is op straat te schreeuwen, te tieren, 
rumoer te maken, op te dringen, bij een opstootje of 
vechtpartij te blijven stilstaan, storing te verwekken, 
te bedreigen, niet te gehoorzamen aan de bevelen van 
de Politie", enz , enz 
Zijn tweede bezwaar was dat volgens de Grondwet de 
drukpers vrij is en het niemand verboden kon worden 
te laten drukken en te verspreiden wat hij nodig vond 

Toen tenslotte het betreffende artikel werd verworpen 
met 11 tegen 9 stemmen, meldde Van der Velden dat 
Van Minnen en hij verkeerd hadden gestemd Zij wil-
den graag over stemmen, maar dat mocht alleen met 
goedkeuring van de gehele raad Dat gebeurde met, 
zodat de S D A P - ZIJ het bij vergissing - toch zijn zin 
kreeg en het colportageverbod achterwege bleef 
Opvallend is dat het optreden van de sociaal-democra-
ten meerdere malen in verband werd gebracht met de 
toestanden in Rusland 
In de decembervergadenng sprak Van Rijn opnieuw in 
die richting Hij haalde een uitspraak aan van Jan 
Barendregt (SDAP) waarin deze stelde dat alleen door 
behoud en bevordering van de democratie de maat-
schappij zal verbeteren Van Rijn vroeg of hij daarmee 
de Russische democratie bedoelde, waar men met an-
ders mag denken dan de regeerders En als men anders 
denkt aan de honger wordt prijsgegeven 
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ONBETWIST LIJSTAANVOERDER VAN 
DE S.D.A.P. 

In 1935 werd Jan Buis voor het eerst de rechtstreeks 
door de leden gekozen lijstaanvoerder van de S.D. A.P. 
Eerder, in 1931, deed zich een bijzonder en tegelijk 
triest feit voor. De toenmalige lijstaanvoerder. Jan 
Hoogerwerf, overleed op 11 juni tijdens zijn verkie-
zingscampagne. Tot aan de verkiezingen op 24 juni 
werd er van de zijde van de S.D.A.P. voortdurend ver-
zocht nummer 2 van de lijst. Jan Buis, te stemmen. Na 
vier jaren de fractie te hebben geleid werd hij in 1935 
de onbetwiste lijstaanvoerder. 

V.l.n.n: Dries Hoogenverf, Jan Don en in overhemd de 
chaujfeur Spronkers 

1935 was het jaar dat er een ommekeer kwam in de 
waardering voor het werk van S.D.A.P. in de raad. 
Het ging voor meerdere raadsleden nog niet van harte, 
maar toch kon men niet meer om de fractie heen. 

In de eerste vergadering in 1935 kwam de jaarrede van 
de burgemeester aan de orde: het afgelopen jaar was 
opnieuw eenjaar van grote zorgen; het aantal werklo-
zen was met dertig procent toegenomen tot bijna 
2700; grote visserijbedrijven waren ten ondergegaan 
en Duitse maatregelen met betrekking tot het 
betalingsverkeer legden een zware druk op de export. 
Het oudste raadslid, Buters, antwoordde. Van belang 
is de passage waarin hij pleitte voor een nieuwe weg 
langs het Vulcaanterrein, omdat de beide Van Leyden 
Gaelstraten niet berekend waren op het "moderne ver-
keer". In de loop der jaren zijn in die omtrek vele ver-

beteringen aangebracht, vooral in de nu achter ons lig-
gende jaren. Het is bijzonder dat in 1994, bijna 60 jaar 
later, de rondweg tussen spoorlijn en Koningin Wilhel-
minahaven zijn beslag heeft gekregen. 

Tot dan toe werden de meeste voorstellen van de so-
ciaal-democraten verworpen of stemde de S.D.A.P.-
fractie tegen als het ging om voorstellen van B en W 
die in haar ogen verslechteringen inhielden. Soms kre-
gen de sociaal-democraten enkele medestanders uit de 
andere partijen. 

Een tweetal voorbeelden uit de eerste vergadering. De 
zgn. vis-afslagzaal in het Handelsgebouw kostte de 
Redersvereniging oorspronkelijk een jaarhuur van f 
5.000,-. Binnen korte tijd was er verlaging op verla-
ging. Ondanks ingebrachte bezwaren werd de huur 
voor de komende twee jaren vastgesteld op f 2.500.-
met 11 tegen 8 stemmen, waarvan 5 S.D.A.P.-ers. 
Het tweede voorbeeld betreft een subsidie-aanvraag 
van een paar honderd gulden. Van het Genootschap 
voorkinderherstel- en vacantiekolonies. De raad ging 
accoord met de door B en W voorgestelde afwijzing 
met uitzondering van de 5 S.D.A.P.-ers. Het was niet 
zo vreemd dat sommigen de conclusie trokken dat de 
belangen van de beter gesitueerden voorrang kregen 
boven die van de minstbedeelden. 

Als het over cijfertjes ging was Jan Buis haantje de 
voorste. De melding van een gasprijsverhoging voor 
de kleinverbruikers in verband met een geraamd tekort 
van f 154.000,- was voor hem aanleiding de verslag-
legging te bekritiseren. Over dit onderwerp was meer-
dere keren gesproken. In het beknopte raadsverslag 
werden de besluiten wel vermeld, maar de motivering 
daarvan kwam niet tot zijn recht. Hij pleitte voor een 
stenografisch verslag, dat dan een zuivere weergave 
gaf en van groot nut kon zijn voor de raadsleden die 
nog eens wilden nazien wat over een of ander onder-
werp gesproken was. Hij raadde aan het verslag door 
een ambtenaar te laten maken. Er waren toch knappe 
ambtenaren genoeg die dat konden!!! 

Hij vond dat de raad door de voorzitter als schooljon-
gen werd behandeld. In één van de laatste vergaderin-
gen had B en W een besluit van de raad naast zich 
neergelegd. 
De voorzitter ging inhoudelijk aan de woorden van 
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Buis voorbij. Hij beperkte zich tot het bedanken voor 
de zachte wijze waarop hij zijn kritiek had uitge-
bracht. 

In dezelfde vergadering kwam er een interessante dis-
cussie over wie de werklozensteun en de armenzorg 
moest betalen. Buis zei dat de gemeente Vlaardingen 
onbezorgd zou kunnen leven als de werklozensteun 
voor rekening van het Rijk zou komen. Het Rijk 
keerde echter steeds te weinig uit. 
Wethouder Van Rijn zei dat hij dit ook altijd in de so-
ciaal-democratische pers las. Men wil onbezorgd le-
ven en de lasten op het Rijk afwentelen. 
B en W waren van mening dat eerst de particuliere en 
kerkelijke liefdadigheid steun moesten verlenen. Als 
ook de gemeente daarin niet kon voorzien dan moesten 
de lasten voor rekening van het Rijk komen. Van so-
ciaal-democratische zijde had men veel te veel ver-
wachting van de landelijke overheid. Buis wilde zelfs 
de armenzorg door haar laten betalen. Als dat ge-
beurde zou het Rijk failliet gaan en waar moest dan 
het geld vandaan komen? 

Ook aan Jan Barendregt liet Van Rijn blijken dat de 
sociaal-democratische beginselen geen enkele kracht 
hadden. Hij wees op de uitslag van de volksstemming 
in het Saargebied, maar vooral op Rusland waar het 
marxistische beginsel ten volle had gezegevierd. Daar 
kwam de scherpste corruptie naar voren. Er kon alleen 
een nieuwe mensheid komen wanneer de zuivere be-
ginselen van het evangelie weer werden beleefd. Dan 
zou er weer verlichting van druk komen. 

De volgende dag, op 16 januari, vroeg Buis zich af of 
wat hij eerder naar voren had gebracht wel zo'n 
afstraffing wettigde door de wethouder van Sociale 
Zaken, Van Rijn. Deze had beweerd dat de armenzorg 
in de eerste plaats een taak was voor de familie, dan 
voor de kerk en eerst daarna voor de gemeenschap. 
Hij stond stil bij het door hem genoemde project: het 
opruimen van krotwoningen in de Fransenstraat en in 
de Kuiperstraat. Tenslotte kwam hij op de rede van 
Van Rijn over de toekomst van de sociaal-democratie 
en op Don die iets gezegd had over de sfeer in de 
raadsvergaderingen. Buis betreurde dat dit allemaal 
gezegd was omdat daardoor de schijn werd gewekt 
alsof het mis ging als de sociaal-democraten erbij 
kwamen. 

In honderden steden en dorpen hadden de sociaal-de-
mocraten hun vertegenwoordigers in de raad. In de 
colleges van B en W durfden zij verantwoordelijkheid 
te dragen. In de Provinciale Staten, als Gedeputeerde 
en in de beide Kamers hadden zij ontzettend veel werk 
verzet. 
Ontegenzeggelijk maakte de S.D.A.P. een moeilijke 
tijd door, waarbij ook het opkomend fascisme een rol 
speelde. Maar zoals het christendom aan vervolging 
bloot stond en telkens weer herrees, zo zou het met de 
sociaal-democratie niet anders gaan. Telkens zou het 
aantal groeien van degenen, die hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid. 

In zijn antwoord gaf Van Rijn aan dat hij Buis geen 
afstraffing had gegeven, maar alleen beginsel tegen-
over beginsel had gesteld. Hij erkende graag dat so-
ciaal-democraten in de raad en vooral Buis niet onbe-
zonnen optraden ten opzichte van de ge-
meentefinanciën. Maar de sociaal-democraten ver-
wachtten veel te veel van de overheid. De grief van 
Van Rijn was de tweeslachtigheid van de sociaal-de-

105 



mocratie Kapitalisme en marxisme was het thema 
waarop dit was gebaseerd 

Het was duidelijk dat de verhoudingen in de raad ten 
opzichte van de S D A P nog geen beeld van samen-
werking uitstraalden Toch zou het jaar 1935 na de 
verkiezingen hierin verandering brengen 

De coalitie van anti-revolutionairen, christelijk-
historischen en liberalen verloor de meerderheid Voor 
het eerst in de Vlaardingse geschiedenis had de 
S D A P zeven zetels in de raad Burgemeester A van 
Walsum installeerde de raadsleden van de S D A P 
Roel Staal, Jan Buis, Bram Schilder, Cees Bos, Jan 
Barendregt, Gerard van Houwelingen en Teun de 
Bruijn 
Men kon niet meer om deze fractie heen om haar ook 
een wethouderszetel toe te kennen Het was nog wel 
even wennen, en volledige overeenstemming, laat 
staan enthousiasme, was nog ver te zoeken 

DE EERSTE RODE WETHOUDER KOMT 
ER AAN!! 

Toen de wethoudersverkiezing aan de orde kwam 
bleek er over de zittende wethouder A van Rijn wei-
nig verschil van mening Hij werd met 19 stemnen en 
2 blanco gekozen Gerard van Houwelingen stelde Jan 
Buis kandidaat Deze kreeg 12 stemmen De overige 
negen stemmen werden uitgebracht op N Moerman 4, 
W Don 2 en 3 blanco Als derde wethouder werd ge-
kozen W Don, evenals Van Rijn met 19 stemmen en 2 
blanco Uit de stemmenverhouding is af te leiden dat 
de S D A P-fractie consequent is geweest en onver-
kort de drie wethouders op dezelfde wijze heeft ge-
steund 

Voorzitter Van Walsum wenste de gekozenen geluk, 
vooral de heer Buis, die voor het eerst een 
wethouderszetel innam Hij waarschuwde dat deze 
vele desillusies in het college zou ondervinden, omdat 
hij lang niet al zijn wensen doorgevoerd zou kunnen 
krijgen De voorzitter wist er een pluspunt uit te halen 
door te zeggen dat de raadsleden er des te meer van 
overtuigd konden zijn dat de voorstellen door B en W 
meer afgewogen naar de raad zouden komen 

Buis dankte de leden van de raad, vooral die leden die 
met behoorden tot de S D A P-fractie Hij vond het 
teleurstellend dat met meerdere leden van de andere 
fracties lering hadden getrokken uit de uitslag van de 
verkiezingen De S D A P steeg immers van 2 900 
naar 3 800 stemmen, in zetels van 5 naar 7 
Bedoelde fracties wilden de S D A P buiten het col-
lege houden, terwijl de sociaal-democraten hun werk 
zowel in de raad als in de commissies toch behoorlijk 
deden Ondanks de aanwezige weerstand hoopte hij 
zijn wethoudersfunctie plichtsgetrouw te vervullen 
Het behartigen van de belangen van de arbeidersklasse 
was voor hem nooit een holle frase geweest Hij hoopte 
die belangen ook als wethouder te kunnen blijven 
voorstaan De liefde voor zijn plaats van inwoning 
was bekend Hij was er van overtuigd dat hij daardoor 
alle waarborgen kon geven dat het algemeen belang 
met uit het oog zou worden verloren 

Wethouder Don hoopte en vertrouwde ook met de heer 
Buis prettig te kunnen samenwerken Buis bezette 
rechtmatig de wethouderszetel Dat nam niet weg dat 
hij kon begrijpen en ook waarderen dat er leden waren 
die uit beginselvastheid met op Buis hadden gestemd 

Moerman vond dat er voor de sociaal-democraten, in-
clusief de heer Buis, alle reden was tevreden te zijn en 
eerder dankbaar dat zij deze wethouderszetel hadden 
veroverd De leden die met op Buis hadden gestemd 
deden dit niet uit wantrouwen 

De Heer zei dat het er met om ging of aan een grote 
groep een wethouderszetel werd gegund Dit was een 
fractie die zich met schaarde om de troon van Vorsten-
huis en Vaderland Hij wees op wat er in 1918 was 
gebeurd, de "revolutie" van Troelstra en op het ge-
beurde in 1931, de "muiterij" op "De Zeven Provin-
ciën" HIJ had zich geërgerd aan de verkiezingsstrooi-
biljetten 

Den Admirant zei dat van een vertegenwoordiger van 
de Staatkundig Gereformeerde Partij nooit te ver 
wachten was dat hij zijn stem uitbracht op een sociaal 
democraat voor de functie van wethouder Een S G P -
er zou te allen tijde te velde trekken tegen de beginse-
len van de sociaal-democratie 
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Van Minnen, met volle waardering voor de persoon-



van Buis, had niet aan diens verkiezing kunnen mee-
werken omdat de S.D.A.P. een vernietigend oordeel 
had uitgesproken over het rechtse college. Bij zijn 
standpuntbepaling had hij ook overwogen dat de 
S.D.A.P. de draagster van de Kroon niet kon huldigen 
als de draagster van het Gezag. 

Bagchus vond dat na het niet meer aanvaarden van 
een herbenoeming door de liberaal A. Hoogerwerf, 
deze zetel rechtens toekwam aan een sociaal-demo-
craat. Ten overvloedde had hij het hoofdbestuur van 
de Christelijk Historische Unie geraadpleegd en deze 
stemde er mee in. 

Zo ging Buis te voel op bezoek bij de vele diensten die onder 
zijn wethoudersportefeuille vielen. 

DE RODE FAMILIE, EEN HECHTE BAND 

Ook in andere opzichten was 1935 voor de rode fami-
lie een bijzonder jaar. Landelijk werd door S.D.A.P. 
en N.V.V. het Plan van de Arbeid uitgebracht. Een 

plan ter bestrijding van de grote werkloosheid, o.a. 
door het uitvoeren van grote werken. 
Plaatselijk kreeg de rode familie de beschikking over 
een eigen editie van het Rotterdamse sociaal-democra-
tische dagblad "Voorwaarts": het Vlaardings Volks-
blad. Vanaf 1920 was er al op aangedrongen, maar 
toen er in Vlaardingen 1500 abonnees waren geteld 
werd in 1935 deze wens eindelijk vervuld. 

Het eerste nummer verscheen op 30 april 1935. Jan 
Buis, Jan Barendregt, Janus Borsboom (voorzitter van 
de Vlaardingse Bestuurders Bond) en Gerard van 
Houwelingen haalden herinneringen op uit het verle-
den en wensten het blad een goede toekomst. 

Op donderdag 2 mei stond er een uitgebreid verslag 
van het 1-meifeest. Het was een "schoon en bezielend" 
meifeest. De 1-meibetoging telde ruim duizend deelne-
mers. 270 kinderen wandelden 's morgens naar het 
Sterrenbos in Schiedam, 's Middags waren er 400 kin-
deren bijeen in de tuin van het Volksgebouw, 's Avonds 
werden er vóór het vertrek van de mei stoet vóór het 
Volksgebouw aan de Schiedamseweg zeven kleurige 
vlaggen onthuld. Onder leiding van Chris van Beek 
zong De Stem des Volks het "Vaandellied" en "Heil u 
vaandel van de arbeid". 

Een aantal leuzen werd meegedragen met de volgende 
teksten: 

Wij verlangen een betere werklozenzorg 
Medezeggenschap en socialisatie 
40-urige werkweek 
Uitvoering van grote werken 
Esperanto, de wereldtaal 
Wordt abonnee op "Voorwaarts" 

Het avondprogramma in De Harmonie omvatte o.a. 
een vertolking van de Strijdliederenfantasie door de 
arbeiders muziekvereniging "Voorwaarts" en door de 
gemengde arbeiderszangvereniging "Stem des Volks". 
De Nederlandse Arbeiders Sport Bond beeldde een ta-
bleau uit: "Op voor 't socialisme". De Arbeiders 
Jeugd Centrale bracht het spreekkoor: "Lied van El-
lende en Mobilisatie". 
De mei-rede werd uitgesproken door Brautigam, 2e 
Kamerlid en voorzitter van de Centrale Bond van 
Transportarbeiders, met als titel: 
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"De regering Colijn is een ramp voor het land" 

Als voorzitter van de S.D.A.P. sloot Jan Buis de bij-
eenkomst: "We prijzen ons gelukkig de gidsen te mo-
gen zijn naar die toekomstige lente: De dag dat gans 't 
volk ons vaandel zal verenigen zal éénmaal komen." 
De viering van de eerste mei was een goede aanloop 
tot de eerder aangehaalde gemeenteraadsverkie-
zingen. 

Aan het einde van deze maand ontpopte Buis zich als 
Jan de Bedelaar. In die functie deed hij een oproep tot 
financiële steun aan de geregistreerde leden van de 
rode familie. Onder het motto "Wij zijn paraat" werd 
bij 700 adressen op 31 mei De Rode Bedelzak be-
zorgd. Op 4 juni waren er al 550 gevuld opgehaald. 
Het begeleidend briefje luidde: 

"Bedel bij vrienden, kennissen, buren en familie 
Geen guldens, dan maar kwartjes 
Geen kwartjes, dan maar dubbeltjes 
Geen dubbeltjes, dan maar koper 
En die het niet in de zak wil doen 
En iets extra's in zijn hoofd heeft: 
Mijn adres is Hoogstraat 144-146. 
U heeft daar vrij entree." 

Een prachtige typering hoe de verkiezingsstrijd werd 
gevoerd. 
Het eerder vermelde feit dat op 26 juni de S.D.A.P. de 
grootste partij werd, werd op 1 juli met een strijdlus-
tige feestelijke bijeenkomst gevierd in de tuin van het 
Volksgebouw. Jan Buis hield er een gloedvol betoog. 
In het Vlaardings Volksblad was de uitspraak van 
Buis te lezen "Onze tegenstanders hebben van onze 
propaganda de "kouwe koors" gekregen." 

Het wethoudersschap was Buis op het lijf geschreven. 
Het werd menigeen snel duidelijk dat deze rasechte 
Vlaardinger en doorgewinterde sociaal-democraat 
niet alleen goed van de tongriem gesneden was, maar 
ook bereid en in staat veel werk te verzetten. 
Naarmate hij daadwerkelijk verbeteringen voor de 
stad en zijn bevolking tot stand bracht, groeide de 
waardering en leek Buis een vaste plaats in het college 
te gaan innemen. De samenwerking binnen dit college 
liep ondanks de schermutselingen in het verleden 
prima. Het drietal wethouders had weliswaar een ver-

Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken voor het kantoor 
Dayer 2. Op de trap van links naar rechts: C.M. de Jongh, 
J. van der Gaag, G.F. Don, P. van Dorp, H. van den Berg, 
L.C. Kop. inej. A.G. de Hullu, W. Boog en W. Boender. 
Staand van links naar rechts: J. Simons, J.C. Don, M. van 
Bodegom, J. Hoogendijk, T. van Beek en H. Drop 

schillende levensovertuiging, maar wat hun oorspron-
kelijke beroep betrof, konden alle drie zeggen kuiper 
geweest te zijn. 
Dankzij Buis en zijn fractie kreeg Vlaardingen toch 
een wat meer vooruitstrevend gezicht. 
Als wethouder kreeg Buis de verantwoordelijkheid 
voor de afdeling Gemeentewerken, de Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon en de Reinigings- en 
Ontsmettingsdienst. 

Het trof bijzonder dat in het jaar van zijn aantreden 
landelijk juist het Plan van de Arbeid werd gelanceerd. 
De achtergrond van dit plan was de werkloosheid te 
bestrijden door het uitvoeren van grote werken en dat 
paste precies in het straatje van Buis. 
Vanwege zijn belangstelling voor financiën wist hij 
dikwijls uit bepaalde grote projecten dubbel profijt te 
halen. Een voorbeeld is de havenbeschoeiing. Zo onge-
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veer een kilometer lange houten beschoeiing werd 
vervangen door basalt. De werkgelegenheid was 
hiermee gebaat, maar het resultaat was tevens dat het 
onderhoud tot een minimum werd teruggebracht. 

Jan van Plan is in zijn nopjes, 
Jan van Plan is in zijn sas. 
Omdat de opkomst uit zijn woonplaats, 
In Schiedam geweldig was. 
Acht en vijftig stoere werkers 
Waren In het Volksgebouw, 
't Waren heus alleen geen mannen. 
Naast de man was daar de vrouw. 

Iedereen was opgetogen 
Over wat de spreker zei, 
Onder het naar huis gaan was 't: 
„Zeg eens makker, wat doe jij?" 
Ik? Ik maak vandaag nog plannen, 
'k Ben 'n Vrijdag wegr rSresent. 
'k Ga een beetje colporteren, 
Met dat blaadje van drie cent. 

Ja, zo zou h€t moeten wezen. 
Kameraden, dan is 't goed. 
Als een ieder naar zijn krachten 
Voor het Plan zijn aandeel doet. 
Kameraden, met z'n allen. 
Maken wij de wereld rood, 
Laat de krijgstrompetten schallen 
Werk met „Vrijheid Arbeid Brood". 

Een ander voorbeeld. "Voor stadsschoon schromen 
wij niet in de beurs te tasten" riepen de sociaal-demo-
craten. "Want schoonheid en gezondheid is er voor 
iedereen." Die kreet werd al snel waar gemaakt. Toen 
Buis aantrad was het Hof in feite het enige park, be-
grensd door de Hogelaan. Aan weerszijden van het 
Hof kwamen er snel het Oranjepark en het Herten-

kamp. Een prettig punt was ook dat deze aanleg de 
gemeente weinig kostte, want het overgrote deel werd 
door het Rijk betaald. 
Buis wist medewerkers goed te stimuleren, delegeren 
was overigens ook een sterke kant van hem. Zo ging 
de plantsoenendienst aan het werk om overal in de 
stad, waar enigszins mogelijk plantsoenen en verdere 
verfraaiingen aan te leggen. Ook straten en trottoirs 
werden in het verbeteringsproces opgenomen. 

Dat algemene waardering niet altijd omgezet wordt 
in zetel winst lieten de verkiezingen van 1939 zien. 
De S.D.A.P. verloor 1 zetel en viel terug op 6. De 
C.H.U. herstelde het verlies van 1935 en kwam even-
eens op 6 zetels, zij het dat de S.D.A.P. ongeveer 100 
stemmen meer kreeg. Met eenzelfde zetelaantal bleef 
zij nog net de grootste partij. 

Na de vóór-mobilisatie op 24 augustus van hetzelfde 
jaar werd op 28 augustus de algehele mobilisatie voor 
land- en zeemacht afgekondigd. De "oude" gemeen-
teraad had toen juist zijn laatste vergadering. Om de 
leden van de raad in de gelegenheid te stellen te luis-
teren naar de radio-rede van H.M. de Koningin werd 
in de raadszaal een "luidspreker" opgesteld. 
De geplande festiviteiten voor de verjaardag van Ko-
ningin Wilhelmina op 31 augustus werden afgelast. 

Het zou niet lang meer duren of ook voor Nederland 
was de oorlog een feit. In het kader van dit artikel 
heeft het weinig zin de verrichtingen van de gemeen-
teraad na 10 mei 1940 te volgen. Al snel werd deze 
door de bezettende macht buiten spel gezet. Het col-
lege van B en W hield nog wel enkele bevoegdheden, 
maar ook dit zou niet lang meer duren. Toen ook de 
burgemeester nog werd vervangen, was de gelijk-
schakeling min of meer een feit. 

Wel is het zinnig te memoreren hoe de rode familie 
reageerde op de komst van het Hitleriaanse bewind, 
waarop men niet was voorbereid met een draaiboek 
waarin stond vermeld hoe gehandeld zou moeten 
worden. Vanaf het eerste optreden van de Nazi's in 
Duitsland en afgeleid daarvan de opkomst van de 
N.S.B, in Nederland was het verderfelijke systeem te 
vuur en te zwaard bestreden door de sociaal-demo-
cratische pers, vooral in het wekelijkse colportage-
orgaan "Vrijheid, Arbeid, Brood". 
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De A.J.C., de Arbeiders Jeugd Centrale, in 1918 op-
gericht door de S.D.A.P. en het Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen, bleef in die bestrijding zeker 
niet achter. In de periodieken van de A.J.C., zelfs in 
de uitgaven voor de groep van 12- tot 16-jarigen, De 
Wiekslag genoemd, werd de ware aard van hel Nazi-
dom keer op keer besproken. 
Het was duidelijk. De Rode Familie en dus ook de 
A.J.C, had met de komst van de Nazi's afgedaan. De 
eerste activiteit was dan ook de vernietiging van het 
adressen-systeem. Wel was er enige wrijving over 
het al of niet voor nog één keer houden van een 
afscheidsbijeenkomst. De meeste bestuursleden van 
de A.J.C, waren tegen. Niettemin werd het vertrek 
van één van de meest geliefde kaderleden naar elders 
aangegrepen om in juni 1940 een daverende bijeen-
komst te houden in de zo vertrouwde Muziekzaal van 
het Volksgebouw. Gelukkig liep het goed af. 

In een meer uitgebreide vorm werd het bovenstaande 
eerder vastgelegd voor een landelijke geschiedschrij-
ving over de A.J.C, rond de oorlogsjaren 1940 - 45. 
Deze werd mede gebaseerd op de indrukken van de 
A.J.C.-ers van toen. Mijn vriend Coos van IJperen 
was daar ook bij en schreef in dat kader over een ge-
beurtenis die zich vlak na de capitulatie afspeelde. 
Volgens mij is dit een zo goede weergave van de sfeer 
in die onzekere dagen dat ik het hierna onverkort laat 
volgen. 

"In ons gezin waren vijf kinderen lid van de A.J.C, en 
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mijn vader was o.a. secretaris van de plaatselijke af-
deling van de S.D.A.P. 
Kort na de overgave moet er bij hem een brief zijn 
binnen gekomen met de opdracht de leden-
administratie en andere archiefstukken, die de be-
langstelling van de bezetter zouden kunnen hebben, 
te vernietigen. Vanaf dat moment heerste er een onge-
kende activiteit in ons huis en werd er koortsachtig 
gezocht naar allerlei "gevaarlijke" stukken. 
Mijn vader ging daarbij zo ver om te verordenen dat 
alles wat maar naar de A.J.C, riekte ook moest ver-
dwijnen. 
En daarmee kwamen onze blauwe kielen, rode das-
sen, foto's en maandbladen terecht in één van de tal-
loze dozen die voor verbranding werden klaar ge-
maakt. 
De verzameling bleek uiteindelijk zo omvangrijk dat 
er een handkar moest worden gehuurd. Tot overmaat 
van ramp werd ik, een 13-jarige Rode Valk, aangewe-
zen om te helpen die kar naar de Gemeentelijke Rei-
niging aan de Hoflaan te duwen. Daar heb ik, niet be-
grijpend, verbijsterd staan kijken hoe onze kostbaar-
heden een prooi van de vlammen werden. 
Pas na de oorlog heb ik mijn vader durven vertellen 
dat ik, terwijl hij, ten prooi aan hevige emoties, druk 
bezig was met het verbranden, een rode halsdoek en 
enkele foto's had achter gehouden. 
Zijn raadselachtige glimlach bij deze ontboezeming 
heb ik pas begrepen na zijn overlijden. Toen vond ik 
n.l. de handgeschreven jaarverslagen van de S.D.A.P. 
van ver vóór 1940, overgenomen van zijn voorganger 
Arie Pleijsier en door mijn vader zuinig bewaard. 
Ook hij had kennelijk niet van alles afstand kunnen 
doen." 

Jaap van IJperen verdient posthuum hulde voor het 
bewaren van die waardevolle jaarverslagen. Thans 
aanwezig in het Stadsarchief waren deze voor mij een 
prima bron van informatie. 

Omdat Jan Buis erbij betrokken was mag in dit artikel 
niet ontbreken dat op 4 mei 1942 de "Grüne Polizei" 
bevel gaf over het gehele land 460 gijzelaars op te 
pakken. Vlaardingen bleef hiervoor niet gespaard. 
Maandag 4 mei om zes uur 's morgens werd het 
hoofd van de luchtbescherming Th.A.A. Werner door 
rechercheur Landzaad van zijn bed gelicht. Hetzelfde 
gebeurde met J. Buis, A. Hoogerwerf, Ds. Hubeek, 



J.J. Kolpa, directeur Gemeentewerken en hr. de Jong, 
seer. Armenraad. Tekenend voor de gezags-
verhoudingen is het feit dat burgemeester M.C. 
Siezen pas gebeld werd toen het gezelschap blijkbaar 
voltallig was. Hij kon nog juist afscheid nemen van 
zijn burgers, want om 8 uur werden de 6 gijzelaars in 
een overvalwagen overgebracht naar Rotterdam. 
Nog diezelfde dag, om 5 uur werden de Vlaardingers 
met nog meer gijzelaars onder strenge bewaking van 
de groene politie vervoerd naar het Brabantse St. 
Michielsgestel. 
Twee weken daarna, op 18 mei, werd het feit wereld-
kundig gemaakt met de mededeling dat een aantal 
personen als gijzelaars in arrest was gesteld omdat 
aan te nemen was dat zij het eens waren met de aan-
stichters van complotten tegen de veiligheid van de 
bezettende macht. 
Dat zij inderdaad met hun leven borg stonden bleek 
in augustus 1942 toen op 15 augustus 5 gijzelaars 
werden doodgeschoten. Aanleiding daartoe was een 
aanslag op 10 augustus op een spoortrein van de 

Duitse Weermacht in Rotterdam, waarvan de daders 
zich vóór 14 augustus niet hadden gemeld. 
In december 1942 werden de heren Werner, Buis en 
Hoogerwerf vrijgelaten. De heren Hubeek en Kolpa 
in januari 1943, terwijl de heer de Jong in krijgsge-
vangenschap werd overgeplaatst. 

Na de bevrijding in mei 1945 kwam de politiek weer 
aan de macht. Er werd een nood-gemeenteraad gefor-
meerd, vrijwel in een gelijke samenstelling, zoals 
deze er aan het begin van de oorlog uitzag. Burge-
meester Siezen werd in ere hersteld. 

De eerste gemeenteraadsverkiezing na de bevrijding 
vond plaats op 26 juli 1946. Inmiddels waren in 
Vlaardingen de S.D.A.R en de C.D.U., de Christe-
lijke Democratische Unie, gefuseerd, samen vor-
mend de Partij van de Arbeid, de Rv.d.A. In een 
verkiezingsmanifest werd Jan Buis als nummer 1 van 
lijst 1 aangekondigd als "de oude vertrouwde aan-
voerder van de Vlaardingse arbeiders". 
Heel optimistisch werd Jan Buis met zijn elftal aan-
geprezen met de leus: Maak met hem het dozijn vol. 
De in hoefijzervorm gegoten pasfoto's van elf man-
nen en 1 vrouw bracht geen geluk, want het aantal 
zetels dat de Rv.d.A. verwierf bleef steken op 10, 
overigens een achtenswaardig aantal op een totaal 
van 27 raadszetels. Tot wethouders werden gekozen 
Jan Buis en Teun de Bruijn. 
Ik onthoud mij er van deze opbouwperiode te be-
schrijven. Als loco-burgemeester droeg Jan Buis de 
ambtsketen in 1946 over aan de nieuwe burgemeester 
Mr. J. Heusdens. De schijnwerper opnieuw op Buis 
richtend komen we bij de verkiezingen op woensdag 
22 juni 1949. Hoewel hij inmiddels 65 jaar was ge-
worden was Buis wederom de lijstaanvoerder van de 
Rv.d.A. Op die leeftijd riep dat vragen op en inder-
daad werd de vraag gesteld en in een stroom van 
woorden door Buis beantwoord. 

"Waarom? Doodgewoon omdat ik me nog fit voel en 
helemaal niet oud. Mijn gezondheidstoestand is zelfs 
veel beter dan drie jaar geleden. Toen bestond er 
eigenlijk meer aanleiding om mij terug te trekken dan 
nu. En dan: er wacht nog zoveel werk en de laatste 
jaren was het werken een lust. Vergeet niet, dat ik 
vanaf 1917 met een onderbreking van driejaar in de 
oorlog, het raadswerk doe en dat het een levenstaak 
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voor mij is. Twee en dertig jaar heb ik deel uitge-
maakt van de raad en nu begint de laatste ronde van 
dit werk. Moeilijk is het dikwijls geweest, maar 
toch..." 
Dit antwoord komt uit het verkiezingsnummer van de 
P.v.d.A. met als titel Vlaardingen Vooruit, het motto 
waarmee de P.v.d.A. de verkiezingen in ging. 

De uitslag was voor de P.v.d.A. zeer bevredigend. Ze 
steeg van 10 naar 11 zetels. De Christelijk Histori-
sche Unie hield haar 7 zetels, de Katholieke Volks 
Partij steeg van 2 naar 3. De VVD. bleef gelijk met 1 
zetel, in 1946 nog op naam van de Partij van de Vrij-
heid. De Anti-Revolutionairen bleven op 4 staan en 
de Staatkundig Gereformeerde Partij behield haar ze-
tel. De Communistische Partij Nederland die voor 
het eerst in 1946 met 2 zetels in de raad verscheen 
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haalde in 1949 de kiesdeler niet en mocht deze na drie 
jaar al weer vaarwel zeggen. 

De toen volgende periode werd inderdaad de laatste 
ronde van Buis. De stad maakte een enorme groei 
door. Rond Vlaardingen werd veel bedrijvigheid aan-
getrokken. De woningbouw moest gelijke tred probe-
ren te houden om alle werkers te kunnen huisvesten. 
Ondanks Buis, die o.a. de verantwoordelijkheid voor 
Huisvesting kreeg, bleek dit voorlopig een onmoge-
lijke opgave. 
Het inwoneraantal steeg echter wel zodanig dat het 
aantal raadszetels in 1953 verhoogd werd van 27 naar 
31. Ook na het afscheid van Buis bleef de P.v.d.A. 
goed in de running. Van de méér-zetels gingen er 2 
naar de P.v.d.A., 1 naar de VVD. en 1 naar de A.R. 
De overige partijen bleven gelijk aan 1949. 

EERBETOON AAN EEN STRIJDBAAR MAN 

De afsluiting van een prachtige staat van dienst voor 
de gemeente Vlaardingen en in het bijzonder voor de 
arbeidersbeweging zou niet in volle glorie kunnen 
plaats vinden. Het juiste moment zou de laatste raads-
vergadering, op 31 augustus 1953, zijn. Buis kon 
deze niet meemaken wegens opname in het zieken-
huis. 
De raad besloot tot het instellen van een ere-penning, 
wegens grote verdienste voor de stad te verstrekken 
aan personen en instellingen. Met algemene instem-
ming ging de raad er toe over de eerste penning in 
goud uit te reiken aan Jan Buis vanwege zijn grote 
betekenis voor Vlaardingen gedurende een heel lange 
periode. 

Zijn 30-jarig lidmaatschap van de raad werd al eerder 
bekroond met de ere-titel Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De P.v.d.A. besteedde aandacht aan 
dit feit op 5 januari 1948 met een huldigingsavond in 
"De Harmonie". 

Cenuaal Buieaii voor Huisvesting. Staand: A. van Beijeren. IJ. 
de Bniijn. iiiej. N.B. van Zeventer, M. Bot. me]. L.M. van dei 
Zwan. P. Gardenier en A. van Teijliiigen. Zittend: W.P. van 
Leeuwen, niej. L. Spruijl, P. van den Broek, M.J. Elderson en G. 
Noordhoek. 



De S.D.A.P. huldigde Buis in 1934 met zijn 25-jarig 
bestuurslidmaatschap van de afdeling Vlaardingen 
met een oorkonde voor "Erkenning van verdienste". 

Het lag voor de hand dat bij de afsluiting van een zo 
enerverende en betekenisvolle dienst aan de gemeen-
schap de Vlaardingse Arbeidersbeweging niet wilde 
achterblijven. Er werd een Huldigingscomite-Jan 
Buis opgericht met Siem Barendregt en Teun de 
Bruijn als promotors. Begin juli werd al gestart. 
Zoals bekend, was Buis niet gesteld op een persoon-
lijk cadeau, dus werd er gedacht aan een gedenk-
plaat, monumentje of iets dergelijks. 
Het eerste idee werd uitgewerkt door illustrator Cor 
van Kralingen, die een schets maakt van een fontein 
in het Oranjepark van ca. 180 cm. hoog, uit te voeren 
in brons en natuursteen, waaruit "kinderen kunnen 
drinken en een fles kunnen vullen". Het tweede idee 
was een borstbeeld of gedenkplaat in of aan het 
Volksgebouw. In verband met de ziekte van Buis be-
sloot het comité op 29 augustus 1953 de werkzaam-
heden voorlopig op te schorten. 
Het huldigingscomité liet op 1 september 1954 we-
ten: "Buis is weer de oude", maar hoe het ook zij. 

Sociale Raad (voormalig Armbestuur) van links naar rechts: 
C van Selm, WP Droog, mej T. Maat. C M de Jongh. 
L Quak, J.H. van Dam, JA Florijn en mej W. Borsboom. 

geen van de eerder gelanceerde ideeën werd gereali-
seerd. Uit het betreffende dossier blijkt wel dat men 
op 23 november 1956 besloot het huldigingscomité-
Jan Buis op te heffen en tegelijkertijd de ontvangen 
bijdragen over te hevelen naar de penningmeester 
van de P.v.d.A. met de opdracht deze te storten in een 
in te stellen "Jan Buis-verkiezingsfonds". Aldus be-
sloten blijft de naam van Jan Buis tot in lengte van 
jaren in dit fonds voortleven. 

Voor de afronding van zijn politieke loopbaan wilde 
ik oorspronkelijk een paar zinnen wijden aan de vele 
punten die Buis zo waardevol heeft gemaakt voor 
Vlaardingen. Bij nader inzien geloof ik een goede 
verwoording hiervoor gevonden te hebben van een 
"buitenstaander" in het gedicht van Nacky N. Mulder 
ter gelegenheid van de verjaardag van Jan Buis op 15 
oktober 1953. 
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JANNEN 

't Scheelt zo'n beetje twintig jaren, 
Maar het is een klinkend feit 
Onze goede Ome-Jannen 
Die zijn aardig bij de tijd! 
Negentig werd Jan van Zutfen 
Zeventig werd onze Buis, 
Zeventig en op zijn jaardag. 
Na z'n ziekbed, net weer thuis, 
Vlaardingen en Buis, twee namen. 
Ze zijn wel niet even oud. 
Doch ze klinken in de volksmond, 
Allebei nogal vertrouwd 
Vlaardingen, de plaats die eertijds 
Van de kantjes heeft geleefd. 
Weet dat Ome Jan de kantjes 
Hier niet afgelopen heeft! 
Ome Jan het allerbeste, 
Wensen Jan en Alleman. 
En met uw gezondheid dit nog: 
Spoedig maar weer boven Jan! 

Op het moment dat de oude raad afscheid nam van 
Jan Buis kwam op 1 september '53 opnieuw een Buis 
in de raad. Weer een Jan maar met de toevoeging 
Cornelis. Deze Jan verliet de stad echter in 1960. 
H.K. van Minnen nam als loco-burgemeester in de 
raadsvergadering van 10 november 1960 afscheid 
van J.C. Buis met de vaststelling dat de naam Buis nu 
echt uit de Vlaardingse raad was verdwenen. 
De Loco vergeleek het vertrekkende raadslid met een 
bepaald soort wilde roos: "Hij prikt, hij steekt, hij 
groeit vrij wild, je komt er moeilijk over heen, het is 
een rode roos, een open roos die z'n hart laat zien. Hij 
is ook een roos met bottels en de jam daarvan zit vol 
vitaminen." Deze beeldspraak luidde dus de naam 
Buis uit, althans uit de raad. 

Bestuur Coöperatie De Voorlooper 
V.l.n.r zittend: A. Schilder, C. Bos. A.Th.A. van Berkel, 
CA. v.d. Weyden, J. Buit, G. van Houwelingen. 
Staand: A. Burgerhout, K. Hoogerwerf. S.K. Bravenboer. 
C. de Vries, G. v.d. Lee, P. Beyer, A. Boender 



MIJN LEVEN WAS DIENEN 

De bijzondere plaats die Jan Buis gedurende 39 jaren 
in de coöperatieve beweging van Vlaardingen heeft 
ingenomen werd op de algemene ledenvergadering 
van "De Voorlooper" in vele bewoordingen nog eens 
onderstreept Als bekroning van het afscheid, op 2 
mei 1958, bood de secretaris A Th A van Berkel aan 
Buis het erevoorzitterschap aan "als uiting van de 
hoogste waardering voor zijn jarenlange voortreffe-
lijke leiding" 
Het personeel bood een geschenk aan, waaraan alle 
afdelingen van het bedrijf hadden meegewerkt, n 1 
een door de bakkerij vervaardigde "fruitmand" ge-
vuld met marsepein-fruit van de banketbakkerij, arti-
kelen uit de kruidenierswinkels, een lint in de coöpe-
ratieve kleuren van de manufacturenafdelmg en een 
garnenng met eierkolen en anthraciet van de afdeling 
brandstoffen 

Als besluit van het verhaal over het openbare leven 
van Jan Buis is het goed zijn eigen reactie bij het 
neerleggen van deze laatste functie te plaatsen 
- Zeer verheugd bleek de heer Buis te zijn met de hem 
aangeboden geschenken, hoewel hij er in het alge-
meen bepaald iets tegen heeft om gehuldigd te wor-
den Bhj was hij met het symbolische geschenk van 
het personeel, dat hem de gelegenheid bood nog eens 
te wijzen op de voortreffelijke geest, die er steeds 
heeft geheerst Dat blijkt o a uit het jarenlange 
dienstverband van de bedrijfsleiders en een aantal 
andere personeelsleden 
Met liefde aanvaardde hij het ere-voorzitterschap 
De heer Buis vond het prettig te kunnen bogen op een 
goede samenwerking en het vertrouwen dat hem in 
deze vele jaren was geschonken 
De laatste woorden die de heer Buis in deze vergade-
ring sprak, typeren het best waarom hij al zijn werk in 
het maatschappelijk leven heeft verricht, n 1 "Ik heb 
mijn leven gegeven om de klasse te dienen, waaruit ik 
ben voortgekomen " -
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DE MIDDELEEUWSE STADSRECHTEN VAN 
VLAARDINGEN, II 

Onderlinge vergelijking en analyse der Vlaardingse 
stadsrechtverleningen -2 (1327 en latere) 

P.J. Westerdijk 

deel I gepubliceerd in jaarboek 1993 

2. HET STADSRECHT VAN 1327. 

De stadsrechtoorkonde ging volgens Kruisheer een 
steeds minder prominente rol vervullen in de zich 
sterk ontwikkelende steden. De stedelijke keur-
bevoegdheid deed na verloop van tijd de stadsrecht-
oorkonde zich ontwikkelen tot een eenvoudige 
herhaling van eerdere verleningen of tot bevestiging 
van rechten, die in enkele termen werden samenge-
vat. 
De bevestiging door graaf Willem III van 6 januari 
1327 was nog de gebruikelijke vermeerderde ver-
nieuwing, thans in het Middelnederlands van die van 
1273, terwijl in 1346 bij gunstverlening door gravin 
Margaretha slechts een tweetal veranderingen en uit-
breidingen opgevoerd en de herhaling van oudere 
stadsrechten achterwege gelaten werd 
Als bewijsmiddel had iedere uitvaardiging afzonder-
lijk haar dienst gedaan zodra ze door een volgende 
graaf/gravin was vernieuwd 

We zullen globaal de belangrijkste veranderingen be-
handelen in de hoop daar later in het geheel van deze 
studie uitgebreider nog eens op terug te komen 
Nieuw zijn de artikelen Ic, 13 en 15, terwijl 9, 11 en 
14 omwerkingen zijn van oudere desbetreffende be-
palingen. 
Art. Ic IS duidelijk tijdgebonden, omdat het rekening 
houdt met het in 1299 verleende stapelrecht van 
Dordrecht, waar later nog zo veel over te doen zal 
zijn 46) 
Art 13 garandeert een vastere en snellere proces-
gang 
Art 15 IS een belangrijke precisenng en uitbreiding 
van het lokale bestuur, zij het dat de schepenen. 

schout en baljuw (van Delfland) er al waren Er zijn 7 
schepenen, die met raadsliedenZ-mannen in samen-
werking met de door de graaf aangestelde rechter/ 
schout en baljuw van Delfland verordenende en 
rechtelijke bevoegdheid hebben Dit alles voor zover 
geen tekort gedaan wordt aan de bevoegdheden en 
rechten van de graaf. Deze bepaling speelt eveneens 
in op de actuele veranderingen en situatie binnen 
stadsbesturen in het algemeen 
Art. 9 vervangt de middelmatige wond door nader 
omschreven gevallen en de financiële (boete) gevol-
gen daarvan. 
Art 11 preciseert de dader nauwkeuriger en werkt het 
gezegde "Waar gekijfd wordt, hebben twee schuld" 
nader uit. 
Art 14 vervangt de tijdsbepaling en reden van ver-
blijf buiten de stad door de algemene verplichting dat 
elke poorter duurzaam binnen de stad moet wonen 
Beschouwen we de nieuwe bepalingen nog eens, dan 
zal Icopinitiatief van de graaf zijn ingebracht, art 13 
met name het gevoel van de burger omtrent een soe-
peler en snelle afwerking van de rechtelijke proce-
dure bevredigd hebben, en art. 15 de bovenlaag van 
de burgergemeente - daaruit kwamen immers de 
raadslieden of raden - tevreden gesteld hebben 
Het transactiekarakter bij de totstandkoming van dit 
stadsrecht lijkt duidelijk 

la Wy, Willem Grave van Henegouwe &c., maken 
condt (bekend) allen luyden, dat wy onsen heven 
ende getrouwen poorteren in Vlaerdinghen verleent 
ende gegeven hebben eeuwelycke vryhede van 
schattinghe van Cense, ende \an schote, (vrijheid van 
gewone be- lastingen zoals landpacht/rente) 
Ib ende dat zy varen moghen thollevry mit beuren 
eyghen goeden in heure Coopmanschap binnen allen 
onsen landen van Hollant ende van Zeelant, ten 
waere off hoirer eenich anderluyden goet tholbair 
name te voeren, ende hy zeyde dat het zyne ware, 
want loosheyt nyemant beschutten zal, zoe zoude hy 
dier voirschreve vryhede quyte wesen alzoe verre als 
men dat proeven moichte met tween wittachtighen 
oirconden, (wettige getuigen) -
Ic Ende willen zy mit heuren goeden buyten onsen 
lande varen, dat zullen zy vercopen ter hoochster 
merct, (de stapelmarkt van Dordrecht) ott willen zy 
goet copen buyten onsen lande in onse lande te breng-
hen, dat zullen zy copen ter hoochster merct, off zy 
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zullenre thollen off gheven, gelyck oft zy gheen 
vryheden en hadden. 
ld. Voort en zullen heure Coopmannen gheen goet 
thollevry voeren, dan dat zy copen mit heuren eyghen 
penninghen ende volcomelyck betalen, ende wat 
guedt (goed {eren}] dat zy coopen mit 
Goidtspennigen (handgeld bij wijze van aanbetaling) 
ende niet te vollen en betalen, oft dat zy coopen met 
anderluyde gelde, daer zullen zy tholle off gheven. 

2. Voort verleenen wy hem datse nyemant aene mach 
spreken te Campe (verbod tweekamp) van 
geenrehande zaecken, mer al dat gheschiet binnen 
der poort dat zalmen daer binnen berechten by von-
nissen van Schepenen. 

3. Voort oft yemant buy ten der poorte woude eenen 
poorter voir Schepenen van eenigherhande schout 
borchtochte dede, (borg stellen) oft hem zelven 
verbonde alzo verre als die dach voirleden ware ende 
hy verwonnen worde (in geding schuldig verklaard 
worden) als der poort recht by vonnisse van Schepe-
nen ende dat niet en voldede dan zoude onse Bailliu 
daer toe brenghen, dat hy voldede alst recht is. 

4. Oock willen wy dat alle die gheene die binnen der 
poort off buyten der poorte woonachtich zyn ende 
goet hebben binnen der poorte tot den gemeenen 
oirboir (nut van het algemeen) der poorte van dyen 
goeden dat zy daer binnen hebben cost doen, (bijdra-
gen) gelyck andere poorters. 

5. Wairt oock dat yemant wederzeyde (niet aanne-
men) der Schepenen vonnisse int Gerechte die zoude 
ons gelden thien pondt den Rechter een pondt ende 
elcken Schepen een pondt. 

6. Zoe wie oock over vonnisse dingede, (in hoger be-
roep gaan) die zoude ons gelden thien schellingen. 

7. Zoe wie aen een huys vochte die gheen poorter en 
ware ende by Schepenen daer off verwonnen werde, 
die zoude ons gelden (betalen) thien pondt. 

8. Zoe wie dat den Rechter oft twee Schepenen 
vreede weygerde alzoe verre als hy daer off ver-
wonnen werde by vonnisse van Schepenen die zoude 
ons gelden thien pondt. 

9. Soe welck poorter die met gewapender hant vecht 
binnen der poort, ende daer off verwonnen werdt by 
vonnisse van Schepenen die zal ons gelden veertich 
schellingen, ende den Rechter twee schellingen, 
uuytgenomen dootslach ende leempte. (verminking) 

10. Soe welck poorter die eenen anderen man eenen 
vuystslach gheeft, die zal ons gelden thien schellin-
gen. 
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11. So wie buyten der poorten woonachtich ware, 
ende binnen der poorten vryhede eerst vochte op 
eenen poorter, ende daer aff verwonnen by vonnisse 
van Schepenen, (via schepenenvonnis schuldig ver-
klaard worden) die zoude ons gelden thien pondt, 
mer vochte een poorter eerst op eenen lantsman, zoe 
zoude die lantsmans boete wesen gelyck des poorters 
boete, ende vochte die een lantman tegens den an-
dere, dat ware malck thien pondt, (elk 10 pond) die 
daer off verwonnen werde by vonnisse van Schepe-
nen. 

12. Waer oock dat zaecke dat yemant in jaermarcten 
binnen der poorten vryheeden vochte die gheen 
poorter en ware zoe willen wy om dien jonsten (gun-
sten), die wy ten Jaermercten hebben, ende om den 
merren pays (grote vrede) te houden, dat hy verbeure 
vyfthien pondt, ende datmen hun daer off by Schepe-
nen verwinnen mach, mer (maar) begonste een 
poorter eerst te vechten in die jaermerct op enen 
lantman, zoe zoude des lantmans boeten wesen, 
gelyck des poorters boeten. 

13. Voort wat vonnisse onder die Schepenen coimpt, 
(komt) des moghen sy hebben driewerff heure scede 
(3 X zonder vonnis uiteengaan, daarop uitspraak doen 
verplicht!) ende ter vierder scede zullen zy dat 
uuyten. 

14. Ende zoe wie daer poorter wesen zal, ende der 
vryheden gebruycken, die moet stadelyck (bestendig 
in de stad wonen/verblijf houden) binnen der poorte 
wonen. 

15. Voort zoe wat die zeven Schepenen mit den 
Raitsluyden ende met beuren gewaerden (wettige) 
Rechter ende met onzen Bailliu van Delfflant koeren 
(verordenen) dat zal vast ende gestade blyven, be-
houden ons rechts, ende in allen poincten voirschre-
ve behouden onzen heerlickheden ende onzer 
Graefflicker gewelt. (macht) 

Ende om dat wy willen dat dit vast ende gestade 
blyven, soe hebben wy dezen brieff oepen bezegelt 
mit onzen zegele. Gegeven tot Dordrecht opten 
dertiendach int Jaer ons Heeren duysent driehondert 
zes ende twintich. 

3. STADSRECHT (UITBREIDING/ 
VERANDERING) VAN 1346. 

Zoals al opgemerkt, blijft een herhaling en opsom-
ming van de geldende stedelijke rechten (thans = 28 
mei 1346) achterwege en worden alleen een tweetal 
nieuwe regelingen in verband met doodslag - tot dan 
toe opmerkelijk afwezig in de Vlaardingse stedelijke 
rechten in tegenstelling tot bijvoorbeeld de steden 
Haarlem, Delft, 's-Gravenzande, Zierikzee, Dor-
drecht, Alkmaar, Leiden - vermeld. Vrouw en kinde-
ren en andere gerechte erfgenamen worden verzekerd 
van de helft van de in volle eigendom zijnde goederen 
van de dader (deze krijgt de doodstraO- Ziet de dader 
kans zijn daad te (ver)zoenen (= een vergelijk of rege-
ling te treffen met de verwanten van het slachtoffer) 
dan komt hij er af met een financieel offer. 
Van de twee aan de stedelijke rechten toegevoegde 
artikelen lijkt het eerste met name de bestaans-
zekerheid van de achterblijvenden meer te garande-
ren als (wellicht schrale) compensatie voor persoon-
lijk gemis. 
Het tweede artikel geeft een poorter als dader de mo-
gelijkheid in plaats van een lijfelijke compensatie een 
financiële aan de nabestaanden van de overledene 
aan te bieden, terwijl de graaf een dubbele financiële 
tegemoetkoming ontvangt, waarbij hij er tevens voor 
zorgt dat de "benadeelde" partij het zoengeld ook 
werkelijk ontvangt. 

Wederom lijkt het transactie-element bij het tot stand 
komen van deze stadsrechtuitbreiding en -bevesti-
ging duidelijk. 

1. Margriete byder genaden Goidts Keyserinne van 
Romen altoos meerende, Gravinne van Lothringhen 
van Hollant van Zeelant ende Vrouwe van Vrieslant 
Maecke condt allen luyden dat wy voir ons ende voir 
onze nacomelingen onzen lieven ende getrouwen 
Poorteren van Vlaerdinghen gemeenlyck alzulcke 
gunst gedaen hebben dat zoe wie eenen dootslach 
doet van onzen poorteren voirschreve, dat hy en zal 
van zynen eygentlycke goeden niet meer verbeuren 
dan die een helft, ende zyn lyff, ende die ander helft 
van zynen eygentlycke goeden zullen behouden zyn 
wyff ende zyne wittachtighe (wettige) kinderen, joff 
zyne gherechte erffghenamen. 
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2 Ende soe wie van onzen poorteren voirschreve 
eenen dootslach doet hoe wanneer hy gezoent heeft 
des doeden maghen, (de bloedverwanten van de ge-
dode tevreden stellen) zoe zal hy ons schuldich 
wesen thien pondt van boeten en thien pondt ter 
landtwinninge, (vrijgeleide) ende daeromme zullen 
sy hem uuytpanden zynen maechtsoen op zynen boe-
ten naer den recht vanden Landen 
Ende omme dat wy willen dat alle dinghe vast ende 
gestade gehouden worden van ons ende van onze 
nacomelinghen, Zoe hebben wy dezen brieff oepen 
bezegelt, met onzen zegel Gegeven in die Hage des 
maendaechs voir Pynsteren, int Jaer ons Heeren 
duysent driehondert zes ende veertich 

4. STADSRECHT (UITBREIDING/ 
VERANDERING) VAN 1407. 

In de stadsrechtverlemng van 23 augustus 1407 van 
graaf Willem VI komt de belangrijke uitbreiding van 
de stadsvrijheid of het -rechtsgebied aan de orde 
Men ZIJ er opmerkzaam op dat de interpretatie van A 
Bijl Mz ten aanzien van de maatvoering en de platte-
grond van Vlaardingen niet juist uitgewerkt is 47) 

Daarnaast wordt het "jus de non evocando" (= het 
voorrecht dat burgers die zich aan het vechten heb-
ben schuldig gemaakt met ter berechting buiten de 
stad kunnen worden gevoerd) uitdrukkelijk omschre-
ven, iets dat we al meenden te bespeuren in combina-
tie met het verbod op tweekamp in voorgaande stads-
rechtverleningen 1273, art 2 en 1327, art 2 

In het derde bestanddeel van de stadsrechtverlening 
wordt de procesgang beschreven, inhoudend dat 
schuldig geachte poorters binnen jaar en dag voor-
geleid dienen te worden Gebeurt dat met, dan kun 
nen ze niet langer meer in staat van beschuldiging 
gesteld worden, behalve in geval van moord, 
brandstichting de dood ten gevolge hebbend of goede 
kans daartoe, verkrachting van vrouwen, grafroof 
(reeroof in plaats van zeeroof), diefstal en dergelijke 

Gezien de al eerder vermelde financiële compensatie 
die de burgers de graaf deden toekomen zal het initia-
tief van deze stadsrechtverlening en -uitbreiding van 
de poorters gekomen zijn, vergelijk deel I, blz 113, 
noot 25 De op die blz vermelde devaluatie moet zijn 

een revaluatie, dus poging tot waardevermeerdering' 
Ook de expresselijke omschrijving van het 
"pnvilegium" of "jus de non evocando" duidt op 
onderhandehngen van de burgerij met de graaf 48) 

1407 

la Willem byder genaden Goidts Palensgrave upten 
Ryn Hertoghe in Beyeren Grave van Henegouwe van 
Hollandt van Zeelandt ende Heere van Vrieslandt 
Doen condt allen luyden dat wy om goede gunste die 
wy draghen tot onser getrouwer Stede ende gemeen 
Poorteren van Vlaerdinghen ende oock om 
meenighen dienst wille die zy ons gedaen hebben 
ende oft God wille noch doen sullen der zelver onzer 
Stede ende hueren poorteren gegeven ende 
geconsenteert hebben geven ende consenteeren 
(goedkeuren) midts desen brieve, 
lb dat sy heure vryhede van onse Stede voirschreve 
meeren sullen moghen thien roeden (1 Delflandse 
roede = 3,77 m) Noortwaerts voirby die muelen ende 
hondert gaerden (1 gaarde = 1 hond = 1/6 Rijnlandse 
morgen = 1421 m2) Westwaerts streckende op van-
den dyck ende hondert gaerden streckende 
Oostwaerts op vanden dyck/ 
2 Voort hebben wy onser Stede van Vlaerdinghen 
voirschreve vorder sulcke vryheden gegeven ende 
gegundt datmen heuren poorteren nergent te rechte en 
zal setten dan binnen onser Stede van Vlaerdinghen 

3 Ende so wes breucken (overtredingen) binnen 
onser Stede geschieden daer heure poorteren mede 
belast moghen worden die zalmen van onsen 
tweeghen aenspreecken binnen onser Stede 
voirschreve binnen jare ende binnen daghe off die 
gebrueckt heeft van onsen voirgenoemden poorteren 
salre off quyte wesen uuytgenomen van moorde, 
moordtbrant, (verraderlijke brandstichting de dood 
tot gevolg hebbend) vrouwen vercracht, zeerooff 
(waarschijnlijk reeroof = grafroof) diefften off des 
gelycken 

Ende want wy onser Stede ende heuren poorteren 
voirnoemt dese voirschreve puncten gehouden willen 
hebben voir ons ende voir onser naecommelingen tot 
eewyghen daghen, Behoudelycken ons onser 
heerlicheden sonder arch ende hst So hebben wy des 
in getuygemsse onsen zegel aen dezen brieve doen 
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hanghen. Gegeven inden Haghe upten XXIIIen dach 
in Augusto int jaer ons Heeren MCCCC ende seven 

5. HET STADSRECHT (UITBREIDING/ 
VERLENING) VAN 1413. 

In dit stadsrecht van wederom graaf Willem VI d d 
29 november 1413 wordt vastgesteld, dat de graat 
noch iemand namens hem in de toekomst het "ge-
recht" (= wettig gezag ot magistraat van de stad) zal 
kunnen vernieuwen of afzetten behalve dan op 5 ja-
nuari van elk jaar 48) 
Dan zullen nieuwe schepenen en raden (burgemees-
ters/raadslieden) aangesteld/benoemd worden door 
's graven baljuw (van Delfland), namens de graaf 
dus, welke personen één jaar in functie zullen zijn 
Overlijden er in deze periode echter één of meer, dan 
zal de graat via genoemde baljuw een ander/anderen 
daarvoor in de plaats benoemen 
In een tweede bepaling wordt vastgelegd, dat in geval 
van nood ot tot nut van 't algemeen {- landsbelang) 
een bede gevraagd kan worden Bewilligt de zittende 
magistraat daarin, dan zal dit als schot of een derge-
lijke belasting via die magistraat, daarbij alleen geas-
sisteerd door oud-magistraten, worden geïnd Het 
gaat hier kennelijk om een buitengewone bede Bede 
(ook wel jaarbede ot gewone bede, in tegenstelling 
tot een buitengewone) of schot was in Holland een 
vaste grafelijke belasting, die wellicht oorspronke-
lijk als vergoeding door de grondgebruikers betaald 
moest worden aan de graaf, als eigenaar van alle 
grond In bepaalde delen van het rentmeesterschap 
"Noordholland", waartoe ook Vlaardingen gerekend 
mag worden, werd dat gewoonlijk in een tweetal ter-
mijnen betaald als lente- en herfstbede. Dordrecht is 
ons inziens niet de enige stad waarvoor geen enkele 
verplichting tot bedebetaling in het stadsrecht was 
opgenomen, want ook in het Vlaardmgse stadsrecht 
(1273) ontbreekt (tot 1413!) elke bepaling over de 
bede 48a) 

De gebruikte terminologie is echter met dezelfde als 
de Dordtse Bi) Vlaardingen is sprake van "ab omni-
bus exactionibus, tnbutis vel taliis (door Postma ver-
taald als "vorderingen, opbrengsten of schattingen") 
concedimus libertatem", bij Dordrecht "ab omni 
petitione" Het is bekend dat de termen waarmee hef-
fingen en belastingen in de middeleeuwen werden 
aangegeven onduidelijkheden kunnen geven Van 

Dordrecht zijn geen betalingen van enige bede be-
kend; Vlaardingen droeg bij aan beden in 1411, 1413, 
1416, 1423 en 1427-1433 48a) 
De buitengewone bede moest meestal gevraagd wor-
den in tegenstelling tot de gewone (jaar) bede ot 
schot, die in wezen een jaarlijkse rente was gewor-
den Buitengewone bede in geval van een tocht van 
de graat naar de keizer hoefde Vlaardingen met te 
betalen, waarmee ons inziens Dordrecht dus met de 
enige Hollandse stad was, die via haar stadsrechten 
daartoe geen verplichting had 48a) 

De eerste bepaling lijkt duidelijk op initiatief van de 
burgerij in het leven te zijn geroepen, al is ze niet 
oorspronkelijk Vlaardings, maar trendvolgend. De 
tweede bepaling bevat de (financiële) genoegdoening 
voor de graat Beide laten het transactionele element 
in het licht van de totstandkoming goed uitkomen 

la Willem, &c Doen cond allen luden, dat om liefde 
ende gunste, die wy hebben ende dragen tot onser 
getruwer Stede ende Poirteren van Viaerdingen, ende 
om menigen trouwen dienst wille, die si ons ende on-
sen Voirvaderen zaliger gedagten tot voel tiden 
gedaen hebben ende ons of God wille noch doen sul-
len der zelver onser getruwer Stede ende Poirteren 
voirscreve gegeven hebben ende geven mit desen 
brieve sulke punten van Handvesten ende Vriheden 
als hier na gescreven staen, 

Ib Inden eersten, dat wy, onse nacomelmge, noch 
nyemandt van onser wegen tot eenigen onse Gerecht 
van onser getruwer Stede van Viaerdingen voirscreve 
vernuwen ot ontsetten zullen, mer zullen alle jair 
upten heiligen Dartien avondt (op 7 januari) aldair 
nye Scepenen ende Rade maken ende setten (aanstel-
len/ benoemen) ot bi onsen Bailiu aldair doen maken 
ende setten van onser wegen, die ons ende onser 
Stede voirscreve dienen sullen dat jair wt, (uit) 
behoudelic waert datter een ot meer otlivich (overlij-
den) worden binnens jaers, dat wy of onse (baljuw 
weggevallen) aldair van onser wegen eenen anderen 
dair voir setten soude mogen ott ons genuechde. 

2 Voirt so wanneer men bynnen onser getruwer Stede 
voirnoemt om noetsaken wille ot om oirbair (stede-
lijk belang) ende profyt, ons, ons gemeen Lands ende 
onser Stede voirscreve scot of anders ongelt (belas-
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ting) ordineren ofte zetten sal also dat gewoenlic is, 
so en sal dat nyemant doen dan onse Gerecht, die dan 
in der tyt wesen sullen, ende dat si dair nyement an-
ders bi over noch aen halen, roepen, noch ombieden, 
noch laten comen en sullen, dan die ghene die 
voirtyts in onsen Gerechte geweest hebben. 

In oirconde &. Gegeven in den Hage up Sinte 
Andries avondt Anno XIIIIc. XIII. 

6. DE STADSRECHTUITBREIDNGEN VAN 
1447 EN 1448. 

Beide verleningen van resp. 21 maart 1447 en 17 
april 1448 door Filips van Bourgondië (de Goede) 
hebben betrekking op de grafelijke toestemming om 
accijns te heffen op allerhande soorten wijn, bier en 
meel. 48b) 
Daar er sprake is van financieel noodzakelijke ver-
lenging van dit consent, is deze toestemming tot hef-
fing dus van oudere datum. 

Omdat in 1447 de grafelijke "Raad" in klein getal, 
dat wil zeggen onvolledig, niet voltallig bijeenkwam, 
werd afgesproken dat de graaf zelf een definitieve re-
geling zou treffen. Dit gebeurde klaarblijkelijk in 
1448 en de inhoud van de grafelijke toestemming is 
in de tussenliggende periode door onderhandeling 
met rechtbank, vroedschap en rijkdom der stad 
overeengekomen. Volgt een nauwkeurige uiteenzet-
ting over allerhande soorten, blijkbaar toen gangbare 
wijnen, over tapbier en bier voor eigen gebruik, over 
meel en over hoeveel accijns daarover verschuldigd 
zal zijn. 
De toestemming tot accijnsheffing werd dus verleend 
en wordt nog eens apart vermeld om Vlaardingen in 
staat te stellen de termijnen van de laatst toegestane 
bedeheffing voor een periode van zes jaar te voldoen: 
eigen belang van de graaf derhalve en daarnaast een 
bron van inkomsten voor de stad. 

1447 

1. Alzo onse genedige Heer mit zyne opene Brieven, 
ende om die redene dair in begrepen, geconsenteert 
heeft der Stede van Vlairdingen, dat zy een excynse 

mach doen gaederen van alrehande wynen, bier, ende 
meel, welken consent wtgaen zal en Vrydage avont 
naistcomende, (24 maart = vrijdag), 

2. Ende die goede luden vanden vorscreven Stede den 
Raide te kennen gegeven hebben, dat hin van noode 
is, (voor hen noodzakelijk) tvorscreve consent 
overlenget (verlengd) te hebben, off zy en mogen hoir 
bede noch andere lasten niet betaelen. So hebben die 
vorscreve Raide, overmits dat zy op desen tyt in 
cleynen getal zyn, geconsenteert, Dat die van 
Vlardingen vorscreve, tvorscreve excyns sullen 
sonder verbueren (zonder te verspelen) mogen doen 
gaderen (innen) in suiker mate als zy gedaen hebben 
tot nu toe, ende dair toe dan mede die men tapen (tap-
pen, in 't klein verkopen) zal tot Meye naistcomende, 
ende hier en binnen, als die voimoemde Raide in 
groot getal vergadert wezen zullen, ende die van 
Vlardingen dat verzoeken, zullen zy raid ende avys 
(advies) hoe lange dat zy tvoirscreve consent zullen 
mogen consenteren. 

Actum XXI. dage in Maerte Anno MCCCCXLVI. 
secundum cursum Curie. 

1448 

la. Phillips byder gracien Goids, Hertoge van 
Bourgondië, van Lothryck, van Brabant, ende van 
Lymborch Grave van Vlaendren van Artois van 
Bougondie, Palatyn van Henegauwe van Hollant van 
Zeelant ende van Namen, Marcgrave des Heyligen 
Rycx, Heere van Vrieslant van Salins ende van 
Mechelen &c. 
Doen cond allen luyden, hoe dat voirtyts by onsen an-
deren openen brieve, ende omder redenen wille dair 
inne verclairt, wy geconsenteert hebben zekere 
ordinancye van excisen, (verordening om accijns te 
heffen) byden gemeynen Gerechte, Vroetscip ende 
Rycdom van onser Stede van Vlairdingen om nutscip 
ende oirbair (nut en voordeel) vander selver onser 
Stede, doe ten tyden gemaict, ende hier na gescreven 
staet, 
Ib. Te weten, dat men van eiken vate Ryns wyns, 
Malevizeye, Romenie (uit de buurt van de Golf van 
Nauplion en Golf van Aegina, n.o. Peleponnesos) 
ende andere wynen van gelycken wairden die binnen 
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onser voirscreve Stede gesleten ende getappet sullen 
worden, geven sal een pont Hollants, dertich groet 
voir tpont, van eiken vate Gasschoengen Petouwe 
(Gascogne/Poitou) ende andere wynen van gelycken 
wdirden, een halff pont Hollants, van elc vat biers, 
dat te tappe gebruyct sal worden zes groit, (groot, 
naam muntstuk) van eiken vate biers dat yement in 
leecht tot syns selfs drinkebier vier groite, ende van 
eiken sacke meels zes penyngen, (penningen) 

2. Ende want den termyne ende tyt van onsen 
voirschreven consente wtgaen (aflopen) sal, upden 
eersten dach van Meye naistcomende, ende onse Ge-
rechte van Vlairdingen, onse getrouwen President 
ende Rade van Hollant te kennen gegeven hebben, 
dat hun sonderlinge (uitdrukkelijke) behoef is, 't 
voirschreve onse consente verlenget te hebben, ofte 
anders, zy en souden niet mogen vervallen onse bede 
ende andere lasten, die hun dagelicx ancomen, dair 
om oitmoedelic biddende, dat wy dair inne believen 
wilden, Soe ist dat wy ter oitmoediger bede vanden 
selven van Vlairdyngen, ende overmits dat wy wail 
(heel goed) onderwyst zyn, dat zy hoir voirschreve 
lasten mit minderen quetse (schade) niet vervallen en 
mogen, 't voirschreve onse consente verlinget (ver-
lengd) hebben ende verlangen mit dese brieve, soe 
lange ende totder tyd toe, dat die leste termynen van 
onser bede van zes jairen, die ons laitstwerven (de 
laatste keer) in onsen landen van Hollant Zeelant 
ende Vneslant geconsenteert ende gegeven geweest 
is, verschenen ende overleden wesen sullen, off ten 
wair, dat hier en bynnen ons of onsen President ende 
Rade voirschreve tot kennisse quamen sulke 
bedachten of andere saken, dair om ons, of 
denselven onsen President ende Rade, dochte, dattet 
voirschreve onse consente mogelic te niete behoirde 
gedaen te wesen, soe sal dan tselve onse consente 
dair en tenden niet langer geduyren dan tot onsen 
wederseggen, 

3 Ende oirloven ende consenteeren mit desen selven 
brieve onser voirschreve Stede van Vlairdyngen, dat 
sy geduyrende gelyc voirschreve staet, binnen 
derselver onser Stede die voirschreve excysen setten 
ende gaderen mogen, (accijnsen vaststellen en innen) 
in aire manieren, als zy die geordineert hebben, ende 
dair of voir verclairt staet, mit voirwairden dat sy 
vanden gelden dair af comende, van onsen beden tot 

allen termynen dair ot verschynende, ons eerst 
betalynge doen sullen, ende desgelycx dair mede ver-
vallen die costen die zy sculdich sullen mogen wesen, 
off worden, mit onsen gemeenen (gehele grondge-
bied) Landen te gelden, ende wes dan dair overcomen 
sal dat sy dat besteden sullen inden oirboir (belang) 
vander voirschreve onser Stede, Behoudelic mede dat 
die geene, die die handelingen ende tonttange van 
desen hebben sullen, alle jair voir den geenen die 
vander selver onser Stede wegen dair toe geordineert 
sullen wesen, dair of goede rekenynge ende 
bewysinge doen sullen, dair wy altyt een van onsen 
Rade mede by hebben sullen, indien ons dat gelieft 

In oirconde desen brieve, ende onsen segel hier an 
gehangen Gegeven upten zeventiensten dach van 
Aprille, intjairons Heeren duysent vierhondert achte 
ende viertch. 

V. DE VRAAG NAAR DE 
RECHTSONTLENING 

1 ALGEMEEN 

De inhoud van veel handvesten van steden laat vaak 
een zodanige gelijkenis of overeenkomst zien. dat 
men de steden in groepen heeft ingedeeld 
Voor de verklaring van dit verschijnsel kan aan een 
aantal mogelijkheden gedacht worden, zoals' a) het 
voortleven van oude volksrechten in een bepaalde re-
gio; b) de rol die de stadsheer speelde, door middel 
van een zelfstandige keus of ontlening aan kansela-
rijen waarmee de zijne in contact stond; c) de eigen 
keus of voorkeur der steden naar aanleiding van be-
staande interstedelijke commerciële ot culturele be-
trekkingen voor elders bestaand recht, d) de kwali-
teit/deugdelijkheid van het gekozen recht 

Aldus redenerend komen we tot stadsrechtfamihes ot 
-filiaties. Aangezien de oudste stadsbrieven/handves-
ten dikwijls verloren zijn gegaan - dit geldt ook voor 
Vlaardingen - is het niet altijd mogelijk een oorspron-
kelijke verwantschap ot afstamming vast te stellen 

Hoewel sommige oude schrijvers bij de vermelding 
van stadsrechtartikelen vaak uitgebreid verwijzen 
naar overeenkomende artikelen bij andere steden -
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bijvoorbeeld Van Nievelt in de Handvesten - was het 
omstreeks het midden van de vorige eeuw de jurist J. 
van Hall die een poging deed om de oude keuren en 
handvesten van Holland en Zeeland via hun onder-
ling verband in groepen of families 49) in te delen. 
Door te letten op de afstamming van elkaar, gelijke 

oorsprong en onderlinge verwantschap komt hij tot 
een viertal groepen of families: 1) de keuren van de 
Zeeuwse steden en van Zeeland met die van Middel-
burg als moederkeur; 2) de handvesten van de Zuid-
hollandse steden en van het oude "Zuidholland", 
waarbij Dordrecht aan het hoofd staat; 3) de handves-
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ten van de Noordhollandse steden en van het oude 
"Noordholland", waarbij Delft en Leiden op de voor 
grond treden, 4) de handvesten van de steden van 
Kennemerland en het platteland aldaar met die van 
Haarlem, waaraan weer ontleend zijn die van de ste-
den en het land van West-Friesland, Waterland, 
Amstelland en Gooiland 

In die derde groep nu, het oude "Noordholland" 
hoort Vlaardingen thuis Daarbij wordt Vlaardingen 
aan Delft gekoppeld, samen de baljuw van Delfland 
erkennend als vertegenwoordiger van de graat en 
hootd van burgerlijk bestuur en rechtspraak 

Van Hall besluit zijn onderzoekingen met het uitspre-
ken van de hoop, dat /ijn nasporingen enige waarde 
zullen blijken te hebben en gebruikt kunnen worden 
bij verdere studie 
Deze hoop bleek met ijdel, want in 1885 publiceerde 
B J L de Geer een uitvoerige verhandeling over de 
opkomst der steden in Nederland tot het einde der 
dertiende eeuw 50) 

Vlaardingen wordt in het middeleeuwse "Noord-
holland" in 1206 genoemd als een der villae (= 
hoofdplaatsen, administratieve centra) van Maas-
land, Delf- en Schieland Dit gebeurt tezamen met 
Haarlem, na Dordrecht en voor Leiden Het nabij ge-
legen Delft schijnt Vlaardingen weldra voorbij 
gestreefd te zijn 50) 
Met betrekking tot stadsrechtverlening vermeldde 
De Geer eerst (blijkbaar abusievelijk) het handvest 
van 1327, om daarna dat van 1273 op te voeren, en 
dit IS, met dat van Leiden, qua inhoud vergelijkbaar 
met dat van Haarlem Delft en Alkmaar 51) 
De stadsrechten der dertiende eeuw overziende komt 
De Geer tot drie groepen de Zuidhollandse, de 
Zeeuwse en de overige stadsrechten benoorden de 
Mdds, tot welke laatste gioep Vlaardingen behoort 
52) 
De Geer besluit zijn relaas met een vergelijking van 
Hollandse en Zeeuwse stadsrechten, die naast vele 
verschillen evenzovele overeenkomsten laat zien 

Eerst met het werk van A Telting uit 1904 wordt het 
fenomeen stadsrechtfiliatie een bekend verschijnsel 
53) 
De filiatie der stadsrechten is zeker niet typisch Ne-

derlands, het deed zich voor in de Zuidelijke Neder-
landen, Duitsland Oostenrijk, Zwitserland, Enge-
land, Frankrijk, Italië en Spanje 
Telting stipt aan dat dit verschijnsel wel hier en daar 
IS nagegaan, maar nog met voor heel Nederland 
HIJ wijst voor wat Vlaardingen betreft op verwant-
schap met Haarlem, Delft, 's-Gravenzande, Alkmaar 
en Leiden 

BIJ de plotselinge dood van Telting in 1907 bleef zijn 
omvangrijk aantekeningenapparaat liggen totdat 
WS Ungei Teltings arbeid in 1923 voltooide 54) 
Telting vraagt met name aandacht vooi de ver-
doorgaande tiliatie bij de stadsrechtfamilie Leuven -
's-Hertogenbosch Haarlem Via deze laatste stad 
komen we bij Delft en Telting vermoedde dat 
Vlaardingen daaraan haar recht ontleende 54) 
Er wordt hierbij verwezen naar J Huizinga 

Bedoeld wordt J Huizinga's werk "De opkomst van 
Haarlem" uit 1906 De jonge Huizinga had enkele ja-
ren daarvoor een cruciale wending gegeven aan zijn 
wetenschappelijke loopbaan, "van het taal-
wetenschappelijke en onentalistische naar het histo-
rische in engeren zin" zoals hij het zelf uitdrukte 
Op zoek naar een nieuwe, andere werkkring volgde 
hij de raad op van zijn leermeester in de geschiedenis 
uit zijn eerste studiejaren prof PJ Blok om zijn 
krachten te beproeven aan de oudste geschiedenis 
van de stad Haarlem, teneinde het bewijs te leveren in 
het historische iets waard te zijn 55) 
In 1905 publiceerde hij het eerste inleidende gedeelte 
van zijn genoemde studie over Haarlem en bij de be-
werking van het vervolg deed hij de gelukkige vondst 
de herkomst van het Haarlemse stadsrecht uit dat van 
Leuven met dat van 's-Hertogenbosch als tussen-
schakel 
Van het Haarlemse (1245) was het Delftse stadsrecht 
afgeleid (1246) en dat is waarschijnlijk gebruikt voor 
het Vlaardingse (1273), al valt dat volgens Huizinga 
moeilijk te beslissen De meeste bepalingen van het 
Vlaardingse stuk komen te Delft voor' 

In het algemeen stelt Huizinga dat de 
stadsrechtfiliatie een stimulans is geweest voor een 
snellere groei en bloei der steden "Hoeveel moeilij-
ker en langzamer zouden stedelijke bestuursvormen 
en lechtsgewoonten doorgedrongen zijn, wanneer 
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elke stad die uit haar eigen teere kiemen organisch 
had moeten ontwikkelen. In werkelijkheid kregen de 
meeste plaatsen kant en klaar (dikwijls naar vrije 
keuze) de constitutie van een model". 

In 1921 deed C.D.J. Brandt in zijn proefschrift een 
geruchtmakende poging o.a. de filiatiegedachte met 
Haarlem in spilpositie onderuit te halen. De 
Haarlemse (1245), Delftse (1246) en Alkmaarse 
(1254) oorkonden, tot dan toe voor originelen gehou-
den, werden ontmaskerd als vervalsingen en zouden 
rond 1274 zijn ontstaan - met nadere precisering in 
1273.56) 
Delft heeft niet het stadsrecht van Haarlem gekregen. 
Onze conclusie daarop voor Vlaardingen moet zijn: 
geen filiatie. 

Na een stilzwijgen der Nederlandse mediaevisten op 
de resultaten van Brandt zag J. Huizinga zich in 1923 
genoodzaakt in een "Nooidwendig vertoog" de stilte 
te doorbreken 57). 
Hij toonde helder en duidelijk aan dat "het werkje 
van Dr. Brandt qua methode heel streng oogt, maar in 
werkelijkheid buitengewoon zwak is". Ter nadere in-
formatie 58): Brandt zou men het "enfant terrible" uit 
de school van Opperman kunnen noemen, een school 
die door een stelselmatige diplomatiek (= 
oorkondenleer, -onderzoek en -kritiek) (te) vele oor-
konden als vals bestempelde. 
Daarnaast echter heeft die school ook vele werken 
van hoogstaande geleerdheid en scherpzinnigheid 
van combinatie voortgebracht, maar alle dragen ech-
ter het grondeuvel van de stelselmatige hyperkritiek, 
verbonden met de neiging tot fantastische construc-
ties die daarbij onafscheidelijk lijken. Tientallen ja-
ren heeft dit de mediaevistiek (= middeleeuwse 
geschiedbeoefening en -schrijving) bezig gehouden 
en nog klinkt haar echo na bij de publicatie van het 
nieuwste Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 
1299 door Koch en Kruisheer, alsmede in het proef-
schrift van de laatste. 59) 
Huizinga's "Noodwendig vertoog" wilde dus aanto-
nen dat de manier waarop Brandt de moderne metho-
den van oorkondenkritiek toepaste geen geloofwaar-
dige resultaten opleverde, daarbij niet ontkennend 
dat die methoden waardevol zijn, noch dat hijzelf 
betere had. Hij waarschuwde dus niet tegen de 
diplomatiek, maar tegen de Utrechtse versie daarvan. 

Huizinga bleef bij de echtheid van de oorkonden van 
Haarlem, Delft enz, al kon hij één en ander metho-
disch niet volledig aantonen. 

Dit juiste aanvoelen werd met het verschijnen van het 
proefschrift van H.P.H. Camps in 1948 wel bewezen. 
60) 
Zoals Camps zelf veel later opmerkt 61) maakt hij 
daarbij geen gebruik van het onderzoek van P. Mei-
link van 1944. 
Deze stelde inleidend vast dat Huizinga's conclusies 
zo overtuigend waren, dat niemand eraan twijfelde. 
Die conclusies waren verkregen door opstelling van 
parallelle bepalingen uit het Bossche, Haarlemse en 
Delftse stadsrecht, als ook uit Brabantse stads-
rechten, welke evenals het Bossche op het Leuvense 
stadsrecht gegrond waren. Toch bleef er nog wel een 
aantal vragen open, zoals: kunnen nog niet andere 
bronnen voor bepalingen die tot dusver naar hun oor-
sprong niet verklaar waren, aangewezen worden? 
Verder: wat is de verhouding geweest tussen het 
Haarlemse en Delftse stadsrecht? Het ontstaan van 
de Haarlemse en Delftse stukken verwijst allereerst 
naar het Bossche stadsrecht, een codificatie van 
Leuvens recht en Hollandse rechtsbronnen. Daar-
naast vond Meilink een soms nauw verband met het 
Zeeuwse, met name het Zierikzeese recht. 
De bewerking van het Haarlemse handvest blijkt zo-
doende een vrij gecompliceerd werk te zijn geweest 
62). 
Volgens Camps zouden zowel Haarlem als Delft hun 
stadsrecht rechtstreeks ontleend hebben aan Bossche 
rechtsbronnen. Daarmee had hij, naar achteraf zou 
blijken, zijn laatste woord nog niet gezegd. 

Samenvattende opmerkingen over stedenfiliaties 
naar de toenmalige (1965) stand van zaken werden 
onder andere gemaakt door E.J.J. van der Heijden en 
B.H.D. Hermesdorf. Voor wat Holland betreft onder-
scheidden zij een: 1) Zuidhollandse familie met 
Dordrecht als moederstad; 2) een Brabants-Hol-
landse familie met Haarlem in centrale positie; 3) een 
Middenhollandse familie rondom Leiden, en 4) de 
Hollandse eilanden (Voome en Putten). 
Bij een gedachte verwantschap c.q. ontlening van het 
Vlaardingse aan het Delftse stadsrecht belanden we 
bij groep 2 en bij het vierde geslacht via Delft. 
De wetenschappelijke stand van zaken (1982) ten 
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aanzien van de stadsrechtfamilies zoals Leuven - 's-
Hertogenbosch - Haarlem - Delft enzovoort vinden 
we recent terug in de samenvattende opmerkingen 
van R van Uytven en J Th de Smidt in de nieuwe 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden 63) 

Het IS J G Kruisheer geweest die in het kader van de 
bewerking van het nieuwe Oorkondenboek van Hol-
land en Zeeland, (ca 1985) hiervoor al verschillende 
malen genoemd, dieper inging op de onderlinge af-
hankelijkheid en verwantschap der Hollandse stads 
rechten uit de dertiende eeuw Hij komt voor wat 
Delft en Haarlem betreft, omdat daar het stadsrecht 
van Vlaardingen de grootste affiniteit mee scheen te 
hebben - zij het dat hijzelf zich daar niet over uitlaat -
tot de conclusie dat Delft niet rechtstreeks op het 
recht van 's-Hertogenbosch teruggaat, maar op dat 
van Haarlem 64) Verder benadrukt hij de actieve rol 
van de plaatselijke/stedelijke bevolking bij het tot 
stand komen van een stadsrecht 
De meeste recente kijk vmden we tenslotte bij 
Camps 
Deze kwam al betrekkelijk snel na het verschijnen 
van zijn proefschrift tot het inzicht dat er met name 
voor wat betreft de herkomst en de ontwikkeling van 
het Bossche recht te snel is geconcludeerd op grond 
van te weinig gegevens 
Zijn nieuwe kijk op de zaak was in 1954 in hoofd-
zaak uitgekristalliseerd, doch werd niet gepubli-
ceerd Een onderdeel ervan verscheen in 1967 Dit 
deed J Roelevink (1976) al opmerken dat, nadat er 
ruim twintig jaar lang geen diepgaande bezwaren 
waren losgekomen tegen het werk van Camps, hijzelf 
een poging deed zijn eigen positie te ondergraven 
Een en ander was gebaseerd op nieuwe archief-
vondsten 
Camps werkte genoemde archietvondsten in 1987 
nader uit in een artikel 65) Het oudste Bossche 
stadsrecht stelde hij op 1184 en tevens dat daarin met 
geen woord gesproken werd over Leuven (wat in 
1284 wel gebeurde) Dat alles wijst erop dat vooi 's-
Hertogenbosch een autonoom en oorspronkelijk 
recht werd getormuleeid en wel op initiatief van de 
poorters Dat betwijfelt Camps in het geval van de 
steden Haarlem, Delft enzovoort, de privileges daar 
zijn heel wat minder voordelig voor de steden, wat 
een initiatief van de graaf en zijn raadgevers doet 
vermoeden Kruisheer op zijn beurt bestrijdt dat dus 

In 1989 kwam Camps, heel moedig, tot een herschrij-
ven van zijn proefschrift, een reprise die tevens een 
"noodwendig vertoog" is tegen de methodiek van de 
zgn Amsterdamse school onder leiding van Kruis-
heer 65) 

Dit geeft voorlopig een allerlaatste stand van zaken 
ten aanzien van het verschijnsel stadsrechtfiliatie met 
betrekking tot Leuven - 's-Hertogenbosch - Haarlem 

Delft enzovoort 
Camps waarschuwt tegen gangbare opvattingen en 
onaantastbare gegevens Men moet altijd uitgaan van 
de feitelijke toestand zoals die was in een bepaalde 
tijd (vooropgesteld dat dit te achterhalen is, zouden 
WIJ er aan willen toevoegen) We dienen ons steeds af 
te vragen wat is in de grond de historische betekenis 
van de stadrechten"* Wie wilde wat en om weilie re-
den? 
Waar gesproken wordt van rechtsontlening kan het 
alleen gaan om aanvullend recht, dat het eigen rechts 
stelsel als geheel niet aantast, passend in het ter 
plaatse aanwezige gewoonterecht Geschreven 
(stads)recht is gelegenheidswetgeving, daarom ver-
schillen de teksten die wij stadsrechten noemen zo 
van inhoud 
Er moet afgerekend worden met de lang bestaande 
opvatting dat met overname van een aantal rechts-
teksten het hele recht van een bestaande stad werd 
overgenomen Het bekende schema van de 
stadsrechtfiliaties, opgesteld door Telting en Unger 
(1923) en gebaseerd op een te eenvoudige interpreta-
tie van wat er in de teksten staat, zou aan een nieuw 
onderzoek onderworpen dienen te worden, besluit 
Camps 

In het licht van wat Kruisheer en Camps aandragen 
als aandachtspunten zullen we hierna een poging on-
dernemen de toepasbaarheid voor Vlaardingen te tes-
ten 
Een handicap die we daarbij hebben is het ontbreken 
van het origineel van het oudste stadsrecht en wat 
daarmee te maken heeft, zoals basistekst, vooront-
werp enzovoort We moeten het doen met vidimi van 
vidimi, afschiiften van afschriften, zoals we al kon-
den opmerken bij de hoofdstukken II en III 
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De vidimi geven zelf hun bestaansrecht aan 1421 -
afschnft gemaakt naar een niet afgeschrapt 
(ongeraseerd), met doorgehaald (ongecanceleerd) of 
beschadigde brief = handvest (1273), behoudens de 
gaten en slijtage van ouderdom, 1448 - afschrift naar 
een gaaf origineel (= 1358), 1504 - zeer vergaan van 
ouderdom, begraven geweest zijnde in oorlogstijd, 
door vocht (rumetyck') aangetast, 1560 - naar 
vidimus (1504), beschadigd en door ouderdom gesle-
ten, met gaten en erg gescheurd + enkele 
doorhalingen en wegschrappingen, 1590 - naar 
vidimus (1560), in een staat als beschreven bij 1560 

2. TOEPASBAARHEID VOOR 
VLAARDINGEN 

Een aantal gezaghebbende schrijvers die opmerkin 
gen maakten over de mogelijke herkomst van het 
Vlaardingse stadsrecht komen eigenlijk met verder 
dan waarschijnlijk afgeleid van dat van Delft 
Beweegredenen hiervoor a) de meeste bepalingen 
van het Vlaardingse komen voor in het Delftse, b) 
Delft IS de meest nabij gelegen stad, waaraan Van 
Hall toevoegde, dat ze samen de baljuw van Delfland 
als grafelijke vertegenwoordiger erkenden 
Gezien de onderlinge afhankelijkheid van de stads-
rechten van Haarlem - Delft - Alkmaar ligt het voor 
de hand dat de meeste Vlaardingse bepalingen ook m 
die van Haarlem en Alkmaar voorkomen en dat is 
ook zo 

We komen al met al hiermee niet veel verder, waarbij 
het overigens toch al de vraag is of we in termen van 
filiatie veel verder kunnen komen We zullen daarom 
de stadsrechtbepalmgen van Vlaardingen eens verge-
lijken met een achttal stadsrechtverleningen, het be-
treft hier steden die qua filiatie, geografische ligging 
en tijdstippen van verlening en uitvaardiging ons in-
ziens het meest m aanmerking komen (zie tabel) Ze-
ven daarvan dateren van vóór 1273 en één erna (= 
Schiedam 1275) 
Het IS hierbij goed bijvoorbeeld opmerkingen van E 
Ennen m gedachten te houden 66) als zij spreekt over 
het voor de hand liggen van een innerlijk verband 
van gemeentevorming met de sociale structuur van 
een stad, of met een groep van steden Gemakkelijk 
zijn gemeenschappelijke trekken te constateren in de 

verhoudingen op jundisch en sociaal gebied in 
handelssteden en -plaatsen in het noordwesten van 
Europa, maar men hoede zich voor generalisatie 

Naast de reeds vermoede en geconstateerde verwant-
schap met Haarlem - Delft - Alkmaar valt die met Lei-
den en Dordrecht op 
De verwantschap met 's-Gravenzande is qua over-
eenkomst van artikelen duidelijk terug te voeren op 
die met Haarlem 67) 

PJ Blok veronderstelde al een ontlening van het 
Leidse aan het Dordtse stadsrecht, zijnde Dordrecht 
de oudste der Hollandse steden 
J Huizmga beschouwde het Leidse stadsrecht voor-
alsnog als origineel Hollands en ziet m het aanvanke-
lijk ontbreken van schepenen een aanwijzing daartoe 
Het Dordtse stadsrecht van 1252 is als een vernieu-
wing te beschouwen van een door graaf Willem L 
wellicht samen met zijn vrouw Maria, waarschijnlijk 
in juli 1220 verleende keur aan de burgers van Dor-
drecht 67) 

Voor de volledigheid volgt hier nog de vergelijking 
van de Vlaardingse artikelen met het stadsrecht van 
's-Gravenzande 1239-1247 (zie OHZ-Ü, nr 720, blz 
345-355) dat duidelijk afgeleid is van dat van 
Haarlem 1245, maar waarschijnlijk als oorkonde 
nooit uitgevaardigd is, dat wil zeggen het nadert een 
vervalsing 1ste nummer is VI, daarna 's-
Gravenzande (= 's-G) 

Ib-lb, 2-45 en 2, 3-5 en (66), 4-22 (= 3 x 14 dagen), 
7-36 en (53), 9-21c, 10-(18 en 19), ll-(20 en 21b), 
12-37 en 13-27 

Afkortingen steden H = Haarlem, Dft = Delft, Z = 
Zienkzee, Ddr = Dordrecht, A = Alkmaar, L = Lei-
den, Sch = Schiedam 
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Art. Stadsrecht Vlaardingen 1273 

1. a. Onder verwijzing naar ouder privilege: 
vrijheid van schattingen = gewone bede enz. 

b. Tol- en handelsvrijheid in Holland en 
Zeeland mits eigen goederen. 

c. Geen tolvrijheid voor goederen op afbeta-
ling of huurkoop gekocht. 

2. Verbod tweekamp - alles volgens schepen-
vonnis afhandelen. 

3. Geoorloofd verblijf buiten de stad 1 a 2 
maanden in lente (zaaien) en oogsttijd zonder 
verlies poorterschap mits plichten (heervaart 
+ herstel dijken) voldoend. 

4. Een borg (van buiten VI.) voor een VI. 
poorter na 3de aanmaning ten overstaan van 
schepenen gemaand, daarna aanspreken door 
's graven baljuw. 

5. Iedereen in/buiten VI. die daar onroerend goed 
heeft verplicht tot betaling als overige 
poorters. 

6. Ieder die binnen VI. handel drijft draagt in 
verhouding tot zijn baten mee in het onder-
houd van de stad. 

7. Boetes bij verzet tegen schepenvonnis aan 
graaf, schepenen, rechter/schout. 

8. Hoger beroep/appèl - kosten: graaf. 
9. Huisvredebreuk - boete: graaf. 

10. Weigering bijleggen twist aan rechter of 2 
schepenen - boete: graaf. 

11. Toebrengen middelmatige wond aan mede-
burger - boetes: graaf, rechter. 

12. Slag in het gelaat - boete: graaf. 
13. Vechten binnen de stadvrijheid, maar buiten 

de stad zelf - boete: graaf; na vonnis schout -i-
getuigen. 

14. Vechtboete tijdens de Jaarmarkt - boete: 
graaf, direct opgelegd of later bij geleverd 
bewijs. 
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Een gering aantal bepalingen van het Dordtse stemt 
overeen met het Vlaardingse stadsrecht en slaat bo-
vendien op zeer algemene onderwerpen als tol- en 
handelsvrijheid, verbod van tweekamp, huisvrede-
breuk, slag in het gelaat en vechten binnen de stads-
vrijheid. 
Dat levert o.i. geen aanwijsbare ontlening van het 
Vlaardingse aan het Dordtse stadsrecht op. In het al-
gemeen kan er van ontlening sprake zijn als er 
tekstuele gelijkenis tussen twee stadsrechtop-
tekeningen bestaat. Inhoudelijke gelijkenis alleen, 
dus zonder gelijkluidende bewoordingen, is niet vol-
doende om tot ontlening van het ene stadsrecht aan 
het andere te besluiten. 
Eén opmerkelijke band tussen Vlaardingen en 
Dordrecht zien we wel zo'n anderhalve eeuw later, 
als Vlaardingen afschriften (vidimi) vraagt aan Dor-
drecht en wel in 1421, 1448 en weer een eeuw later in 
1560 en 1590. Het waarom hebben we nog niet kun-
nen achterhalen. 

De conclusie aan het eind van het vierde hoofdstuk in 
herinnering roepend en gezien het aantal bepalingen 
die qua karakter en inhoud op zichzelf staan (art. Ib, 
Ic, 3b, 5, 6, 8 en 14) wagen wij het de conclusie te 
trekken, dat het Vlaardingse stadsrecht in eerste en 
vroegste aanleg grotendeels authentiek was. 68) 

Gezien de inhoud van de artikelen Ic, 5, 6 en 14 ver-
moeden we een actieve rol van de stad en een deel 
van de bevolking van Vlaardingen bij de totstandko-
ming van het oudste stadsrecht, daar dit zeer op de 
plaatselijke situatie toegesneden bepalingen zijn. 

Noten 
(bij De Middeleeuwse Stadsrechten van Vlaardingen II) 

46. Vergelijk P.J. Westerdijk (noot 14), hlz. 17 en noot 43. 

47. A. Bijl Mz. (noot 4). 

48. Handvesten: praktijkgevallen op: hlz. 117-122: XVlll; 
hlz. 145: XXIV en hlz. 146-147: XXV. De datering van dit 
stadsrecht op 30 november 1413, zoals vermeld in ajl. I. Hist. 
Jaarb. VI. 1993 (hierna: H.J.V. 1993». hlz. 108 en 114 zijn 
onjuist! Verder is 5 jan. de dag vóór (= in de terminologie van 
toen "avondt") Dertiendag of Driekoningen = 6 jan., d.w.z. 
dertien dagen vanaf Kerst = 25 dec. 

48a. J.A.M.Y. Bos-Rops - Craven op zoek naar geld. De 

inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433 -
Hilversum 1993. hlz. 24, 25, 41, 42. (hierna: Bos-Rops). 
Mevrouw Bos-Rops attendeerde mij op een mogelijk verschil 
tussen de vrijstellingen in Dordrecht en die in Vlaardingen: 
vergelijk Niermeyer - Le.xicon Minus s.v.: petitio-bede: exactio 
is een juridische term: vordering; tributalis-rente, cijns; talio-
schadeloostelling. Voor Vlaardingse hedehijdragen hij haar 
respectievelijk hlz. 355 - hlz.. 140 en 356 - hlz. 141 en 358 - blz. 
176 en 361 - hlz. 365. Ook voor 's-Gravenzande gold dat geen 
(buitengewone) bede hij een tocht van de graaf naar de keizer 
betaald hoefde te worden. Wel worden er andere gevallen 
genoemd waarin bede betaald moest worden. 

48h. De dateringen op 21 maart 1446, zoals vermeld in 
H.J.V. 1993, inhoud hlz. 104 (2x). 108 (lx), 112 (lx), 115 (3x) 
zijn onjuist.' 

49. Van de Heijden/Hermesdorf (noot 15), blz. 148. 
J. van Hall - De Stedelijke Handvesten en Keuren in Holland 
en Zeeland in de dertiende en veertiende eeuw, in derzelver 
onderling verband (l) - in: Nieuwe Bijdragen voor 
Regtsgeleerdheid en Wetgeving, 1ste deel, Amsterdam 1851, hlz. 
553-590. 

50. B.J.L. de Geer - De opkomst der steden in Nederland 
tot het einde der 13e eeuw - in: Nieuwe Bijdragen voor 
Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, nieuwe reeks, 10e (m/z 12e) 
deel 1884-Amsterdam 1885, blz. 1-48 en 313-393. Zie voor 
Delft en 1206 aldaar Hfst. 11, § 14 en 15. hlz. 39-43 en OHZ-
IIl, nr 280, blz. 461-465. 

51. De Geer (noot 50). hlz. 43, noot I (1326) en blz. 316, 
noten 6 en 7 en blz. 317. 

52. De Geer (noot 50), blz. 324 § 21 en hlz. 346 § 25 tot 
hlz. 370. 

53. A. Telling - De verleening der stadsrechten in 
Nederland (12e-15e eeuw) en hunne verhouding - in: 
Aunteekeningen van het verhandelde in de sectie voor 
letterkunde, wijsbegeerte en geschiedenis ter gelegenheid van 
de Algemeene Vergadering van het Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gehouden den 
31en Mei 1904 - Utrecht 1904, blz. 4-22 + 2 kaarten: 
Vlaardingen op blz. 6. 

54. A. Telting/W.S. Unger - De Nederlandse Stadsrechten -
toelichting hij: RJ. Blok e.a. (red.) - Geschiedkundige Atlas van 
Nederland. Vil. De Bourgondische tijd - 's-Gravenhage 1923, 
blz. 97-140 + kaarten A (datering der stadsrechten) en B (de 
onderlinge verhouding/filiatie). Voor Vlaardingen -
Delft - Haarlem - 's-Hertogenhosch - Leuven, hlz. 104-106 en 
de alfabetische lijst hlz. 136. 

55. J. Huizinga - Mijn weg tot de historie -, in: Verzamelde 
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Werken I Haarlem 1948 hlz ^2 ?.? Idem - De opkomst van 
Haarlem blz 203-364 \oor Vlaardmgen Delft blz 287 
noot 2 = blz 86 noot 2 in de oorspronkelijke versie in 
Bijdragen voor Vaderlandse he Geschiedenis en Oudheidkunde 
= B VG O - 4e reeks dl 5 s Gra\enhage 1906 Hel eerste 
deel in BVGO,4eR dl 4 

56 C.D.J. Brandt Bijdrage tot de kritiek \an Hollandse 
stadsrechten dei Xllle eeuw - Utrecht 1921 (pr) blz 25 26 32 
en 54 

57 J. Huizinga Noodwendig vertoog - in B VG O 5e 
R s-Gravenhage 192^ dl 10 hlz 1-14 = Verzamelde Werken 
11 Haarlem 1948 hlz 22-34 

58 Voor meer informatie over deze interessante materie = 
deze oorkonde en oorlos> F.W.N. Hugenholtz Bella 
diplomatic a Brandtiana und kern Ende 1) C D J Brandt en de 
mediaevistiek Utrechtse Historische Cahiers 1980-1 Voor 
gegevens over Oppermann en zijn se hooi moeten vse te rade 
gaan hij de helaas onuitgegeven doctoraalscriptie van inw 
J. Roelevmk-Jugen naar volkomen zekerheid De brtmnen 
kritiek van Otto Oppermann en haar bestrijders VU 
Amsterdam 1976 Hugenholtz en recenter P.H.D. Leupen 
(E^mcmd en zijn bronnen m Heiligenlevens Annalen en 
Kionieken Geschiedschrijving iii middeleeuws Esmond 
Hilversum 1990 blz 23 34) putten er eveneens dankbaar uit 

59 J.G. Kruisheer De oorkonden en de kanselarij van de 
graven van Holland tot 1299 - 2 dln s Gravenhage/Haarlem 
1971 (pr) Roelevmk (noot 58) hlz 13 en 15 22 voor de 
Hollandse stadsrechten en blz 47-53 voor het gnmdeuvel der 
h\perkritiek 
Zeer onlangs en beter bereikbaar gafB. van Bavel een helder 
en compact overzicht van 'Een verbeten jacht op valse 
oorkonden De diplomatische studiën van Oppermann en zijn 
school in Madoc (Tijdschrift over de Middeleeuwen) 7e 
jaargang nr 4 (Hilversum) dec /99? blz 245-251 Hij vraagt 
zic h met name af hoe Oppermann en leerlingen er toe kwamen 
een grootschalige jacht op vervalsingen te cmtketenen en welke 
feu toren daaraan hebben bijgedragen ' Na een v lertal 
specifieke factoren opgevoerd te hebben besluit hij desondanks 
dat het cmrechtvaardig zou zijn Oppermanns werk louter 
negatief te beoordelen en daarvoor voert hij een viertal 
verdiensten aan Het wordt zo langzamerhand tijd nu de 
inhoudelijke discussie over zijn diplomatisch werk is afgesloten 
de nadnik te leggen op het viiuhtbare pionierswerk dat 
Oppeimann voor de mediëvistiek heeft verricht 

60 H.P.H. Camps De stadsree hten v an graaf Willem II 
van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-
Hertogenbosch Utrecht 1948 CDJ Brandt schroomde 
overigens niet zijn feilen te erkennen, daarmee zijn proef se hrift 
verlooc henend 

61 Camps (noot 8) blz 10 en 11 P.A. Meilmk Het 
stadsrecht van Haarlem - in B VG O 8e R dl 5 s 
Graxenhage 1944 blz 18^1-216. met name blz 183, 184 204 
212 Tevens attentie voor de bewerker = magister Daniel van 
Duvenee, uit het Zeeuwse dus, waarvan Meilink niet kon weten 
dat deze lange tijd in dienst was van de hertog van Brabant' 

62 Van de Heijden/Hermesdorf (noot 15) blz 148 15 "i 

6? R. van Uytven (noot 10) hlz 218en 219 J.Th. de 
Smidt De Ree htbionnen m het Noorden tot de 14de eeuw m 
AGN dl ? Haarlem/Bussem 1982 bh 140 142 

64 J. Kruisheer (noot 12 1985) hlz 10 11 12 en "^4 
Idem Oorkcmdenboek van Holland en Zeeland tot 1299 dl 11 
1222 tot 1256 - Assen/Maastneht 1986 hlz 269-272 Hierna 
OHZ II 

65 H.P.H. Camps 1987 (iwot 12) blz 335 364 Idem -
Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch in Tv R 
XXI (1953) blz 459 476 Idem Het stadsrecht van Haarlem 
opnieuw bezien - in Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan 
Fiedenk Niermexer Groningen 1967 (en niet 1962 zoals bij 
Camps - 1989 (noot 8) blz 8, noot 1), blz 293-104 Roelevmk 

(noot 58) blz 21 en 22 Verder wederom H.P.H. Camps 
1989 (noot 8) blz 7 H 38 42 69-81 en 120 122 

66 E. Ennen (noot 14) hlz 81 

67 OHZ 11 - (noot 64), blz 312 en 346 Voor Dordrecht 
blz 583 

68 Met het oog op artikel 3b (terzijde genoemde 
heervaart) moet opgemerkt worden dat Bos-Rops (noot 48a 
blz 390) ons inziens ten onrechte stelt dat m de privileges van 
Vlaardmgen niet over heen aai l wordt gesproken Zij bedoelt 
daar overigens mee dat met name niet bepaald woidt met 
hoeveel mannen men ten strijde moet trekken in algemene zin 
w ordt de heen aart w el v erineld Verder kan v ia het 
indrukwekkende proefschrift van Bos Raps (blz 126 en 127 
tabel 18) met het mogelijk bestaan van een baljuw van 
Vlaardmgen in tijd naar voren gehaald worden In tabel 18 
(blz 127) wordt bedoeld 'de stad Delft het baljuwschap 
Delfland en de stad Vlaardmgen 

Errata 
Op bl- 119 m cifiev ering I v an dit artikel (H J V 1991) dient de 
laatste zm bekort te worden tot Ze lijken doen de buigers zelf 
op schrift te zijn gesteld 

Zie voorts de verbeteringen m de noten 48 48b die op 
dateringen uit aflevering 1 slaan 29 november 1413 in plaats 
van 10 november 1413 en 21 maart 1447 in plaats van 21 
maart 1446' 
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