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Vereniging Vlaardingen actief in de Commissie Stad en 
Monument Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting 
Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen en lid van de 
Monumentencommissie van de gemeente Vlaardingen 

Aat Rolaff (1937) is geboren en getogen Vlaardinger Na 
de Mulo werkte hij bijna 39 jaar bij de Super 
(ENCK/Windmill Holland/Hydro Agri) Na zijn ontslag 
begon hij in '92 met schrijven Hij verwierf diverse nomi-
naties en prijzen voor poëzie en proza Zijn laatste publi-
catie is die van 26 sonnetten over Vlaardingen, de bundel 
Facetten, in 1997 bij boekhandel en antiquariaat Lievre-
door ten doop gehouden 
Hij werkt nu aan een tweede herziene druk van deze bun-
del, en aan een geheel nieuwe bundel gedichten, uiteraard 
over Vlaardingen Beide uitgaven worden in 1999 ver-
wacht 
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Voorwoord 

Dit IS de tweeëntwintigste editie van het Historisch 
Jaarboek Vlaardmgen In de vorige eenentwintig jaarboe-
ken IS een reeks onderwerpen aan de orde geweest zoals 
de visserij, de oorlog, opmerkelijke bestuurders, de kerk-
toren, de Pelmolen en het Reedershuys 
Uit de tot dusver verschenen artikelen over meer dan 
zestig onderwerpen blijkt dat er over de geschiedenis van 
onze stad veel te verhalen is We hopen door de jaarboe-
ken de historie van onze stad voor een breed publiek toe-
gankelijk te maken 
Het omvangrijke door Bert van Bommel voor dit jaarboek 
geschreven artikel dat een beschrijving geeft van 
Vlaardingse monumenten en stadsgezichten, levert daar-
aan zeker een waardevolle bijdrage Het artikel wordt ver-
levendigd door de vele door de schrijver gemaakte, gese-
lecteerde en met eerder gepubliceerde foto's 
Zonder de medewerking van het Stadsarchief Vlaar-
dmgen, de onvolprezen fotograaf Roel Dijkstra, de uitste-
kende samenwerking met drukkerij Stout en de sponsors, 
zou de Historische Vereniging Vlaardmgen dit tweeën-
twintigste jaarboek u met hebben kunnen presenteren 
De jaarboekcommissie heeft een lijst van onderwerpen en 
(beoogde) auteurs, hetgeen met wegneemt dat de com-
missie graag wil worden gewezen op onderwerpen uit de 
historie van Vlaardmgen of burgers die een interessant 
verhaal daarover zouden kunnen vertellen Uw buurman' 
Uw oud-collega' De zojuist vertrokken secretaris van die 
oude Vlaardingse vereniging'' 

Tweeentwintig jaarboeken zijn verschenen en de 
Historische Vereniging Vlaardmgen krijgt regelmatig vra-
gen om exemplaren van oude jaarboeken Indien u dub-
bele exemplaren heeft of jaarboeken wil afstaan, laat dit 
dan weten Tot ons genoegen zijn er afnemers voor. 

We wensen u veel genoegen met dit jaarboek 

Jaarboekcommissie 
Historische Vereniging Vlaardmgen 
november 1998 
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Bert van Bommel 

VEaardingse 
monumenten 
en 
stadsgezfchten 



Vlaardingen behoort tot de oudste steden van het graaf-
schap Holland en was eertijds zelfs een van de vier hoofd-
steden (en grafelijke inhuldigmgsplaatsen) van dit keizer-
lijk leen. Vergeleken met de drie andere oud-hoofdsteden 
IS Vlaardingen niet erg rijk aan monumenten en histori-
sche stadsgezichten. Leiden, Dordrecht en Haarlem ont-
vangen jaarlijks drommen toeristen die zich vergapen aan 
de weerspiegeling van oude gevels in Oude Rijn, 
Wijnhaven of Spaarne, om vervolgens naast Oudheden, 
Dordrechts Museum, Teijlers of andere musea ook 
Hooglandse Kerk, Onze Lieve Vrouwekerk, Oude Bavo en 
andere kerken te bezoeken. Dat ook Vlaardingen een 
bezoek waard is, beseffen vooral de Vlaardingers zelf 
nauwelijks. Waar een bezoeker van buiten de stad het pit-
toreske van Hoogstraat, Markt en Oude Haven nog wil 
noemen, komt de gemiddelde Vlaardinger niet of nauwe-
lijks verder dan de Grote Kerk, het stadhuis en de molen, 
wanneer hem gevraagd wordt de Vlaardingse monumen-
ten te noemen. Hoewel in vergelijking met 'echte monu-
mentensteden' bescheidenheid voor Vlaardingen op zijn 
plaats is, mag anderzijds enige trots op wat er wel is niet 
ontbreken. Wie trots is op zijn monumenten zorgt er 
immers ook goed voor. 

Er zijn honderden gebouwen in Vlaardingen, die men met 
recht het predikaat 'monument' kan toekennen. Slechts 
een deel daarvan is ook formeel als (beschermd) monu-
ment aangewezen. Het heeft heel lang geduurd eer de 
Vlaardingse politiek de zorg voor de monumenten 
belangrijk genoeg vond om er geld en aandacht aan te 
besteden. Niet alleen zijn er daardoor in de afgelopen 
decennia veel monumenten gesloopt, de inspanning die 
ten bate van de monumenten werd geleverd (bijvoor-
beeld door de Historische Vereniging Vlaardingen) was 
daardoor vooral gericht op de strijd voor het behoud. Als 
het gaat om de inventarisatie, selectie en omschrijving 
van de monumenten die nu nog niet formeel een status 
hebben gekregen, is er -ondanks dat er ook op dat gebied 
al het nodige is gedaan- nog een inhaalslag te leveren. Dit 
artikel beoogt, aan de hand van een onvolledige, beknop-
te en persoonlijke selectie, het terrein van de monumen-
tenzorg m Vlaardingen enigszins in kaart te brengen. 
Opdat de monumenten herkend, erkend en, waar nodig, 
ook beschermd mogen worden. 
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Helikoptervlucht over de monumenten 

Het was al in 1927 dat de Vlaardingse archivaris Sigal het 
voorstel lanceerde een gemeentelijke monumentenveror-
dening in het leven te roepen In de geschiedenis van de 
Vlaardingse monumentenzorg was dat echter maar een 
incident Eigenlijk moet het jaar 1967 als start van de 
plaatselijke zorg voor monumenten worden beschouwd In 
dat jaar werd de Histonsche Vereniging Vlaardingen op-
gericht Een van de belangrijkste aanleidingen voor de 
oprichting van die vereniging was de voorgenomen sloop 
van (alweer) een historisch pand Tot de doelstelling van 
de vereniging behoort van meet at aan al het veiligstellen 
en bewaren van de Vlaardingse monumenten 
Onderwerp van dit artikel zijn die Vlaardingse monumen-
ten Het verhaal is min of meer opgebouwd als een bedel-
ketting De schakels van de ketting worden gevormd door 
korte beschrijvingen van de belangrijkste monumenten 
Op een aantal punten bevinden zich de bedels uitstapjes 
uit de ketting, die een thema belichten 

Vlaardingen is altijd onderschat geweest, waar het de 
monumentale waarde betreft Toch staat er in een goede-
renlijst van de Abdij van Echternach een kerk te Vlaar-
dingen gemeld, die al in het jaar 698 door een geestelijke 
Heribald aan de Utrechtse aartsbisschop Clemens (Willi-
brord) is geschonken Redelijkerwijs mag aangenomen 
worden dat de plaats dus al sinds de zevende eeuw conti-
nu bewoond is Dat is een ouderdom waarbij Nederlands 
belangrijkste monumentenstad, Amsterdam, in de scha-
duw staat 
De geschiedenis van Vlaardingen is zeker geen successto-
ry Hoewel van de vroegste geschiedenis niet al te veel 
bekend is, heeft het er veel van weg dat sinds die eerste 
vermelding de plaats een belangrijke positie heeft ingeno 
men, met als hoogtepunt wellicht een plek als centrum van 
de grafelijke macht Niet alleen was Vlaardingen een van 
de residenties van de Hollandse graven Ook moet de (ille-
gale) grafelijke tol aan de Merwede in het gebied bij 
Vlaardingen en Maasland hebben gelegen rustte Rooms 
Koning graaf Willem II in Vlaardingen een vloot voor een 
kruistocht uit en stichtte de graaf in het twaalfde-eeuwse 
Vlaardingen een voor die tijd zeer grote kerk De geschie 
denis van die kerk weerspiegelt de geschiedenis van 
Vlaardingen in de jaren zestig van de twaalfde eeuw stokt 
de opbouw van de kerk en lijkt ook Vlaardingen van een 
veelbelovende nederzetting terug te zakken tot het niveau 
van de voornamelijk agrarische dorpen in de omgeving 
Lange tijd heeft de stad een mindere rol in de vaderlandse 
geschiedenis gespeeld Met de golven van het tij van de 

geschiedenis gaat het in de stad beter of slechter altijd 
zweeft haar status tussen die van een echte stad en die van 
een (groot) dorp Monumenten van (inter-)nationale allure 
zal men daarom vrijwel tevergeefs in Vlaardingen zoeken 
Desondanks hebben met name de bloeiperioden tal van 
interessante gebouwen opgeleverd, waarvan er een aantal 
ook behouden is gebleven Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
Gouden Eeuw Behalve het stadhuis en enkele interessan-
te woonhuizen laten talloze details en sporen in de oude 
binnenstad zien, dat deze voornamelijk in die periode zijn 
huidige vorm heeft gekregen De negentiende eeuw ken-
merkt zich door de toenemende concentratie van de 
haringvisserij in Vlaardingen In de tweede helft van die-
zelfde eeuw doet mechanisatie en industrialisatie haar 
intrede Ook dat deel van de geschiedenis is duidelijk aan 
de nog bestaande oude bebouwing af te lezen Top 
monument van die ontwikkeling is wellicht het grote 
haringpakhuis van Hoogendijk aan de Koningin Wilhel-
minahaven Ten slotte is er de periode na de Tweede 
Wereldoorlog waarin Vlaardingen zich ontwikkelde tot 
een vooraanstaande haven en industrieplaats Naast archi-
tecten van naam en faam, die hier tal van interessante 
gebouwen doen verrijzen, vinden we er voorts producten 
van Vlaardingse architecten die zeer de moeite waard zijn 
Behalve in architectonisch opzicht is Vlaardingen m die 
tijd vooral ook vanwege de stedebouwkundige ontwikke-
ling erg interessant Het gedachtengoed van het functiona-
lisme IS bij de naoorlogse uitbouw van de Indische Buurt 
al goed waar te nemen en excelleert in de Babberspolder 
ten oosten van de Van Hogendorplaan en in de Westwijk 
Als stedebouwkundige monumenten overstijgt het belang 
van deze wijken het lokale in ruime mate Als er al een 
periode is waarvoor Vlaardingen een plaats op de 
Nederlandse kaart van monumenten verdient, dan is het 
daarom wel die van de Wederopbouw 

Al wat aan iets of iemand herinnert 

Alvorens in te gaan op de Vlaardingse monumenten en 
stadsgezichten is het wellicht goed eerst de begrippen 
monument en stadsgezicht toe te lichten De ervaring 
leert, dat die begrippen geenszins vanzelfsprekend zijn 
Monument, in het Latijn monimwntiim is al wat aan iets 
of iemand herinnert De betekenis van het woord is dus 
ruim en het woord wordt in brede zin dan ook ruim 
gebruikt Een schilderij van Rembrandt is een monument, 
een archiefstuk is een monument, een oud gebouw is een 
monument Gedichten, romans en muziekstukken zijn 
soms monumentaal We kennen oorlogsmonumenten, 
grafmonumenten en natuurmonumenten 
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In dit artikel beperken we ons tot de door mensen gemaak-
te zaken die duurzaam onderdeel uitmaken van de 
gebouwde omgeving Dat zijn dan natuurlijk in de eerste 
plaats gebouwen en onderdelen van gebouwen Daarnaast 
kunnen ook kleinere objecten, zoals bijvoorbeeld straat-
meubilair en inrijhekken, tot die groep van monumenten 
gerekend worden Aan de andere kant zijn er de (qua 
oppervlak) grotere monumenten, zoals bijvoorbeeld een 
haven- of parkaanleg 
Stads- en dorpsgezichten zijn eigenlijk niet meer dan ver-
zamelingen monumenten met hun directe, historische 
omgeving Er is dan sprake van éen of meer straten, plei-
nen of waterlopen, tezamen met alles wat daartoe behoort 
aan bebouwing, beplanting en terreinaanleg 
Terreinen kunnen om twee redenen monument zijn van-
wege de aanleg van het terrein, bijvoorbeeld als tuin, park 
of landschap of vanwege historische en prehistorische 
resten die in het terrein zijn verborgen (archeologische 
monumenten) 

In principe kan alles wat oud is monument genoemd wor-
den Alles wat oud is, houdt immers een herinnenng aan 
het verleden levend Niet alles wat die herinnering levend 
houdt, maar alleen hetgeen daarvoor \ an grote waarde is, 
heeft in ons spraakgebruik recht op het predikaat monu-
ment (of stadsgezicht) In termen van definitie is sprake 
van zaken die van algemeen belang zijn, vanwege hun 
schoonheid hun betekenis voor de wetenschap of hun cul-
tuurhistorische waarde 

Het begrip monument is daarmee overigens niet minder 
subjectief geworden Er is zonder twijfel verschil tussen 
hetgeen u van algemeen belang acht, en hetgeen naar mijn 
mening recht op die kwalificatie heeft Bovendien zien we 
ook in de loop van de tijd dat het gebruik van het begrip 
wijzigt Toen de monumentenzorg in Nederland nog in de 
kinderschoenen stond, werd het predikaat monument vrij 
wel uitsluitend gebruikt voor prehistorische monumenten 
zoals hunebedden en voor belangrijke objecten van min-
stens enkele eeuwen oud Bij monumenten dacht men 
vooral aan Romaanse en gotische kerken, stadhuizen, 
stadspoorten en kastelen Later is men het woord monu-
ment steeds breder (ook voor eenvoudigere en/of jongere 
objecten) gaan toepassen 

Een goed voorbeeld van de relativiteit van het begrip 
monument wordt gevormd door het gebied van de 
Bierslootstegen In de tijd dat deze werden gesaneerd zag 
men uitsluitend de schrijnende sociale omstandigheden, 
waaronder de bewoners moesten zuchten Logisch dat 
men hier net als elders in Nederland, besloot het comple-
te gebied op te ruimen Stel u echter eens voor, dat de situ-
atie daar, anno 1945, tot op de dag van vandaag zou heb-

ben voortbestaan (terwijl overigens de geschiedenis zijn 
gewone verloop zou hebben gehad) Het gebied zou een 
volstrekt unieke wijk hebben gevormd, die nergens in 
Nederland meer is aan te treffen Het zou een zeer zeld-
zaam monument van de sociale geschiedenis zijn gewor-
den, dat door monumentenzorgers zou worden gekoesterd 
Maar het zou niet alleen vanwege die zeldzaamheid, maar 
ook vanwege de gaafheid van de grotendeels negentiende-
eeuwse eenvoudige architectuur en vanwege stedebouw-
kundige structuur (die tot de oorspronkelijke parcellering 
teruggaat) hoge ogen gooien Hieruit blijkt dat het meest 
belabberde gebouw, als het maar lang genoeg wordt 
bewaard, uiteindelijk zo zeldzaam is dat het recht krijgt op 
het predikaat monument 

De begrippen gaafheid en zeldzaamheid spelen een 
belangrijke rol in het bepalen van de waarde van een 
monument Een gebouw van dertien in een dozijn, hoe 
mooi ook, scoort lager, dan een volstrekt uniek object Een 
gaaf, onaangetast gebouw noemen we eerder monument 
dan een vergelijkbaar gebouw, dat in de loop der tijd aller-
lei aanpassingen heeft ondergaan 
Bij monumentenzorg door de overheid is een subjectief 
begrip als monument of stadsgezicht natuurlijk onbruik-
baar Het moet voor belanghebbenden duidelijk zijn, of de 
regels die de overheid uitvaardigt al of met van toepassing 
zijn De overheids-monumentenzorg in Nederland wordt 
vooral geregeld in de Monumentenwet en in provinciale 
en gemeentelijke monumentenverordeningen Bij de wet 
en bij elke verordening hoort een zogenaamd register van 
beschermde monumenten Sommige monumenten zijn in 
zo'n register ingeschreven (zijn beschermd monument), 
andere monumenten zijn dat (nog) met Voor de 
beschermde monumenten gelden de regels van de wet of 
de verordening, voor de met-beschermde monumenten 
gelden die met Die laatste onderscheiden zich juridisch 
met van andere gebouwen en ze kunnen dus even gemak-
kelijk slachtoffer van sloop of verminking worden als wil-
lekeung welk ander gebouw 

Niet alle monumenten die ik hierna aan bod laat komen 
zijn beschermde monumenten, sommige zijn dat, andere 
staan op de nominatie om beschermd te worden en som-
nuge zullen wellicht nooit in een register van beschermde 
monumenten worden ingeschreven Anderzijds is het ook 
niet zo, dat alle beschermde monumenten in Vlaardingen 
hier beschreven zullen worden Behalve de monumenten 
die ik hier noem, zijn er dus ook nog andere in deze 
gemeente te vinden 
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Monumentenzorg reproductie van waarden 

Monumentenzorg is in zekere zin al zo oud als de mense 
lijke beschaving Het heeft namelijk alles te maken met de 
manier waarop we als samenleving proberen die bescha 
ving m stand te houden, namelijk door waarden over te 
dragen aan volgende generaties Dat doen we met alleen 
met opvoeding en onderwijs Ook met het van generatie 
op generatie doorgeven van realia (fysieke objecten) die 
een zekere waarde vertegenwoordigen geven we onze 
waarden door aan volgende generaties Dat zien we bij 
primitieve culturen waar heilige voorwerpen van sjamaan 
lot sjamaan worden doorgegeven en we doen het ook zelf 
door bijvoorbeeld de familiebijbel ot het zakhorloge van 
opa aan het oudste kleinkind te schenken 
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat een maatschappij alleen 
monumenten wil doorgeven aan een volgende generatie, 
als ZIJ zelt IS overtuigd van de waarde van die monumen 
ten Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de 
gebouwen die in de negentiende eeuw tot stand zijn geko-
men In de periode van de moderne architectuur (de 
decennia voor en na de Tweede Wereldoorlog) werden 
deze gebouwen verguisd Nep en namaak waren ongeveer 
de meest vriendelijke woorden die moderne architecten 
konden uitspreken als het ging om de architectuur die na 
1850 tot stand was gekomen Het mag duidelijk zijn dat er 
ook weinig bereidheid was om producten uit die periode 
als een monument te behandelen In Vlaardings verband 
hoeven we alleen maar aan de toren van de Sint Joannes 
de Dooper aan de Hoogstraat en aan het Weeshuis der 
Hervormden te denken voor beide gebouwen heeft het 
maar weinig gescheeld of ze waren gesloopt 
Op dit moment groeit de belangstelling voor de Weder 
opbouwarchitectuur (dat is de bouwkunst van de periode 
tussen 1940 en 1965) Daartoe hoort ook de architectuur 
van de zogenaamde Delftse School (m Vlaardingen bij-
voorbeeld de stadhuisuitbreiding van ir L H H van der 
Kloot Meijburg en het complex van gemeentereinigmg 
brandweer c a van architect Jac van der Vlis) Najaren-
lang (door de mode men) als een dieptepunt van de archi 
lectuur gezien te zijn, wordt deze stroming thans steeds 
meer bestudeerd en gewaardeerd 

Het enorme tempo waarmee vernieuwingen m de maat 
schappij zich voordoen heeft wellicht ook tot gevolg dat 
een steeds recenter deel van de geschiedenis als ons erf 
goed wordt beschouwd Dat komt natuurlijk doordat steeds 
vaker ook jongere gebouwen slachtoffer van sloop worden 
(denk bijvoorbeeld aan het politiebureau, de eertijds aan 
de Van Hogendorplaan gelegen Heilige Geestkei k, het 
warenhuis van C&A het recreatiegebouwtje van de 

E N C K aan de Westlandseweg en het Kolpabad) Het is 
dus ook meer dan ooit noodzakelijk om over de waarde 
van nieuwe gebouwen na te denken 
De Monumentenwet en de gemeentelijke monumenten 
verordening kennen tot op heden een grens van vijftig 
jaar deze leeftijd moet door een monument zijn bereikt 
voordat het beschermd kan worden Die leeftijdsgrens 
staat tengevolge van bovengenoemde ontwikkeling ter 
discussie De nieuwste monumenten die in dit artikel aan 
de orde komen kunnen door het bestaan van die leeftijds 
grens echter -nog- niet worden beschermd 

Archeologische monumenten 

Veel ouder dan die vijftig )aar zijn de zogenaamde arche 
ologische monumenten Als de Vlaardingse monumenten 
naar leeftijd worden gesorteerd zijn zij de oudste De 
Vlaardingse bodem, die behalve uit klei en veen voor een 
belangrijk deel uit water en maar nauwelijks uit zuurstof 
bestaat, garandeert al eeuwen een prima conservering van 
allerlei sporen van menselijke bewoning Bovendien was 
het gebied waarin Vlaardingen is gelegen van nature een 
uitermate gunstige vestigingsplaats Vlaardingen kan dus 
niet anders dan een archeologische goudmijn zijn Goede 
reden dus om met de archeologische monumenten te 
beginnen 

Archeologische monumenten zijn niet ot nauwelijks zicht 
baar want ze bevinden zich onder het maaiveld onder de 
grond dus Dat wil niet zeggen dat ze bovengronds met 
ervaren kunnen worden Het menselijk ingrijpen in het 
natuurlijke landschap kan vele eeuwen later nog steeds 
duidelijk herkenbaar zijn Archeologen weten dat en speu-
ren daarom landschappen af naar onverwachte verhogin 
gen en bestuderen luchtfoto s op zoek naar patronen in de 
begroeiing die wijzen op onder het maaiveld aanwezige 
monumenten 

Markt 

De markt is een typisch voorbeeld van een archeologisch 
monument Tegenwoordig ervaar je de hoogte vooral als 
je vanuit het westen, via Peperstraat Waalstraat of School 
straat, omhoog loopt Dat komt door de dijken (de 
Maassluissedijk en de Hoogstraat) die al eeuwen op de 
Markt aansluiten Daardoor kun je de Markt ook op een 
hoog niveau benaderen Er wordt gezegd dat de Markt de 
grootste terp is uit het Hollands Friese gebied Hoe groot 
de terp precies was weten we echter niet De noordgrens 
ligt ergens in de buuit van het warenhuis van C&A de 
westrand voorbij de lijn Kuiperstraat - Dijksteeg Aan de 
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oostzijde loopt de Oude Haven, dit water is ontstaan uit 
een kreek (De Vlaarding) en we mogen aannemen dat de 
loop van het water daar in de afgelopen eeuwen weinig is 
gewijzigd Alleen aan de zuidzijde hebben we een pro-
bleem In vroeger eeuwen reikte het water van de Maas tot 
aan de huidige Zomerstraat Het ligt voor de hand dat die 
rivier wat van de Markt heeft afgeknabbeld, maar hoeveel, 
dat is niet te achterhalen 
Vlaardingen was ook voor de graventijd al een ideale plek 
om te bewonen Het oude Vlaardingen ligt op een kleipla-
teau dat werd doorsneden door een grillig krekenstelsel In 
de buurt van de Markt kwamen die kreken samen Door de 
afzetting van klei en zand ontstond daar een relatief hoog-
gelegen terrein Niet alleen was men er tamelijk veilig 
voor overstromingen, ook kon men dankzij de kreken 
gemakkelijk diep in het rondom gelegen gebied doordrin 
gen terwijl aan de andere kant de rivier (en de zee) goed 
toegankelijk waren 

Uit vondsten en opgravingen is bekend dat al in de 
Romeinse Tijd op de plaats van de Markt mensen hebben 
verkeerd Met het vertrek van de Romeinen hoeft daar 
geen einde aan gekomen te zijn, maar bewijs van bewo-
ning is er niet Vast staat dat rond het jaar 1000 de grond 
op en rond de Markt volop in gebruik is, een situatie die 
tot op heden voortduurt Mogelijk moeten we de om-
streeks 700 in Vlaardingen gemelde kerk ook al op de 
Markt zoeken 
De Markt vormt ook een aantrekkelijk stadsgezicht en 
biedt plaats aan tal van (bovengrondse) monumenten Ook 
later in dit artikel komen we dus op deze plaats terug 
De Markt is als eerste archeologisch monument genoemd 
vanwege de centrale rol die deze plek speelde bij de ont-
wikkehng van het Middeleeuwse Vlaardingen De kerk 
die er staat is ooit gebouwd in opdracht van de Hollandse 
graven Het is met bekend welke ambities dit huis in het 
Vlaardingse had In de inleiding zijn al een aantal grafe-
lijke activiteiten genoemd, waaruit blijkt dat de verwach 
tingen hoog geweest moeten zijn Vlaardingen was een 
van de vier hoofdsteden van het graafschap, hetgeen 
inhield dat de graven van tijd tot tijd hier resideerden Hun 
palt^ was de Hoge Werf, een thans vrijwel geheel vernie-
tigd archeologisch monument op de plek waar het 
Liesveldviaduct aansluit op de Markgraaflaan 
In die bloeipenode werd het omringende land ontgonnen 
Voor de tijd van de graven waren alleen terreinen in de 
directe omgeving van het huidige centrum voor de akker-
bouw ingericht Op oude kaarten zijn die akkers herken-
baar als een grillige lappendeken De graven pakten de 
ontginningen planmatiger aan De Hoge Werf fungeerde 
als de eigen ontginningsboerdenj van de graven die een 

groot gebied ten westen daarvan zelf in productie hadden 
genomen Dit gebied wordt aangeduid als terra indamini-
cata De Markgraaflaan de Groeneweg en de Broekweg 
zijn daarbij aangelegd als toegangswegen tot dit land 
Voor de ontginning van de rest van het gebied immigreer-
den gastarbeiders uit Friesland Het gebied werd ingedeeld 
in stroken, elk met een centrale boerderij {terra mansio-
naria) Deze boerderijen, die elk een relatief groot gebied 
verzorgden, stonden onder beheer van haifi rijen, mensen 
die aan het land waren gebonden en diensten verschuldigd 
waren aan de grafelijke hof Op den duur werd de band 
losser en ontstond meer een leenheer leenman verhou-
ding tussen de landsheer en de bewoner van de boerderij 
De positie van de boer werd daarmee een stuk voornamer 
Tenminste een aantal van de ontginningsboerdenjen trans-
formeerde uiteindelijk tot ridderhofsteden vestigings-
plaatsen van lage adel die behalve een boerderij ook een 
mottekasteeltje omvatten 

Terp van de Ridderhofstad Holy 

Vlak bij het Holyziekenhuis, om precies te zijn aan de 
noordzijde van de toegangsweg van de Holysmgel naar de 
hoofdingang van het hospitaal, bevindt zich een terrein dat 
zich ook nu nog, ondanks de ophogingen die in de vroe-
gere polder zijn uitgevoerd, boven de omgeving verheft 
Het IS de plek waar voorheen een van de ontginningsboer-
denjen was gelegen 
Die ontginningsboerdenjen werden opgericht op een goed 
bereikbare natuurlijke hoogte in het landschap, op de 
oever van een kreek In latere tijd werd zo'n plek vaak ver-
der opgehoogd, zodat er een of meer terpen ontstonden In 
die terpen moeten zich de resten van eeuwen bewoning 
bevinden, met op het grensvlak van natuurlijke onder-
grond en opgeworpen grond de oudste bewoningsresten 
In de late Middeleeuwen werd bij de boerderij Holy een 
kleine woontoren opgericht, die was gelegen binnen een 
gracht Het binnentalud van de gracht was hoog opgewor-
pen tegen het torentje Dat torentje had natuurlijk vooral 
een symbolische waarde het fungeerde als teken van het 
belang van de boerderij, die niet zomaar een boerderij 
was, maar een ridderhofstad Natuurlijk zal het torentje 
daarnaast wel een praktische functie hebben gehad, als 
vluchtplaats in geval van nood en als brandkast voor 
belangrijke eigendommen Het mottekasteeltje van Holy 
stond op een kavel land direct naast de oprijlaan tussen de 
Holyweg en het boerderijert Bij de aanleg van de stads-
wijk zijn de resten van dit kasteeltje opgegraven Het 
archeologische monument omvat als gevolg van die 
opgraving dus met meer het terrein van het kasteeltje dat 
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Afbeelding 1. Tegenover het (archeologische) monument Holy 
(de terp aan de noordzijde van de oprijlaan naar het 
Holyziekenhuis) staat het herbouwde innjhek van de voormali-
ge boerderij. In deze replica van brug met innjhek zijn originele 
onderdelen zoals de ijzeren hekvleugels en bekroning en de 
zandstenen wapenstenen opgenomen Achter dit hek, in een 
lage gemetselde muur, bevindt zich de wapensteen die oor-
spronkelijk afkomstig is van de woontoren van de ridderhofstad 
Holy (opname 25 mei 1997). 

volledig is vergraven. De boerderijterp, met daarin de 
resten van eeuwen geschiedenis, is echter wel ongeschon-
den bewaard. Tegenover de terp bevindt zich het gerecon-
strueerde inrijhek van de boerderij (afbeelding 1). 

Terp van Clattenburg 

Iets dichter bij de stad ligt nog een terp, namelijk tussen de 
Burgemeester Verkadesingel en de Mauritssingel. In de 
volksmond wordt deze terp aangeduid als het landje van 
Chardon (afbeelding 15). Chardon was de naam van de 

laatste boer; de eerste die op deze plek een spa in de grond 
stak moet een klein millennium eerder gezocht worden. 
Ook hier is sprake van één van de ontginningsboerderijen 
uit de grafelijke tijd. Of bij deze boerderij ooit ook een 
mottekasteeltje heeft gestaan is niet bekend. De kans is 
echter redelijk groot gezien de ervaring bij opgravingen 
rond andere ontginningsboerderijen. Bij de aanleg van de 
busbaan is in elk geval aangetoond dat zich ook naast de 
terp oude bewoningsresten (uit de eerste helft van de elfde 
eeuw) bevinden. Men trof er een deel van een zogenaam-
de vlaknederzetting aan: menselijke vestiging op de 
natuurlijke ondergrond. Later is ook dit deel van het ter-
rein enigszins opgehoogd, waardoor die resten begraven 
werden. Mogelijk bevinden zich in het terrein van de bus-
baan ook resten van een mottekasteeltje. 
Toen rond 1965 de boerderij werd gesloopt is, net als bij 
Holy, ook hier een deel van de oude erfbeplanting 
bewaard gebleven. Naast een eeuwenoude linde zijn dit 
restanten van de laanbeplanting en erfbeplanting. De terp 
ligt duidelijk verheven boven het omliggende terrein en 
vormt daardoor, met de aanwezige beplanting, een her-
kenbaar, bijzondere plek binnen de omgeving (een land-
mark). 

Hoogstad 

Naast Holy en Clattenburg waren er nog meer ontgin-
ningsboerderijen (totaal een tiental). Holy, Joffer Aechten-
woning en Steenhuizen zijn daarvan geheel of gedeeltelijk 
archeologisch onderzocht. In het boek Van Steitnisser tot 
Stedeling, dat in 1973 ter gelegenheid van het derde 
lustrum van de A.W.N.-werkgroep Helinium werd uitge-
geven, is een verslag van de onderzoekingen te vinden. 
Een nog volkomen ongestoord gelaten ontginningsboerde-
rij is Hoogstad (afbeelding 2). Het complex Hoogstad is 
de kern en het restant van het landgoed Hoogstad en 
bestaat uit een terrein met twee terpen, begroeiingen, 
waaronder een hoogstamboomgaard, een erfaanleg en een 
oprijlaan, een herenhuis uit 1859, een boerderij, twee 
hooibergen, een garagegebouw met daarbij behorende 
duivenhokken en een houten schuur. 
Ook Hoogstad stamt in eerste aanleg vermoedelijk uit de 
elfde eeuw en is gesticht als een van de ontginningsboer-
derijen. Diep onder de terpen moeten zich resten bevinden 
van de oorspronkelijke boerderij, die hier op een kreekrug 
werd opgericht. Onder de noordelijke terp, zo vermoedt 
men, bevinden zich resten van een mottekasteeltje. Tot op 
heden zijn de terpen niet of nauwelijks verstoord; 
daardoor vormt Hoogstad een in archeologisch opzicht 
zeer belangwekkende lokatie. 
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Afbeelding 2. Boerderij Hoogstad, een L>ot,<.ri<Je staalkaart van 
verbouwingen. De stal op deze foto bijvoorbeeld is tot stand 
gekomen door de verbouw van een kort na 1600 gebouwde 
stal, waarvan de gebinten, aangepast aan de nieuwe situatie, 
binnen nog terug te vinden zijn (zie figuur 1). Het woonhuis is, 
zoals aan deze gevel is te zien, onder andere in de jaren 1920 
ingrijpend gewijzigd (opname 25 januari 1997). 

Het complex heeft echter niet alleen een hoge waarde 
vanwege de daar aanwezige sporen van de middeleeuwse 
aanleg en de latere ontwikkeling. De terreinen hebben 
daarnaast een hoge landschappelijke waarde vanwege de 
aanwezigheid van twee terpen, begroeiingen die zijn ont-
staan uit het gebruik als boerderijerf (waaronder een hoog-
stamboomgaard) en de oprijlaan die het complex als van-
ouds verbind met de Broekweg (thans Westlandseweg). 
Bijzonder is hier voorts de vestiging van het archeolo-
gisch- en bouwhistorisch museum Hoogstad en van de 
werkruimten van de archeologische werkgroep Helinium 
en de stadsarcheoloog. Voor wie in archeologie geïnteres-
seerd is, vormt Hoogstad dus in meerdere opzichten een 
belangwekkende plek. 

De andere archeologische monumenten 

Al ver voor de grafelijke periode werd deze streek be-
woond. Opgravingen in de Westwijk (bij de Arij Koplaan) 
brachten indertijd unieke resten aan het licht, waarnaar 
een beschaving is genoemd. In archeologisch opzicht is de 
stad door deze Vlaardingencultuur wereldberoemd gewor-
den. Het is aangetoond dat ook op andere plaatsen tussen 
de gemeentegrenzen resten van oude bewoning terug zijn 
te vinden. Wellicht is de eerste menselijke nederzetting 
binnen de Vlaardingse grenzen nog veel ouder dan de 

Vlaardingencultuur. Het wordt zeer goed mogelijk geacht 
dat in de buurt van station Vlaardingen Oost een steentijd-
nederzetting heeft gelegen. De meest westelijk gelegen 
rivierduin van ons land ligt daar diep onder het maaiveld 
in de bodem. Anders dan bij andere rivierduinen is de top 
van dit duin niet geheel weggestoven, maar door latere 
afzettingen geconserveerd. Bekend is dat rivierduinen 
geliefd zijn geweest als woonplaats. Bewoningsresten zijn 
tot op heden echter steeds gevonden aan de voet van die 
duinen. Die bestaan dan uit losse vondsten, afkomstig van 
de oorspronkelijke nederzetting die op de top van de later 
afgestoven duin moet worden gezocht. Misschien ligt er 
diep onder de omgeving van het station echter wel een 
gaaf behouden gebleven nederzetting. Door de diepte en 
de omvang moesten onderzoekingen echter tot grondbo-
ringen beperkt blijven en is het boek van de Vlaardingse 
rivierduin dus voorlopig nog gesloten. 
Bij archeologische monumenten moeten we ook denken 
aan de waterlopen en dijken die het landschap bepalen. 
Niet alleen in de bodem van de stad zelf, maar ook in het 
buitengebied strekken de tracés zich uit. Een opgraving 
van een waterloop kan veel leren over de tijd waarin deze 
is gevormd tot en met de tijd waarin deze langzaam maar 
zeker is verland. Een doorsnede van een dijk Iaat zien hoe 
deze sinds de aanleg door talloze ophogingen is geworden 
tot de hoog boven het landschap uitrijzende constructie 
van heden. 

De strijd tegen het water is sowieso een onderwerp dat in 
de Vlaardingse archeologie een belangrijke rol speelt. 
Achter het Ibishotel is een complete uitwateringsconstruc-
tie met duikers aangetroffen en nieuwsgierig kijkt men uit 
naar wat op de lokatie van het Kolpabad wordt gevonden. 
Langs de Zuidbuurt staat een hele serie boerderijen op een 
rij, als het ware in het gelid gerangschikt, op de hoogte die 
in het landschap door een oude kreekrug is ontstaan. 
Archeologisch interessante plekken zijn in Vlaardingen 
dus ruimschoots aanwezig. 

Archeologen willen niet graven 

De Markt is als eerste van de archeologische monumenten 
gekozen. Niet omdat deze het oudste is -verre van dat-
maar omdat deze als de belangrijkste kern van de stad kan 
worden gezien. Daarnaast is de Markt echter ook zeer 
illustratief voor de manier waarop we met archeologische 
monumenten om moeten gaan. Op en rond de Markt is 
immers al meermalen archeologische onderzoek verricht. 
Zo is er tijdens de restauratie van de Grote Kerk flink 
gegraven in het koor van de kerk. Daarbij zijn oude fun-
deringsresten aan het licht gekomen en is de oorsprong 
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van deze kerk op tenminste het midden van de twaalfde 
eeuw gedateerd. Later volgden vondsten bij de bouw van 
de HEMA en van de visbankflat, bij de opgraving van de 
foiiotheek-lokiitie op de hoek van de Hoogstraat en 
Peperstraat en in de bouwput voor de kelder van de mteri-
eurzaak Het Waaigat aan de Markt. Bij de reconstructie 
van de Schoolstraat in 1979-'81 en na de brand enige tijd 
terug in Het Scheele Hoekje zijn waarnemingen gedaan. 
Recent is de voet van de verhoging, in de Bredesteeg, de 

Afbeelding 3 Archeologie in Vlaardingen Een overzicht van de 
opgravingen naast de Dijksteeg, aan de voet van de Markt of 
kerkheuvel, zoals deze terp wel wordt aangeduid Op de oudste 
kaart van Vlaardingen (± 1570) staan hier al huizen. Ook in de 
eeuwen daarvoor, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van de 
opgraving, was deze plek echter al bewoond (opname 31 
maart 1997) 

Kuiperstraat en tenslotte langs de Dijksteeg (afbeelding 
3), onderwerp van onderzoek geweest. 
Voor de leek lijkt het daarom, alsof door de archeologen 
met tevredenheid naar de Markt, die zoveel van haar 
geheimen al heeft prijsgegeven, wordt gekeken. Niets is 
echter minder waar. De bodem is voor de archeoloog een 
boek dat slechts één maal kan worden gelezen. Eenmaal 
opgegraven is de waarde vrijwel tot nul gereduceerd. Door 
verbetering van technieken en toename van kennis had het 
boek beter nu dan in het verleden gelezen kunnen worden. 
Bij een opgraving in de toekomst zou men wellicht nog 
meer gegevens boven water hebben kunnen halen. 
Bovendien zijn de meeste opgravingen gedaan in te wei-
nig tijd en met te weinig mankracht. (Denk bijvoorbeeld 
aan Het Waaigat, waar niet getreuzeld mocht worden, 
want ook de aannemer moest voort.) Elke opgraving is 
daardoor onvermijdelijk een opeenvolging van gemiste 
kansen en eigenlijk het laatste wat de archeoloog zou wil-
len doen, hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken. 
Archeologisch onderzoek wordt daarom in principe alleen 
uitgevoerd als het archeologische monument verstoord 
dreigt te worden. Als het ongestoord voort kan bestaan 
dan heeft dat veruit de voorkeur. De beste manier om met 
een archeologisch monument om te gaan is dan ook 
meestal door er niets aan te doen: niet in graven, niet door-
heen heien, geen bomen in laten wortelen en vooral ook 
niet de waterstand verlagen. De belangrijkste taak van de 
stadsarcheoloog is daarom, de archeologisch interessante 
lokaties te kennen en bij het ontwikkelen van plannen en 
uitvoeren van werkzaamheden er op toe te zien, dat deze 
lokaties zo veel mogelijk ongeschonden blijven. 
Stadsontwikkeling en -beheer kan het daarom niet stellen 
zonder archeoloog. Zijn kennis is voor hun werkgebied 
immers onontbeerlijk. Alleen door in een vroegtijdig sta-
dium van de planontwikkeling de archeologie te betrek-
ken, kan nodeloze aantasting van archeologische vind-
plaatsen worden voorkomen. Vandaar dat steeds meer 
gemeenten in Nederland archeologie (net als monumen-
tenzorg) niet meer in de portefeuille Cultuur, maar bij 
Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening onderbren-
gen. (Tot ieders verbazing is in Vlaardingen archeologie 
juist van Stadswerk naar Cultuur verplaatst.) 
hl het geval dat bij afweging van belangen besloten moet 
worden een archeologisch interessante locatie toch op te 
offeren voor nieuwe ontwikkelingen, zal er gegraven moe-
ten worden. Gelukkig hebben we dan met de archeologen 
de mensen die van de gegevens die in de bodem zijn opge-
slagen kunnen redden wat er te redden valt. 
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De oude monumenten 

De wortels van de monumentenzorg zijn al heel oud De 
Nederlandse moderne monumentenzorg laat men in de 
geschiedenisboekjes echter meestal aanvangen in 1875 
Naar aanleiding van het door Jhr mr Victor E L de Stuers 
gepubliceerde artikel Holland op zijn smalst (De Gids 
XXXVII (3e serie XI) deel 3, november 1873, pp 320-
403) werd deze Limburger in 1875 benoemd tot referen-
daris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken In die 
hoedanigheid stond hij aan de wieg van de overheidszorg 
voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst 
Met name in de tweede helft van de negentiende eeuw, de 
periode die voor Nederland mag gelden als de industriële 
revolutie, werd de bestaande wereld flink op haar kop 
gezet en veranderde de maatschappij ingrijpend Dat ging 
ten koste van veel oude, vertrouwde waarden Het hoett 
dus geen verwondering te wekken dat de belangstelling 
voor monumentenzorg in die ti)d sterk toenam Het heeft 
echter tot de jaren 1920 geduurd voor er in sommige 
gemeenten- sprake was van bescherming van monumen-
ten Dat was een initiatief van die gemeenten, die aan wij 
ziging of sloop van geregistreerde monumenten de voor-
waarde van een vergunning verbonden 
Van rijkswege was, zoals gezegd, al sinds 1875 sprake van 
monumentenzorg Die activiteit beperkte zich voorname-
lijk tot het verstrekken van restauratiesubsidies en het 
veiligstellen van enkele zeer belangrijke, met afbraak 
bedreigde monumenten Dat gebeurde bijvoorbeeld door 
deze aan te kopen en ten behoeve van het rijk in gebruik 
te nemen Pas sinds 1940 wordt ook van rijkswege ver-
gunning voor het wijzigen ot slopen van geregistreerde 
(beschermde) monumenten geëist Veel eerder al werden 
door een rijkscommissie monumenten geïnventariseerd 
Dat gebeurde in de eerste drie decennia van deze eeuw 
Die inventarisatie werd in verschillende delen gepubli-
ceerd onder de titel Voorlopige Lijst van Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst 

Tussen 1940 en 1961 gold die Voorlopige Lijst als het 
register van beschermde monumenten Met de inwerking 
treding van de Monumentenwet 1961 kwam daaraan een 
einde en moest er een nieuw monumentenregister worden 
samengesteld In de periode 1961 '68 werden meer dan 
veertigduizend monumenten in het nieuwe register inge-
schreven Noodgedwongen werd daarbij toch weer vooral 
gebruik gemaakt van de Voorlopige Lijst Dat had tot 
gevolg dat de beschermde monumenten lange tijd voorna-
melijk met een vroeg twintigste-eeuwse bril op werden 
geselecteerd Monumenten van na 1850 kwamen daardoor 
tot voor kort nauwelijks op monumentenlijsten voor Maar 

dat was met de enige tekortkoming Zo was de selectie van 
de Voorlopige Lijst vooral gericht op de gebouwen in de 
belangrijkste straten van historische kernen Boerderijen, 
kleinere woonhuizen, objecten aan achterstraten en op 
binnenterreinen, industnele objecten, zij waren alle onder-
vertegenwoordigd Een ander probleem was en dat 
bestaat in feite tot op heden dat vrijwel alle gebouwen 
vanaf de openbare weg werden beoordeeld Veel gegevens 
over de ouderdom en het belang van monumenten liggen 
verscholen in achtergevels en in het interieur en de con-
structie Een voorbeeld van een gezien de werkwijze niet 
te vermijden misser is het winkelhuis De Zeeman aan de 
Hoogstraat Toen de monumenten werden geïnventari-
seerd was de gevel van dit huis op de hoek van de 
Hoogstraat en de Vrouwensteeg voorzien van een pleister-
laag Later is deze laag verwijderd, waarmee het zeven-
tiende-eeuwse metselwerk aan het licht kwam Na het 
wegbreken van stucwerk kwam achter in het huis een siei-
lijk beschilderd balkenplafond tevoorschijn Als nu de 
inventarisatie van de jaren 1960 plaats zou vinden, zou het 
pand ongetwijfeld op de lijst zijn geplaatst Iets dergelijks 
geldt voor een huis even dichter bij de Markt Hoogstraat 
211-213 is, zo weten we nu, een oud pand Dat is onder 
andere at te lezen aan de op de vlucht geboimde (dat wil 
zeggen voorover hellende) voorgevel Wat bij de inventa-
risatie beslist met is gezien, is de achtergevel Die is hele-
maal gepleisterd, maar het is wel een gepleisterde tuitge-
vel (mogelijk vroeger een trapgevel) voor een steile, onge-
twijfeld zeventiende-eeuwse kap, bovendien bevat deze 
gevel een rond zandstenen venstei 

Niet alle beschermenswaardige oude monumenten zijn 
dus in het register van beschermde monumenten terecht 
gekomen 

De Grote Kerk 

Aangenomen mag worden dat, wanneer Vlaardingers 
wordt gevraagd om de monumenten van de stad te noe-
men, de Grote Kerk (afbeelding 4) meestal het eerst naar 
voren zal worden gebracht Het is dan ook ons oudste 
monument, met een geschiedenis die ten minste terug gaat 
tot in de twaalfde eeuw Uit die periode is overigens niet 
veel meer bewaard dan restanten van funderingen Het had 
een grote en zeer fraaie kerk moeten worden, een hoofd-
stad van de Hollandse graven waardig Helaas gebood het 
noodlot anders Nauwelijks waren koor, transept (dwars-
schip) en vienngtoren gereed, of de bouw werd gestaakt 
en later provisorisch afgemaakt Diverse elkaar opvolgen-
de overstromingen zijn er debet aan dat de stad voor de 
landsheer een stuk minder interessant werd en andere ste-
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den het eertijds zo veelbelovende Vlaardingen overvleu-
gelden. In economisch opzicht traden Dordrecht en later 
Rotterdam in de Vlaardingse positie: de bestuurlijke func-
ties kwamen uiteindelijk in "s-Gravenhage terecht. 
Vlaardingen moet nauwelijks meer een stad en meer een 
wat groter dorp zijn geweest, toen het aan het einde van 
die twaalfde eeuw probeerde te herstellen van de rampen 
die zich hadden voorgedaan. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de Grote Kerk in eerste instantie met wat nood-
maatregelen bruikbaar werd gemaakt, onder andere door 
een eenvoudig schip voor de toren te bouwen. 
Toen het later in de Middeleeuwen de stad weer wat meer 
voor de wind ging, zijn er wel diverse uitbreidingen en 
verbouwingen aan de kerk uitgevoerd. Die hielden voor-
namelijk in dat de Romaanse koorpartij naar de smaak van 
de tijd in etappes werd veran-
derd in een gotische koorpar-
tij-
Ook de tweede grote ramp 
die de stad heeft getroffen, 
de stadsbrand van 1574, was 
van grote betekenis voor de 
Grote Kerk. Hoewel die 
brand ongetwijfeld minder 
ingrijpend zal zijn geweest 
dan de latere geromantiseer-
de vertellingen daarover 
doen vermoeden, moet toch 
een groot deel van de huizen 
en gebouwen zijn bescha-
digd of zelfs geheel verloren 
zijn gegaan. Ook de .schade 
aan de Grote Kerk zal groot 
zijn geweest, maar de toren is 
waarschijnlijk geheel en het 
muurwerk van de koren is in 
elk geval gedeeltelijk over-
eind blijven staan. Mogelijk 
is het schip, dat zich voor de 

toren bevond, wel geheel verwoest. Bij de latere herbouw 
van de kerk speelt dat deel in elk geval geen rol meer. 
Het kerkgebouw van voor de reformatie was vooral een 
heilige ruimte, doorgaans veel groter dan op grond van het 
aantal kerkgangers noodzakelijk zou zijn. Het is dus niet 
vreemd dat een klein part van de oorspronkelijke kerk-
ruimte groot genoeg was om er het gereformeerde deel 
van de gemeente voor een woorddienst te verzamelen. 
Daarom werd na de stadsbrand eerst alleen het midden-
koor hersteld en als kerk in gebruik genomen. De ruimte 
van de zijkoren en het noorder- en zuidertransept werden 

Afbeelding 4. De {zuid-)oostzijde van de Grote Kerk: de drie 
beuken waaruit de kerk is opgebouwd zijn ontstaan door het 
herstel van de muurwerken van de drie gotische koren die de 
parochiekerk van Vlaardingen voor de stadsbrand bezat. Aan 

de westzijde is de kerk in 1744 uitgebreid en voorzien van een 
nieuwe, hier over het dak zichtbare toren (opname 31 maart 

1997). 

lange tijd voor allerlei profane doeleinden gebruikt. Niet 
alleen de kerkloods (de bouw-werkplaats) maar ook 
opslag van visnetten en de stadsgevangenis vonden er een 
plaats. 
Zoals overal in Nederland krabbelde men na de eerste 
jaren van de Tachtigjarige Oorlog er weer bovenop en 
ondanks het voortduren van de oorlogstoestand brak er 
een tijd van economische bloei aan: de Gouden Eeuw. 
Ook Vlaardingen profiteerde hiervan mee. Dat had tot 
gevolg dat de stad sterk werd uitgebreid en er vele nieuwe 
huizen verrezen. Het aantal gelovigen dat de kerk bezocht 
steeg eveneens, waarvoor de kerk in twee fasen vergroot 
werd door de resten van de zijkoren en delen van het tran-
sept weer bij de kerkruimte te voegen. Alleen de uiterste 
einden van het dwarsschip zijn nooit meer volledig opge-

bouwd. Het buiten het voor-
malige Mariakoor uitsteken-
de deel van het noordertran-
sept is laag gebleven en heeft 
eeuwen dienst gedaan als de 
stadswaag: het uiteinde van 
het zuidertransept is verdwe-
nen. 

In de jaren 1740 was men 
ernstig bezorgd over de toe-
stand van de kerktoren. 
Oorspronkelijk was dit de 
vieringtoren, dat wil zeggen 
de toren die boven het kerk-
dak uitstak op de plaats waar 
de daken van middenkoor, 
schip, noord- en zuidtransept 
bij elkaar kwamen. Door het 
verdwijnen van het schip en 
wellicht ook ten gevolge van 
brandschade was de stabi-
liteit van die toren niet meer 
optimaal en traden er voort-
durend verzakkingen op. Na 

vergeefse pogingen om de toren weer stabiel te maken 
werd uiteindelijk besloten de toren af te breken en een 
nieuwe toren te bouwen. Ook een ander probleem, het 
ruimtegebrek in de kerk, kon gelijktijdig opgelost worden. 
De nieuwe toren werd dichter bij het stadhuis geplaatst, 
waardoor ook de kerk verlengd kon worden. Ontwerper 
van toren en kerkuitbreiding was de Rotterdammer David 
van Stolk. 

Timmerman-met.selaar David van Stolk (1692-1770) ont-
wierp vrij veel kerken in Zuid-Holland en Zeeland en 
daarnaast ook woon- en pakhuizen zoals bijvoorbeeld de 
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panden Boompjes 41-44 te Rotterdam. Net als zijn vader, 
Johan van Stolk, werkte hij veel voor Domeinen. David 
stond ingeschreven bij het metselaarsgilde, maar trad in de 
praktijk voornamelijk op als architect: hij leverde ontwer-
pen en hield toezicht bij de uitvoering. Zijn ontwerpen 
kenmerken zich door een sobere traditionele vormgeving, 
waarin nauwelijks ornamenten voorkomen. Bij zijn werk 
aan de Vlaardingse kerk consulteerde hij de Haagse archi-
tect-aannemer Dirk Dijkerhoff (1690-1758), die wel vaker 
dit soort constructief ingewikkelde klussen klaarde. 
Davids zoon richtte de thans nog bestaande houthandel 
Abraham van Stolk en Zonen te Rotterdam op. 
In het begin van de negentiende eeuw werd de kerk een 
nieuw orgel rijker. Het is een 
fraai instrument, afkomstig uit 
Gent. De Vlaamse orgelbouwer 
Pieter van Peteghem (1708-
1787) was verantwoordelijk 
voor de bouw en de Utrechtse 
orgelbouwer Abraham Meere sr. 
(1761 -1841) zorgde voor de ver-
plaatsing en aanpassing aan de 
Vlaardingse situatie. Hiermee 
verkreeg Vlaardingen één van de 
mooiste orgels van het land. 
Een ander pronkstuk van de kerk 
is de preekstoel. Ook deze is van 
elders afkomstig, namelijk uit de 
Wiilemskerk te 's-Gravenhage. 
Deze inmiddels (op de voorge-
vel na) verdwenen kerk kreeg de 
preekstoel als een koninklijk 
geschenk: het ontwerp van de 
preekstoel is gemaakt door de 
architect des konings, Henri 
RG.N. Camp (1821-1875). 
Natuurlijk is hiermee de Grote 
Kerk maar zeer summier 
beschreven. Niets is gezegd over 
het fraaie portaal aan de noord-
zijde, over het grafmonument 
van Pieter Reaal boven de toe-
gangsdeur naar de consistorie-
kamer, de gildeborden en de 
vele grafzerken in de vloer van 
de kerk. Ook de zandstenen 
tombe, die bij de opgravingen in 
het koor aan het licht is geko-
men en thans in de kerk is opge-
steld en talloze andere details en 

Afbeelding 5 Voorgevel van het oudste deel van het 
stadhuis van Vlaardingen (1650). De baksteen en de 

trap met open balustrade zijn producten van restaura-
ties; ook de kleuren kloppen met meer met de intenties 
van het oorspronkelijke plan. Zo is van het hoofdgestel 
de houten kroonlijst nu anders van kleur dan het zand-
stenen fries en de architraaf, terwijl die onderdelen ook 

in kleur één architectonisch geheel moeten vormen 
(opname 1 juni 1997). 

onderdelen, moeten noodgedwongen onbesproken blijven. 
Gelukkig wordt er op het moment van dit schrijven aan 
een monografie over de kerk gewerkt. 

Het stadhuis 

Er zal zeker een vorm van stedelijke bestuur zijn geweest 
in 1273, het jaar van de oudst bekende overeenkomst tus-
sen graaf en burgers over stedelijke rechten, maar we 
weten niet sinds wanneer die overheid een eigen gebouw 
heeft, noch waar dit dan stond. Voor zover we ervan 
weten, heeft het stadhuis echter altijd op de hoek van de 
Markt en de Waalstraat gestaan. 

In de Middeleeuwen was de 
stadsregering uiterst eenvoudig 
en klein, waarbij maar weinig 
mensen zich beroepsmatig met 
bestuurszaken bezig hielden. Na 
verloop van tijd groeide, samen 
met de stad en de organisatie van 
de samenleving, ook het stads-
bestuur. Stadhuizen hebben 
daardoor de neiging in de loop 
van de geschiedenis uitgebreid 
en door grotere exemplaren ver-
vangen te worden. Soms duurt 
het erg lang voor er een echt 
gemeentehuis tot stand komt. 
Dat zien we in Vlaardinger-
Ambacht, waar het gemeentebe-
stuur tot ver in de vorige eeuw 
voldoende heeft aan de ruimten 
die men huurt in een herberg. 
Men heeft het daar, in tegenstel-
ling tot in de stad, dus heel lang 
zonder gemeentehuis kunnen 
stellen. 

In het midden van de zeventien-
de eeuw kwam op de plek waar 
vanouds het Vlaardingse stad-
huis is gelegen een nieuw raad-
huis tot stand: een modern groot 
gebouw, een stad als Vlaar-
dingen meer dan waardig (af-
beelding 5). Ontwerper was 
Bartholomeus Fransz. Drijff-
hout. 
Bartholomeus Drijffhout (1605-
1649) zette het Dordrechtse 
natuursteenbedrij f van zijn vader 

19 



Frans Lebuwijnsz Drijffhout voort In 1636 verhuisde hij 
naar Den Haag waar zijn broer Laurens al sinds 1624 
werkzaam was In de hofstad voerde hij samen met zijn 
broer diverse beeld en steenhouwerswerk/aamheden uit 
onder andere voor stadhouder Frederik Hendrik 
Bovendien verkeerde Bartholomeus daar in de kringen 
van Nederlands belangrijkste architecten zoals Jacob van 
Campen en Pieter Post Mede daardoor wist hij zich tot 
een zeer verdienstelijk architect te ontwikkelen aanzien 
verkreeg hij met name aan het eind van de jaren 1640, de 
tijd waarin hij optrad als contmlleur van Zijn HcxKhts 
wenken (opzichter voor de stadhouder) Het Vlaardingse 
raadhuis is zijn laatste en na de Middelburgse Oostkerk 
bekendste werk 

Over de bouwgeschiedenis van het stadhuis is eigenlijk 
maar weinig bekend De naam van Bartholomeus 
Drijffhout bijvoorbeeld is ooit min of meei toevallig m de 
rekeningen van de stad aangetroffen (1648, vijfentwintig 
ponden voor het maken van het bestek) Uit een vermel-
ding in diezelfde rekeningen maken we op dat het oude 
stadhuis IS afgebroken (16*51 betaling zaalhuur voor het 
houden van vergaderingen int ciffhreekin \ant oude stad 
hii\ 9) Het huidige stadhuis is dus waarschijnlijk geen vei 
bouwing en uitbreiding van een bestaand stadhuis -het 
geen natuurlijk ook mogelijk was geweest maar geheel 
nieuw opgetrokken De meeste rekeningen voor de bouw 
van het stadhuis zijn betaald in 1649 maar op het stadhuis 
staat het jaartal 1650 Aangenomen mag worden dat de 
bouw in 1649 is aangevangen en in het begin van 1650 
moet zijn opgeleverd Bartholomeus Drijffhout die in juni 
1649 te Dordrecht overleed en overigens in de stadsreke-
ningen met meer wordt genoemd zal waarschijnlijk niet 
meei zelf aan het stadhuis gewerkt hebben In de stadsre-
keningen vinden we voor het natuursteenwerk de naam 
van Johan van Lier Dat is waarschijnlijk de Haagse beeld 
houwer Jan Gerritsz van Lier geweest die net als 
Bartholomeus Drijffhout in de Haagse hofkringen vertoef 
de en werk voor de stadhouder uitvoerde Het oorspronke 
lijke in Bentheimer zandsteen uitgevoerde beeldhouw-
werk (zoals de Vrouwe Justitia en de beide leeuwen op het 
bordes) moet dus aan deze Jan Gerritsz van Liei woiden 
toegeschreven 

Ook de naam van de bekende bronsgieter Cornells 
Ouderogge is met dit stadhuis verbonden Cornells was de 
zoon van Jan Oudeiogge de befaamde Rotterdamse klok 
ken en geschutsgietei die onder andere het beroemde 
beeld van Erasmus in Rotterdam had gegoten Cornells 
zette het bedrijf van zijn vader voort en werd net als hi) 
een bekend klokkengieter In 1649 heeft hi| de luidklok 
van het Vlaardingse stadhuis gegoten Die klok hing lange 

tijd niet in het stadhuistorentje, maar was uitgeleend aan 
de Bethelkerk (aan de Burgemeester Verkadesingel) 
Het stadhuis heeft een benedenverdieping die voor allerlei 
minder verheven zaken werd gebruikt (zoals bijvoorbeeld 
als stadsgevangenis) en een bovenverdieping die qua inde-
ling sterk deed denken aan de hoofdverdieping van een 
voornaam herenhuis achter het bordes van de hoge stoep 
voor de gevel liep een brede middengang met aan weers 
zijden de werk , ontvang en vergaderruimten van het 
stadsbestuur De zogenaamde histonsdu hal in het stad 
huis is dus helemaal niet zo historisch als wij denken De 
hal IS tot stand gekomen door de ruimten van de midden-
gang en de kamers ter rechter zijde daarvan samen te voe 
gen 

Ook de gevels zi|n voor een aanzienlijk deel het product 
van latere herstellingen In de negentiende eeuw werd het 
stadhuis naar de smaak van de tijd voorzien van een 
pleisterlaag op de gevel Het stadsbestuur besloot in 1825 
om de gevel door Willem Pleysier te laten bepleisteren 
voor de som van ƒ 131 en het gebouw daarna voor 
ƒ 160 - te laten schilderen door Hugo Voorsluys en Justus 
Kos Toen in 1897 het stadhuis door de stadsbouwmeester 
ir G N Itz werd gerestaureerd, het men het pleisterwerk 
vanwege de kosten van herstel ongemoeid Bij restauratie 
aan het begin van deze eeuw onder leiding van de direc 
teur gemeentewerken de heer ir L H E van Hylckama 
Vlieg- bleek die cementpleister zo vast te zitten, dat het 
onmogelijk was deze te verwijderen zonder de steen ern 
stig te beschadigen De buitenste laag baksteen is toen 
door een moderne steen vervangen Het meeste beeld 
bouwwerk (zeker de leeuwen op het bordes en Vrouwe 
Justitia boven de gevel) stamt echter nog uit de bouwtijd 
de balustrade van de trap is echter door Van Hylckama 
Vlieg ontworpen Van oorsprong had het stadhuis een 
gesloten balustrade en waren de trappen van de stoep 
(nog) veel steiler 

Ook in het kader van de naoorlogse stadhuisuitbreiding is 
het oude stadhuis nog een paar maal stevig onder handen 
genomen In 1949 weid het interieur aangepast (waarbij 
onder andere de marmeren schouw verdween die afkom 
stig was van het herenhuis bij Het Hot maar de indeling 
met rmddengang grotendeels ongewijzigd bleef) 
Vervolgens werd de gevel nogmaals hersteld en ten slotte 
werden de bodekamer de trouwzaal (van oorspiong twee 
kamers) en de gang samengevoegd tot de huidige histoii 
SC he hal en werd de raadzaal als trouwzaal in gebruik 
genomen 
Tot in de negentiende eeuw was het oude Vlaardingse 
stadhuis ruim genoeg voor de huisvesting van de stede 
lijke overheid Op een bepaald moment konden uitbrei 
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dingen echter niet meer achterwege blijven, al bleven ze 
eerst nog beperkt doordat men in de onmiddellijke omge-
ving van het stadhuis ook andere lokaliteiten in gebruik 
begon te nemen. Politie, brandweer, bouw- en woningtoe-
zicht en andere takken van dienst kregen rond de Markt 
hun eigen gebouwen. Uitbreiding van het stadhuis vond 
onder andere plaats in 1875. In dat jaar werd een aangren-
zend haringpakhuis aan de Waalstraat aangekocht en inge-
richt tot werkruimte voor de burgemeester en de secreta-
ris. De verdieping onder deze werkruimten werd overi-
gens een tijd lang nog als haringpakhuis verhuurd! In 
diverse fasen ontstond er zo langs de Waalstraat een aan-
bouw, die nog steeds aanwezig en herkenbaar is. 
Na de Tweede Wereldoorlog breidden stad en ambtena-
renapparaat zo sterk uit, dat een forse vergroting van het 
stadhuis niet uit kon blijven. Al in 1939 stond een moge-
lijke uitbreiding op het programma. Een meervoudige ont-
werpopdracht werd verstrekt aan de architecten C.J. 
Blaauw, ir. L.H.H, van der Kloot Meijburg, H.P.J. de Vries 
en ir. E.H. en H.M. Kraaijvanger. Uit de plannen koos men 
het voorstel van Van der Kloot Meijburg. 
Ir. L.H.H, van der Kloot Meijburg werd in 1911 geboren 
in Rotterdam als de zoon van de bekende architect 
Herman van der Kloot Meijburg; sinds 1938 werkte hij op 
het bureau van zijn vader en vanaf 1945 als zelfstandig 
architect. 

Behalve het oude stadhuis en de aanbouw aan de 
Waalstraat moest het gehele bouwblok tussen Markt en 
Paterstraat wijken voor de stadhuisuitbreiding. Rond een 
in het midden uitgespaarde binnenplaats werd in fasen, in 
de trant van de zogenaamde Delftse School, de nieuw-
bouw van het stadhuis gereahseerd. In 1963 werd deze 
bouwcampagne voltooid. 
Een volgende uitbreiding vond niet veel later plaats. In het 
midden van de jaren 1970 kwam, tussen Westnieuwland 
en Waalstraat, het secretariegebouw tot stand. Ontwerper 
was de architect Jan Hoogstad. 

De stadskorenmolen 

Vlaardingen kende vroeger meerdere windmolens. Als we 
de molenromp in het ambacht van Vlaardingen niet mee-
tellen (door grenswijziging staat die tegenwoordig in 
Schiedam), is de molen aan de Kortedijk (afbeelding 6) de 
enige nog bestaande Vlaardingse windmolen. 
In het jaar 1407 werd de omvang van de stadsvrijheid uit-
gebreid. Net als bij veel andere steden werd ook in 
Vlaardingen het gebied waarbinnen de jurisdictie van de 
stad gold in de loop der tijd steeds groter. Op zichzelf is de 
uitbreiding dus niet bijzonder. Aardig is, dat er in de 
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Afbeelding 6 
De voormalige 
stadskorenmolen 
(nu na eeuwen 
weer particulier 
bezit) aan de 
Kortedijk. Na 
decennia er als 
peperbus bijge-
staan te hebben 
(zonder balie, kap 
en roeden) is de 
molen sinds de 
late jaren 1950 
hersteld en in 
bedrijf (opname 7 
februan 1997). 

onischiijving van de noordgrens een molen wordt 
genoemd. Die grens werd bepaald op tien roeden voorbij 
de molen. Thans vinden we die noordelijke stadsgrens 
terug in de zuidgevel van het ingangsgebouw van de 
Algemene Begraafplaats aan het Emaus. Tot in de Tweede 
Wereldoorlog was dit de grens tussen Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht. Gaan we vanaf die gevel tien roe-
den zuidwaarts (in hedendaags Nederlands ongeveer 37,5 
meter) dan vinden we exact daar nog steeds een molen. 
De eerste molen aan de Kortedijk stond oorspronkelijk 
dus buiten de stad en kwam door de grenswijziging binnen 
het stadsgebied te staan. Het zal wel een houten molen 
geweest zijn en aangenomen mag worden dat hij ook veel 
lager was dan het huidige exemplaar. Op de plattegrond 
die Jacob van Deventer in de jaren 1560 van Vlaardingen 
maakte staat hier een houten standaardmolen getekend. In 
1585 kwam de molen, door aankoop uit handen van parti-
culieren, in bezit van de stad. Pas enkele jaren geleden 
heeft het gemeentebestuur de molen weer verkocht, zodat 
deze ruim vier eeuwen tot het openbaar bezit heeft be-
hoord. 

In 1688 werd de houten molen vervangen door een stenen 
exemplaar. De plaats daarvan wordt sinds 1790 ingeno-
men door de huidige molen. Zeven jaar na de bouw van 
deze laatste molen woedde er een felle brand, waardoor 
het bovenste gedeelte herbouwd moest worden. 
In 1914 zakte één van de wieken uit de as, waarbij ook een 
belangrijk deel van de balie werd verwoest. De molen 
werd toen niet meer hersteld, maar juist verder onttakeld, 
zodat de peperbus ontstond die vele Vlaardingers nog 
gekend hebben. Pas in de jaren 1956-'57 werd deze situa-
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tie weer ongedaan gemaakt. De molen werd gerestaureerd 
en in bedrijf genomen. Sindsdien draagt de molen de naam 
Aeolus, naar de (Romeinse) god van de wind. 

De visbank 

Dat Vlaardingen een visbank (afbeelding 7) bezit heeft 
weinig te maken met het feit dat Vlaardingen de 
haringstad van Nederland was. De visbank was de plaat-
selijke vismarkt, waar de lokale bevolking vis voor eigen 
consumptie kon kopen. Al voor de stadsbrand van 1574 
was er in Vlaardingen een vismarkt. Aangezien de stads-
rekeningen van 1577 uitgaven melden voor de bouw van 
een nieuwe vismarkt zal dat gebouw tengevolge van de 
stadsbrand ernstig beschadigd zijn of misschien wel 
geheel verloren zijn gegaan. De eerste afbeelding van de 
vismarkt stamt uit 1743; iets ten zuiden van de plaats van 
de huidige visbank staat een wat kleiner gebouwtje dat 
ontegenzeglijk als vismarkt gefungeerd moet hebben. Het 
huidige gebouw is in 1778 naar ontwerp van Jacob van 
Schie gerealiseerd. Het is een zeer fraai voorbeeld van de 
toen opgeld doende bouwstijl. Geïnspireerd door opgra-
vingen en ontdekkingen van klassieke architectuur werden 
vormen en ideeën uit de Griekse bouwkunst soms tamelijk 
letterlijk toegepast. De zuilengang met zijn Toscaanse zui-
len onder een Dorisch fries, zoals we die bij de visbank 
aantreffen, is een goed voorbeeld van zo"n klassiek thema. 

Afbeelding 7. De stedelijke markt voor de detailhandel in vis 
(visbank), maar daarnaast ook het gebouw voor allerhande 
andere functies. Het gebouw was namelijk ook in gebruik als 
bijvoorbeeld zakkendragershuisje en telefooncentrale. 
Tegenwoordig worden er geen vissen, maar bloemen en plan-
ten verkocht (opname 17 januari 1997). 

Boerderijen 

Tegenwoordig beslaat de bebouwde kom van Vlaardingen 
het grootste deel van het grondgebied van de gemeente. In 
vroeger eeuwen nam de bebouwde kom van Vlaardingen 
maar een fractie van het grondgebied in, was de kern van 
Vlaardinger-Ambacht niet meer dan een stukje lintbebou-
wing, bestond het gehucht Zoutenveen uit wat huizen op 
een wegkruising en kende Babberspolder in het geheel 
geen bebouwde kom. 

Een groot deel van Zoutenveen (waaronder het gehucht, 
dat beter bekend staat als aan de kapel) ligt nu in de 
gemeente Schipluiden. Een deel van Vlaardinger-
Ambacht is nu gelegen in de gemeente Schiedam en het 
grootste onbebouwde gebied in de gemeente Vlaardingen 
behoorde oorspronkelijk tot Maasland. 
Het aantal historische boerderijen dat Vlaardingen kent is 
met de stadsuitbreidingen sterk afgenomen. Vele in histo-
risch opzicht zeer interessante boerderijen hebben plaats 
gemaakt voor stadsuitleg. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
Engelse Boomgaard en de Moordwoning. die slachtoffer 
werden van de westelijke stadsuitleg. Boerderij Middel-
Huyse (1665 gebouwd in opdracht van de Delft.se koop-
man Van Vredenburg) moest plaats maken bij de aanleg 
van de Holywijk. Deze boerderij is bekend vanwege de 
discussie die de voorgenomen sloop teweeggebracht heeft 
en waarvan de kranten uit die tijd getuigen. Met Middel-
Huyse verdwenen ook beide andere boerderijen van het 
kleine buurtschap Driehuizen: Zuider-Huyse en Noorder-
Huyse(1689). 

In het polderlandschap rond de stad zijn toch nog enkele 
interessante boerderijen behouden gebleven. Behalve ten 
noorden van de Holywijk vinden we die vooral op het 
vroegere grondgebied van de gemeente Maasland, direct 
ten westen van de Westwijk. Twee van deze boerderijen, 
de Sarijnehove (Zuidbuurt 34) en Zuidbuurt 30, genieten 
bescherming op grond van de Monumentenwet. 
Bij een onderzoek, dat in het kader van de reconstructie 
van het Midden-Delfland werd uitgevoerd, bleek dat deze 
laatste boerderij de oudste van de Zuidbuurt is. In de boer-
derij bevindt zich een houtconstructie uit het begin van de 
zestiende eeuw. Het metselwerk is ruim een eeuw jonger, 
dus wellicht is er sprake van een boerderij die eerst in hout 
is uitgevoerd en pas later van bakstenen wanden en gevels 
is voorzien. Vrijwel even oud bleek de Jan Schurenwerf 
(Zuidbuurt 40) te zijn. Ook hier werd een zestiende-eeuw-
se houtconstructie aangetroffen. De naastgelegen boerde-
rij op nummer 42 was weliswaar gedateerd in 1611, maar 
vond zijn oorsprong gezien enkele verzaagde eikenhouten 
ankerbalkgebinten eveneens in de zestiende eeuw. 
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Afbeelding 8. Zeer fraai, maar ook verwaarloosd, is dit achttien-
de-eeuwse mrijhek van de boerderij Schinckelshoek aan de 
Zuidbuurt (opname 1 maart 1997). 

De hiervoor genoemde Sarijnehove moet weinig later, aan 
het einde van de zestiende eeuw tot stand zijn gekomen. 
Het jaartal 1644, dat op een deurkalf is aan te treffen, slaat 
op een latere uitbreiding, waarbij de boerderij zijn huidige 
stadse karakter heeft gekregen. Ook nog uit de zestiende 
eeuw stamden tenslotte de boerderijen op nummer 32 en 
36. Bij nummer 32 werd een compleet ankerbalkgebint 
met eiken jukken aangetroffen, dat was verzaagd, zodat de 
standvinken konden worden gedraaid en de stalindeling 
kon worden gemoderniseerd (figuur 1). Oorspronkelijk 
stond het vee immers met de koppen naar de buitengevels 
en was er alleen in het midden een gang. Bij jongere stal-
len .staat het vee met de koppen naar de middengang of 
voergang (voorboes) en is er langs beide langsgevels een 
achtergang of mestgang aangebracht. 
Een fraai voorbeeld van de latere ontwikkeling van de 
boerderijen werd gevormd door boerderij Zuidbuurt 91, 
die aan het einde van de zeventiende eeuw werd gebouwd. 

Figuur 1. (Halve) doorsneden van een stal met ankerbalkgebin-
ten, van een verbouwde stal met verzaagde ankerbalkgebinten 
en van een stal met dekbalkbeginten. 

Op de plaats van de zogenaamde mooie kamer, die in het 
exterieur door een trapgevel werd gesierd, was later een 
wagen.schuur ingericht. (Het houtwerk van deze boerderij 
was voor een deel overigens veel ouder en is, na onder-
zoek, op circa 1530 gedateerd.) 
De achttiende eeuw werd vertegenwoordigd door de boer-
derij Schinckelshoek (Zuidbuurt 79), waarvan de eerste 
steen, zo blijkt uit de gevelsteen, gelegd is in 1735. Uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw dateerden de boerde-
rijen op de nummers 44, 85 en 87. Nog jonger waren 
Zuidbuurt 48 (uit 1856), 46 (uit 1878), 89 (uit 1892), 93 
(eind negentiende eeuw) en 38 (na brand aan het begin van 
de twintigste eeuw opnieuw opgericht). Vooral nummer 
89, de Schalkshoeve, een rijk uitgevoerde boerderij, is een 
goed voorbeeld van de eindfase van de ontwikkeling van 
de Midden-Delflandse boerderij. 

In het kader van de reconstructie Midden-Delfland zijn de 
meeste van deze boerderijen heringericht, zo veel moge-
lijk met behoud van de historische waarde. Twee van de 
boerderijen zijn, tegen de bedoelingen in, gesloopt. 
Ook binnen de bebouwde kom zijn een paar boerderijen 
gespaard. In de Westwijk is dat de NlVON-boerderij, in de 
Broekpolder (het gedeelte ten zuiden van de A 20) staat 
nog de boerderij Hoogstad (afbeelding 2) en aan het einde 
van de Surinamesingel resteert ook nog een boerderij. De 
huidige opstallen van die boerderij dateren van 1744. Als 
agrarische nederzetting stamt het complex echter uit de 
Middeleeuwen. 

Hoogstad bestaat sinds de elfde eeuw, maar de huidige 
gebouwen zijn pas veel later opgericht. Ook hier is in de 
stal een verzaagd ankerbalkgebint aanwezig: grenenhou-
ten gebinten, met schaargebinten voor de kap en tussen de 
ankerbalkgebinten telkens een bint aan hangstijlen. Op 
grond daarvan is aan te nemen dat de stal kort na 1600 is 
gebouwd. In de loop der tijd is het boerderijcomplex 
meermalen gewijzigd en uitgebreid. De laatste van die uit-
breidingen en wijzigingen houden verband met de praktijk 
van de huisarts Cornells Moerman, die als alternatief 
genezer van kanker hier een centrum voor kankeronder-
zoek en -therapie heeft willen vestigen. 

Woon- en pakhuizen in de stad 

Het merendeel van de Vlaardingse oude monumenten 
bestaat uit woon- en pakhuizen; de meeste daarvan zijn in 
de late zestiende en vooral in de zeventiende eeuw opge-
richt. In die periode rees de stad op uit het puin van de 
stadsbrand en profiteerde zij van de Gouden Eeuw. Erg 
veel moeten we ons van het zeventiende-eeuwse 
Vlaardingen overigens niet voorstellen, want niet alleen 

23 



was buurstad Schiedam meer dan twee keer zo groot, ook 
het dorp Maassluis was groter dan de stad Vlaardingen. 
Bij sommige huizen is de architectuur van die tijd nog 
goed zichtbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor Kortedijk 122 
uit 1651 en Westhavenkade 38 uit 1646 (afbeelding 9). 
Wie enigszins is ingevoerd in de zeventiende-eeuwse 
architectuur zal al lopend door de stad nog veel meer 

Afbeelding 9. Eén van de meest sprekende voorbeelden van 

zeventiende-eeuwse woonhuisarchitectuur is dit huis aan de 

Westhavenkade uit 1648. De onderpui is het resultaat van een 

negentiende-eeuwse verbouwing. Anders dan bij vroegere 

restauraties gebeurd zou zijn is bij het herstel van dit pand met 

respect omgegaan met de wijzigingen die het pand in de loop 

der t i jd heeft ondergaan. De geschiedenis die het pand heeft 

meegemaakt bleef op die manier ook in de gevel afleesbaar 

(opname 17 januari 1997). 

gebouwen uit die periode kunnen herkennen. Aan de 
Wijnstraat, de Havenstraat en de Landstraat staan bijvoor-
beeld gevels, waarin de oorspronkelijke houten kruisko-
zijnen nog aanwezig zijn. 
Een goed voorbeeld van een nauwelijks als zodanig her-
kenbaar zeventiende-eeuws huis is Hoogstraat naast 206. 
Het is op het eerste gezicht een onooglijke gepleisterde 
gevel met daaronder een moderne winkelpui. Tot over-
maat van ramp zijn enige jaren geleden de houten vensters 
op de verdieping door plastic exemplaren vervangen. Wie 
nauwlettend kijkt ziet echter aan weerszijden nog net de 
zeventiende-eeuwse sierankers, die met het voorover hel-
len van de voorgevel (en binnen: de constructie van een 
deel van de kap) de ouderdom van het pand verraden. Dit 
pand is, net als vele andere zeventiende-eeuwse gebou-
wen, in later tijd gemoderniseerd en aan de eisen en smaak 
van de tijd aangepast. 

Afbeelding 10 

Ook dit pand aan 

de Smalle 

Havenstraat is van 

oorsprong een 

zeventiende-

eeuws huis. De 

talloze wi jz igin-

gen die het pand 

in de loop der ti jd 

heeft ondergaan 

zijn duidelijk af te 

lezen. Een feno-

meen dat eertijds 

ook in andere vis-

serssteden was 

terug te vinden, 

maar nu nog (vrij-

wel) uitsluitend in 

Vlaardingen voor 

komt zijn de 

droogstokhaken. 

Beide ijzeren 

haken in de gevel 

dienden voor het 

opleggen van de 

stok waaraan het 

oliegoed van de 

visser werd 

gedroogd (opna-

me 31 maart 

1997). 
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Afbeelding 11. Notaris Verkade (de vader van de Verkade van 
de kaakjes) liet aan het begin van de negentiende eeuw dit huis 
aan de Markt verbouwen; hoewel nauwelijks vergelijkbaar met 
de Franse voorbeelden wordt de stijl waarin de nieuwe voorge-
vel werd opgetrokken ook in Nederland als empire (style empi-
re, de stijl van het keizerrijk van Napoleon I) aangeduid (opna-
me 1 juni 1997). 

Een zeer sprekend voorbeeld van de wijzigingen die een 
woonhuis in de loop van de tijd kon ondergaan is het pak-
huisje aan de Smalle Havenstraat (afbeelding 10). De eer-
ste verdieping van dit thans twee bouwlagen en een zolder 
omvattende pand is nog duidelijk herkenbaar als een deel 
van een zeventiende-eeuws woonhuis. Zowel het gevel-
deel op de begane grond als dat op de tweede verdieping 
zijn echter producten uit een latere periode. 
Een ander voorbeeld vinden we aan de Westhavenkade op 
nummer 10. Dit brede huis is tot stand gekomen door de 
samenvoeging van twee zeventiende-eeuwse huizen, bij 
welke gelegenheid de voorgevel is vernieuwd. Wie de 
moeite neemt om niet alleen de fraaie achttiende-eeuwse 
voorgevel met zijn erker, omlijste voordeur en hoofdgestel 
met gesneden consoles en de mooie dakpartij te beschou-
wen, en door de Zalmsteeg naar de achterzijde loopt, kan 
aan de Wijnstraat nog de oorspronkelijke twee huizen her-
kennen. 

Ook het pand op de hoek van de Markt en de Kerksteeg 
(het in 1978-'79 door de Vlaardingse architect Gilles 
Geluk gerestaureerde huis van notaris Pieter Verkade, 
afbeelding 11) heeft een jongere voorgevel dan achterge-
vel. De achtergevel is een tuitgevel met zogenaamd 
vlechtwerk langs de opgaande kanten; mede gezien de 
steilte van de kap en de uitvoering van het metselwerk 
mogen we aannemen dat het uit de zeventiende eeuw 

Afbeelding 12 Het Huis met de Lindeboom lijkt op het eerste 
gezicht een gewoon achttiende-eeuws redershuis, maar is bij 
nadere beschouwing een zeer bijzonder gebouw uit het begin 
van de twintigste eeuw. Veel authentiek materiaal van het oor-
spronkelijke achttiende-eeuwse herenhuis is hierin verwerkt. 
Eén van de fraaiste en meest opmerkelijke monumenten van de 
stad (opname 1 juni 1997). 

stamt. De voorgevel is echter een product uit een latere 
periode, rond of niet te lang na 1800 tot stand gekomen. 
Het vlakke, zeer verzorgde metselwerk, de hanekammen 
boven de empire-ramen en vooral het fraaie hoofdgestel 
met onder de kroonlijst een fries met trigliefen en metopen 
is typerend voor deze periode. We kennen in Vlaardingen 
maar weinig gevels uit die tijd. Een goed ander voorbeeld 
is Westhavenplaats 15/16, waarschijnlijk ook bij verbou-
wing tot stand gekomen. 
Het Huis met de Lindeboom (thans Visserijmuseum, 
afbeelding 12) werd even na 1740 gebouwd als herenhuis 
voor Abraham van der Linden. Dit pand is zeer bijzonder, 
ja zelfs bijna uniek in Nederland. Het is slechts met één 
ander pand (in Middelburg) vergelijkbaar. Dat heeft niet te 
maken met de oorspronkelijke bouw, maar met een latere 
verbouwing aan het begin van de twintigste eeuw. Strikt 
genomen zou ik het Visserijmuseum daarom moeten 
behandelen bij de jonge monumenten. Zowel aan de 
Lange Noordstraat in Middelburg (1911) als aan de 
Westhavenkade in Vlaardingen (1907) stond rijksbouw-
meester Daniël E.C. Knuttel (1857-1926) voor de opgave 
een oorspronkelijk herenhuis te verbouwen, uit te breiden 
en in te richten tot postkantoor. Bij het Vlaardingse 
gebouw is die ingreep duidelijk herkenbaar aan zij- en 
achtergevel. Deze gevels zijn in detaillering en uitvoering 
ontegenzeglijk het resultaat van een vroeg twintigste-
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eeuws ontwerp. Verbazing echter wekt de voorgevel, die 
bij deze operatie is verhoogd en twee traveeën breder is 
gemaakt. Er was daarbij niet alleen sprake van hergebruik 
van oorspronkelijk materiaal, maar er zijn ook onderdelen 
bijgemaakt. Nu is het zo dat een architectuurkenner altijd 
wel onderscheid weet te maken tussen oorspronkelijke en 
later toegevoegde delen. Bij het Visserijmuseum is een en 
ander echter zo zorgvuldig uitgevoerd, dat zelfs de meest 
geoefende monumentenzorger haast zou zweren, dat de 
gevel in zijn geheel oorspronkelijk achttiende-eeuws is. 
Zelfs het metselwerk lijkt, gezien het materiaal en de 
wijze van uitvoering, volledig uit de achttiende eeuw te 
stammen. Alleen de verhoudingen van de gevel, zowel in 
de breedte als in de hoogte, doen terecht vermoeden dat 
het aanzicht niet authentiek kan zijn. 

Inrijhekken, stoepen en gevelstenen 

Behalve complete gebouwen behoren tot de oude monu-
menten ook vele onderdelen van gebouwen en wat straat-
meubilair en andere kleinere objecten. Tot de Vlaardingse 
monumenten behoren bij-
voorbeeld ook twee inrijhek-
ken van boerderijen, name-
lijk die van Holy (gedemon-
teerd en later opnieuw opge-
steld aan de oprijlaan van het 
Holyziekenhuis. tegenover 
de eerder genoemde boerde-
rijterp, zie afbeelding 1) en 
van Schinckelshoek (afbeel-
ding 8) aan de Zuidbuurt. Op 
beide lokaties treffen we ook 
een gevelsteen aan. 
Achter het hek van Holy is 
een steen met alliantiewapen 
in een laag muurtje ingemet-
seld. Deze steen bevond zich 
oorspronkelijk boven de 
ingang van het mottekasteel-
tje en is, toen in de vorige 
eeuw het kasteeltje werd 
gesloopt, verplaatst naar de 
gevel van de boerderij. Na 
sloop van de boerderij is de steen tijdelijk opgenomen in 
de collectie van de Vlaardingse Oudheidkamer en later 
hier herplaatst. 

Bij Schinckelshoek is er een stichtingssteen ingemetseld 
in de zijgevel van de boerderij. Daarop is te lezen dat op 
28 juni 1733 de eerste steen door DoUman en Verkade 

goed en naar de draad is gelegd. 
Het inrijhek van Hoogstad is -in gedemonteerde staat-
eveneens behouden gebleven. Wellicht kan dit hek te zij-
ner tijd weer aan het begin van de oprijlaan naar dit monu-
mentale complex opgesteld worden. 
De oudste gevelsteen van de stad is ongetwijfeld de steen 
aan de Markt, bij Het Oude Weeshuis {Den aermen dal ick 

gaf...). De meest raadselachtige vinden we eveneens aan 
de Markt. In het resterende begin van een vroegere steeg 
is een hardstenen zerk met een rijm ingemetseld: Laet het 

vriezen bij de Vriezen... (afbeelding 13). 
Typerend voor Vlaardingen zijn natuurlijk de hoge vloed-
stenen. Een fraai, zeer vervaagd exemplaar bevindt zich in 
de Zomerstraat (bij 14b). herinnerend aan de hoge vloed 
van 14 november 1775 en gezien de voor die tijd al 
ouderwetse ornamentiek waarschijnlijk kort na de vloed 
aangebracht. Een aantal van de hoge vloed-stenen is in de 
loop der tijd verloren gegaan of door replica's vervangen. 
De hoge vloed-steen in De Lijndraaier is gemaakt naar het 
model van een steen die zich oorspronkelijk in de zijgevel 
van een pand aan de Landstraat bevond. Bij de sloop van 

gebouwen ten behoeve van 
De Kameel aan de Landstraat 
heeft men helaas verzuimd 
de steen uit 1876 te redden. 
Deze steen bestond uit een 
stichtingssteen ('Herbouwd / 

De eerste .steen gelegd/... IH 

mei 1876') met links daarvan 
een kopie van een oudere 
hoge vloed-steen (14 novem-

ber / - / 1775 / Hooge 

Vloeden / 26 januari / - / 

1662). 

Zeer fraai zijn de wapenste-
nen. die zich bevinden in de 
Vlaardinger Driesluis. tussen 
de Oude Haven en de 
Vlaardingsevaart. Eén van 
deze gepolychromeerde ste-
nen, met het jaartal 1653, is 
duidelijk zichtbaar vanaf de 
brug over de sluis; om de 
andere (1639) te zien moet 

men even het hekje met het bordje verboden toegang aan 
de westzijde door. De stenen zijn afkomstig uit de oude 
sluiswerken (twee spuisluizen en één schutsluis) die hier 
sinds de dertiende of veertiende eeuw waren gelegen en 
die in 1958 door de huidige sluis zijn vervangen. 
De gevelsteen in het voormalige raadhuis van Vlaar-

Afbeelding 13. IVlysterieus is deze, uit 1713 stammende gevel-
steen in een dichtgezette steeg aan de Markt. Een goede verkla-

ring voor de tekst is nog steeds met gevonden, al zal die wel 
betrekking hebben op een meneer De Vries, die zijn bezigheden 

voornamelijk des zomers heeft (opname 31 maart 1997). 
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dinger-Ambacht is eveneens gepolychromeerd Deze 
steen, daterend van het midden van de zeventiende eeuw, 
is afkomstig van de herberg annex boerderij Emous, die 
eertijds tegenover dit raadhuis was gelegen en voor de 
bouw van het eerste raadhuis van Ambacht onder andere 
als vergaderplaats van de raad en het gerecht van 
Vlaardinger-Ambacht dienst heeft gedaan 
In de Geïllustreerde Jeugdbibliotheek, een serie jongens-
boeken, speelt het verhaal van nummer 23 (verschenen in 
1933 en geschreven door Adri van Witzenburg) zich af 
naast het zigeunerkamp aan de Maassluissedijk Een 
belangrijke rol in dat verhaal wordt, behalve door een 
bekende Vlaardingse legende, ook vervuld door een klein 
Vlaardings monumentje, dat tot op heden in de gevel van 
de boerderij aan de voet van de dijk is te vinden de gevel-
steen van De Vergulde Hand Het is een hardstenen gevel-
steen, die afkomstig moet zijn uit een ouder gebouw aan 
gezien op de steen ook de tekst Anno /1640 staat 
Tot de kleinere objecten behoren ook de stoepen die voor 
sommige huizen zijn gebouwd (de mooiste is wellicht die, 
welke voor Westhavenkade 45 is te vinden) en ook de 
bouwsels die op de stoepen zijn gemaakt Bij Westhaven 
plaats 15/16 is de stoep gecombineerd met de ingang tot 
de kelderverdieping Sommige oude 
panden hebben nog stoep-erkers, 
die zijn bijvoorbeeld te vinden aan 
de Hoogstraat en de Westhaven-
kade Ook in de Rijkestraat bevindt 
zich nog een -zeer verminkte-
stoep erker voor een gevel 
Aan het slot van dit overzicht van 
kleinere objecten mag een feno-
meen dat Vlaardingen met een aan-
tal andere (vissers-)plaatsen ge-
meen had niet ontbreken de droog-
stokhaken (figuur 2) Aan enkele 
huizen vinden we nog de aan weers-
zijden van de gevel bevestigde 
haken waarop de stok rustte die 
diende om het oliegoed te laten dro 
gen Hoewel met het grote aantal 
oude huizen dat inmiddels is verdwenen ook het aantal 
droogstokhaken aanmerkelijk is teruggelopen zijn ze toch 
nog in de stad te vinden Sommige zijn direct zichtbaar 
vanat de openbare weg, andere zijn verstopt achter de hui-
zen 

Archeologie in monumenten 

Voor de archeologische monumenten geldt, zo is al eerder 

Figuur2 Enkele voorbeelden van droogstok 
haken zoals deze in Vlaardingen werden en 

worden aangetroffen 

betoogd, dat we ze het liefst ongemoeid laten De geschie-
denis die in deze monumenten is opgesloten blijft op die 
manier het best geconserveerd Voor de monumenten 
boven het maaiveld geldt deze stellingname eigenlijk ook, 
ZIJ het dat menselijk ingrijpen daar onvermijdelijk is 
Anders dan archeologische monumenten, die in de grond 
soms duizenden jaren goed geconserveerd kunnen blijven, 
zijn de monumenten boven de grond dagelijks onderhevig 
aan de invloeden van weer en wind Zonder menselijk 
ingrijpen zal eerst langzaam en daarna steeds sneller ver-
val optreden Er is voor de instandhouding van monumen-
ten dus voortdurend menselijk ingrijpen (onderhoud) 
noodzakelijk Het daarvoor benodigde geld moet ten min-
ste voor een belangrijk deel door de monumenten zelf 
opgebracht worden Dat gebeurt door de monumenten (zo 
mogelijk rendabel) te gebruiken als kantoor, opslagplaats, 
woonhuis of wat dan ook Alleen voor instandhouding van 
beschermde monumenten kan daarnaast subsidie worden 
verkregen 

Behalve weer en wind is ook het gebruik van het monu-
ment dus onvermijdelijk een factor die het voortbestaan 
beïnvloedt Natuurlijk kan er een spanningsveld ontstaan 
tussen enerzijds de instandhouding van de monumentale 

waarden en anderzijds het eigen-
tijdse gebruik Belangen van beide 
aspecten moeten daarbij tegen 
elkaar afgewogen worden, waarbij 
het dus ook voor komt dat monu-
mentale waarden opgeofferd wor-
den om een huidig gebruik moge 
lijk of efficiënter te maken 
Monumentenzorg betekent in dit 
verband de zorg voor het authentie-
ke van het monument op zodanige 
wijze dat modern gebruik mogelijk 
blijft (maar betekent zeker met dat 
het authentieke zonder meer opge-
offerd mag worden aan het moderne 
gebruik) 

Integrale toegankelijkheid, energie 
beheer brandveiligheid en derge-

lijke begnppen uit de huidige bouwwetgeving zijn aspec-
ten die, in een onbewaakt ogenblik toegepast, tot de ergste 
rampen kunnen leiden Natuurlijk is het zo, dat we moeten 
proberen gebouwen integraal (dat wil zeggen ook voor 
gehandicapten en ouders met kinderwagens) toegankelijk 
te maken, dat we het energiegebruik zoveel mogelijk moe-
ten beperken en dat we het gebouw zo moeten innchten 
dat de gebruikers ook in noodsituaties zo weinig mogelijk 
gevaar lopen Dat geldt ook voor monumenten Alleen 
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kunnen we daar met altijd dezelfde oplossingen gebruiken 
als in nieuwe gebouwen Er is vaak meer creativiteit en 
deskundigheid nodig om in monumenten een goede oplos 
sing te bereiken, in enkele gevallen zuilen we zelfs bereid 
moeten zijn om concessies te doen Zo moeten we soms 
domweg constateren dat een venster dan maar enkel glas 
moet houden of dat een monument of een deel daarvan 
desnoods dan maar mei met een rolstoel binnengegaan 
kan worden Over het algemeen kunnen we echter een 
eind komen als we de oplossing die in veel gevallen zon-
der nadenken wordt gekozen (de kunststot kozijnen met 
dubbel glas bijvoorbeeld) met als alleen zaligmakend 
beschouwen 

Voor beschermde monumenten geldt, dat artikel 412 van 
het Bouwbesluit een ontsnappingsmogelijkheid biedt, in 
het geval dat de belangen van het voortbestaan van het 
monument en de moderne bouwvoorschriften met elkaar 
op gespannen voet blijken te staan Het college van 
Burgemeester en Wethouders kan dan ontheffing van die 
moderne voorschriften verlenen Natuurlijk zijn die 
moderne voorschriften niet lichtzinnig geformuleerd, dus 
het college zal wel degelijk moeten eisen dat, waar met 
letterlijk aan de eisen wordt voldaan, in elk geval zoveel 
mogelijk toch met de achterliggende bedoeling rekening 
wordt gehouden Waar bijvoorbeeld ontheffing op veilig-
heidsvoorschriften wordt gegeven, mag dit er natuurlijk 
met toe leiden, dat de veiligheid van personen in het 
monument onvoldoende gegarandeerd is 
Overigens geldt ook voor niet beschermde monumenten 
en andere gebouwen, dat het aanbeveling verdient om 
rekening te houden met de architectonische en cultuur-
historische waarde Hoe vaak zien we bijvoorbeeld niet 
dat nieuwe kozijnen van kunststof ot andere moderne 
materialen worden toegepast, ondanks dat deze in het 
geheel met passen bij de oorspronkelijke gevel 
Een voorbeeld van aantasting van de architectuur door het 
toepassen van moderne kozijnen vormt het hierna te 
behandelen monumentale woningcomplex van architect 
Jan Wils rond het Mendelssohnplein Het complex is, net 
als meer gebouwen uit die periode, ontworpen met stalen 
kozijnen Stalen kozijnen hebben dankzij de ragfijne staal-
profielen een zeer karakteristieke, zich duidelijk van hou-
ten- en kunststofkozijnen onderscheidende vorm Tegen 
woordig zijn de meeste kozijnen in dit complex vervangen 
door kozijnen van hardhout ot kunststof De architectoni-
sche waarde van het complex is daardoor ernstig aange-
tast Natuurlijk is wel het wooncomfort verbeterd, maar 
men had die verbetering van het wooncomfort ook kunnen 
bereiken door gehandhaafde of nieuwe stalen ramen te 
combineren met bijvoorbeeld binnenramen of door een 

Afbeelding 14 Een woningbouwcomplex van grote allure dat 
het centrum vormt van de woonwijk Vettenoordsepolder de 
huizen die in 1949 door de architect Jan Wils werden ontwor 
pen rond het Mendelssohnplein (opname 31 maart 1997) 

ander raamtype te kiezen, dat in vormgeving dichter bij 
het oorspronkelijke concept was gebleven Het grootste 
probleem is. dat de bewoners blijkbaar nooit beseft heb-
ben, dat ZIJ in een architectonisch zeer belangwekkend 
complex wonen en dat daarmee rekening gehouden zou 
moeten worden 

Gezichten en terreinen 

Monumenten die met uit een of enkele objecten bestaan, 
maar een groter gebied omvatten, noemt men doorgaans 
stads- ot dorpsgezichten De naam is bedrieglijk, want ze 
hoeft niet per definitie betrekking te hebben op een deel 
van een stad ot een dorp Zo kan bijvoorbeeld ook een 
vestingaanleg, een uitgestrekte agrarische nederzetting ot 
een ander, door mensenhanden vormgegeven gebied een 
stads- ot dorpsgezicht zijn De grens tussen wat nog een 
monument en wat een stads of dorpsgezicht genoemd 
moet worden is eveneens vaag, het qua omgang grootste 
monument in Nederland (ongetwijfeld een historisch land-
goed) is beslist vele malen groter dan het kleinste dorps-
gezicht 

Een gezicht bestaat uit één ot meer monumenten en omvat 
verder de omgeving waartoe die monumenten behoren 
Niet alles in die omgeving hoeft daarbij van monumenta-
le waarde te zijn, maar in totaliteit, inclusief de eventuele 
verhardingen, waterlopen en groenaanleg, straatmeubilair, 
ertinrichtingen en wat dies meer zij, vormt het gezicht een 
samenhangend geheel van historische waarde 
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De Markt 

De Markt met haar directe omgeving vormt een goed 
voorbeeld van een stadsgezicht Een relatief groot aantal 
van de Vlaardingse monumenten is hier geconcentreerd 
Verder staan er tal van gebouwen die weliswaar op zich-
zelf niet zo'n belangrijke monumentale waarde hebben, 
maar karakteristiek zijn voor de omgeving Samen met de 
bomen rond de kerk, de klinkerbestratingen, de lantarens 
en dergelijke is dit een als stadsbeeld samenhangende 
historische omgeving waarmee we zuinig moeten 
omspringen 

Rond de kerk is in de loop der eeuwen een radiaal en con-
centrisch geordend stratenpatroon ontstaan In oorsprong 
IS de bebouwing anders geordend geweest De latere ver-
dichting van de stad en de introductie van de op de Markt 
aansluitende dijken heeft een verandering van de verkave-
ling tot gevolg gehdd, waarbij in een aantal fasen het radi-
aal-concentrische patroon rond de eigenlijke Markt en de 
langgerekte verkaveling langs de dijken vorm hebben 
gekregen Veel duidelijkheid over eerdere structuren in de 
stadsplattegrond is er overigens met, al is bij de opgraving 
op de fonotheek-lokatie wel een tipje van de sluier opge-
licht 

De huidige verkaveling -dat wil zeggen voor zover die 
door recente ingrepen zoals de stadhuisuitbreiding met 
verloren is gegaan stamt in aanleg van ver voor de stads-
brand van 1574 Door schaalvergroting en afsluiten en 
dichtbouwen van stegen is de fijnmazige ontsluiting gro-
tendeels verloren gegaan of ontoegankelijk geworden De 
structuur is echter nog duidelijk herkenbaar Radiaal ver 
lopen de Waalstraat, de Schoolstraat, de kop van de 
Maassluissedijk, de Bredesteeg, de Kerksteeg, de Zalm-
steeg Taansteeg en het slop van het Oude Weeshuis, de 
Smalle Havenstraat, de dichtgezette steeg bij het Waaigat 
en de Hoogstraat, concentrisch (behalve de omring van de 
kerk) onder andere de (oorspronkelijke) Paterstraat, het 
restant van de Kromme en de Rechtesteeg achter de 
nieuwbouw aan de Kuiperstraat, de Vleersteeg en de 
Wijnstraat en natuurlijk de Westhavenkade tussen de 
Smalle Havenstraat en de Dayer 

De Oude Haven 

Behalve deze op de terp geconcentieerde cirkelvormig 
geordende bebouwing kenmerkt de historische binnenstad 
zich vooral door een langgerekte structuur In de histori 
sche analyse die indertijd voor een structuurplan is ge-
maakt is deze gekarakteriseerd als de luqgen^raat de 
dijk van de Markt noordwaarts op, het oudste dijktracé 

volgend tot (oorspronkelijk) het dorp Kethel Helaas is er 
met deze constatering maar weinig gedaan, en zijn de 
gaten die in het verleden door oost west-verbindingen in 
deze structuur zijn geslagen als voldongen feiten geaccep-
teerd Zelfs zijn deze soms nog duidelijker geaccentueerd, 
bijvoorbeeld in en rond De Put De daar gepleegde nieuw-
bouw (Molenzicht) is en blijft een schande voor de stad, 
niet alleen vanwege de povere kwaliteit van de architec-
tuur, maar vooral vanwege de stedebouwkundige vormge-
ving Hoewel die langgerekte structuur historisch zo 
belangrijk is, dat we er alles aan moeten doen om deze te 
versterken, mag de titel stadsgezicht nog maar nauwelijks 
aan dit trace verbonden worden Desondanks blijft het 
natuurlijk zaak deze historisch zo belangrijke structuur 
waar mogelijk weer te herstellen 

Beter is het gelukkig gesteld met de andere langgerekte 
structuur in de binnenstad de Oude Haven Hoewel met 
name rond Buizengat en aan de oostzijde van de 
Havenstraat nauwelijks meer iets van de historische 
bebouwing resteert, is met name ten zuiden van de Eerste 
Watersteeg (ter hoogte van de Korte Hoogstraat) het pro-
fiel van deze waterloop met kaden redelijk gaaf behouden 
Ter weerszijden van het water weerspiegelen de gevel-
wanden nog de historische betekenis van dit water 
Hoewel een aantal karaktenstieke elementen is verdwenen 
(men heeft het zelfs in zijn hootd gehaald om de meeste 
bolders te verwijderen omdat het wel eens gebeurde dat 
een parkerende auto een deukje opliep') en men de los-
wallen vrijwel uitsluitend benut als parkeerplaats, is des-
ondanks sprake van een voor Vlaardingen zeer belangrijk 
historisch stadsgezicht Waar sommige gaten in de gevel-
wanden wel erg groot zijn (met name waar Parallelweg, 
spoorlijn en zuidelijke randweg de haven gezamenlijk 
kruisen) is toekomstige verbetering echter wel gewenst 

De Vlaardmg 

De Oude Haven is ontstaan als kreek (de Vlaarding) en 
doet al sinds zeer lang dienst als haven van Vlaardingen 
Hoewel er in het centrum van de stad meerdere kreken bij 
elkaar kwamen, is het vooral de Vlaarding geweest, die de 
structuur in hoge mate heeft bepaald Eerlijkheidshalve 
moet daarbij opgemerkt worden dat ook andere kreken tot 
op heden herkenbaar zijn, zoals die welke thans in het 
trace vanaf de Gaag in Maasland, langs de Kortebuurt, 
door de Aalkeetpolder en verder als singel langs de Buys 
Ballotlaan, het Marnixplantsoen en de Sunnamesingel tot 
het stadscentrum is te volgen Ook de Vlaardingsevaart 
bestaat uit een aantal, door kanalisatie met elkaar verbon-
den delen van oude kreken 
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Een deel van de Oude Haven, namelijk het stuk langs de 
Havenstraat, is in het verleden gegraven even ten oosten 
van het oorspronkelijke trace 
Door het oxyderen van het veen (het inzakken als gevolg 
van ontwatering bij ontginningen) hebben de kreken in het 
Hollandse gebied na verloop van tijd de neiging water van 
buiten toe te voeren in plaats van water naar buiten af te 
voeren De gevolgen van dat oxyderen zijn goed zichtbaar 
als men bijvoorbeeld op de kade van de Vlaardingsevaart 
ten noorden van de Holywijk loopt De hoogte van het 
water is in de loop der eeuwen niet noemenswaardig 
gewijzigd, de polder waarin de oorspronkelijke kreek een 
geul vormde, ligt nu echter stukken lager Zonder de kaden 
zou deze thans geheel onder water komen te staan 
Naast het aanleggen van kaden en dijken bestonden de 
maatregelen om het land droog te houden onder andere uit 
het aanleggen van dammen in de kreken In tal van topo 
memen (plaatsnamen) is die activiteit herkenbaar steden 
als Amsterdam, Rotterdam, Schiedam zijn ontstaan bij 
zo'n dam in een kreek ot rivier 

Als we de Vlaarding vanat de Oude Haven stmomop 
wacuts volgen dan komen we via het Buizengat en de Put 
bij het Plein Emaus, waar de dijk tussen Vlaardingen en 
Kethel zo'n dam in de Vlaarding gevormd moet hebben 
Plein Emaus is dus de Dam van Vlaardingen, de Vlaarding 
ten noorden daarvan het lak-in (Rokm) de Put en het 
water ten zuiden daarvan het rak-uit (Damrak) 
Het ten noorden van de dam liggende deel van de 
Vlaarding is in de loop van de geschiedenis langzamer-
hand omgevormd tot een poldersloot die thans voĉ r een 
groot deel onder de ophogingen ten behoeve van de 
Holywijk IS verdwenen Alleen langs de Mauntssingel 
(en maar dat is wel een heel kort stukje, tussen de 
Buigemeester Heusdenslaan en de A 20) is nog een ge-

deelte van de Vlaarding behouden gebleven Het stukje 
langs de Mauntssingel mag met zijn omgeving gerust een 
klein dorpsgezichtje genoemd worden De bebouwing is 
weliswaar niet van bijzonder grote historische betekenis, 
maar met de Dr J Th de Visserschool (1926) en het daar 
tegenover gelegen voormalige raadhuis van Vlaardinger-
Ambacht, de Bethelkerk (een romantisch gebouw uit 
19^9 ontworpen door de Vlaardingse architect J 
Snijders), het romantische bruggetje en vooral ook het 
Landje van Chardon dat, behalve vanwege de archeologi 
sche waarde ook van betekenis is als duidelijk herkenbare 
terp met bovendien restanten van de erfbeplanting wordt 
toch een dorpsgezicht gevormd dat uit historisch oogpunt 
niet van belang ontbloot is 

De Koningin Wilhelminahaven 

In groot contrast daarmee staat het stadsgezicht dat is 
gelegen rond het Grote Visserijplein bij de Buitenhaven en 
Koningin Wilhelminahaven In plaats van een romantisch 
achtergebleven polderslootje hier met basaltblokken 
beklede kademuren lorse industriegebouwen en pakhui-
zen, de geur van olie en pek 
De Koningin Wilhelminahaven is in tasen tot stand geko-
men Aanleiding tot de aanleg was dat de Oude Haven 
volstrekt onvoldoende oppervlak bezat om alle schepen 
fatsoenlijk te kunnen bergen Niet alleen de Vlaardingse 
vissersvloot, maar ook schepen uit Schevemngen kozen de 
Vlaardingse haven als ligplaats en in sommige winters lag 
de haven zo vol dat men over de dekken van de ene naar 
de andere kade kon lopen 
Uit drie opties (ten noorden van Het Hot op de plaats van 
het Prikkenwater en ten zuiden van de spoorlijn oostelijk 
van de Oude Haven) koos de gemeenteraad de laatst 
genoemde plek voor het graven van een nieuwe haven Ir 
N Biezeveld Hz tekende in 189'S een plan voor de/e 
haven die in 1896-1904 in gedeelten werd aangelegd en 
in gebruik weid genomen Oorspronkelijk was deze nieu-
we haven verbonden met de Oude Haven maar die door-
gang IS later gedempt waai na op die plaats het Grote 
Vissenjplein is aangelegd Niet lang na het gereedkomen 
van de Koningin Wilhelminahaven werd, ondanks het feit 
dat inmiddels ook Schevemngen een eigen haven had 
gekregen (1904 geopend) de behoefte aan meer geineen-
Afbeelding 15 Op de terp van Clattenburg (het landje van 
Chardon ten westen van de Burgemeester Verkadesingel) is de 
bij de vroegere boerderij behorende erfbeplanting gedeeltelijk 
nog aanwezig De oude oprijlaan is daardoor nog steeds goed 
herkenbaar (opname 25 mei 1997) 

30 



telijk havenoppervlak zo groot, dat men besloot tot het 
maken van nog een nieuwe haven, ditmaal ten zuiden van 
de huidige Deltaweg Als gevolg van de Eerste Wereld-
oorlog en economische recessie is dat plan echter nooit 
uitgevoerd 
In de Koningin Wilhelminahaven is een van de meest 
karaktenstieke aspecten inmiddels voorgoed verdwenen 
de loggers die met hun witte koppen naar de kade lagen, 
de netten en de haringvaten op de kade, de keurmeesters 
en de platte wagens die de netten naar de nettenboeterij 
brachten Wat resteert van de tijd dat Vlaardingen de 
belangnjkste vissershaven van ons land was is de moeite 
echter zeker nog waard Daar zijn nog de havenbekkens 
met hun brede loswallen, de rederijpakhuizen en de 
mdustnegebouwen Alles bij elkaar vormt het een ha\ en 
landschap van grote betekenis en met een grote potentie 
Tot dit havenlandschap behoren ook de soms wel zeer 
grote pakhuizen en industriegebouwen, waarvan sommi-
ge, zoals de Pelmolen en de Dogger Maatschappij, terecht 
tot de jonge monumenten en de belangrijkste gebouwen 
van de stad gerekend mogen worden 

De Schiedamseweg 

Van de Oostwijk werd een klein gebied al in de zeventien 
de eeuw bebouwd Dat geldt voor het gedeelte 
Oosthavenkade tussen het Toepad naar Schiedam en de 
Rode Poort, globaal dus de gevelwand die dicht op de 
kade staat van Schiedamseweg tot even voorbij de 
Bleekstraat Deze gevelwand bevat nog maar enkele her 
kenbare sporen van bouwactiviteiten uit die periode, het is 
voor een groot deel in latere tijd gewijzigd Ook aan het 
begin van de Schiedamseweg werden enkele percelen al in 
de zeventiende eeuw uitgegeven Dat verklaart het stuk 
met het smalle wegprofiel m de overigens zo brede laan 
De eigenlijke uitbouw van de Oostwijk startte pas goed in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw De aanleg van 
de wijk was mogelijk geworden door de verkoop van de 
ambachtsheerlijkheid van Vlaardingen en Vlaardinger-
Ambacht aan de gemeente Vlaardmgen in 18^0 en werd 
noodzakelijk als gevolg van de toename van de bevolking 
en de vlucht van de haringvisserij en aanverwante 
industrie en bedrijfsactiviteiten 

In eerste instantie werd de wijk op traditionele wijze in 
percelen uitgegeven, waarbij het gemeentebestuur er voor-
al op lette, dat de weilanden in een beetje logische volgor-
de werden getransformeerd tot straten met huizen en 
bedrijven Alleen de Schiedamseweg werd met meer zorg 
omgeven, omdat al snel bleek dat dit een geschikte laan 
was voor wat meer deftige bebouwing Hier verrezen de 

herenhuizen en villa's van de notabelen van de stad 
De tamelijk pragmatisch vormgegeven indeling van de 
Oostwijk (aan de hand van weilandpercelen) voldeed op 
den duur niet meer, waarop de eerder genoemde stads-
bouwmeester ir G N Itz het potlood ter hand nam en een 
stedebouwkundig ontwerp voor deze wijk maakte Ook 
burgemeester Richard A Verploegh Chasse lijkt zijn 
stempel op het ontwerp van de wijk gedrukt te hebben De 
ontwikkeling aan de hand van weilandpercelen werd met 
geheel verlaten maar er werden wel verschillende daar-
mee niet strokende straten gepland, waarmee een goede 
ontsluiting en een aangename indeling werd verkregen Zo 
zijn de Emmastraat en de Hotsingel niet aangelegd op 
basis van het toevallige verloop van sloten, maar vooraf 
bedacht Ook de hoofdontsluitmg van de wijk, de twee 
haaks op elkaar staande lanen van de Schiedamseweg en 
de Binnensmgel - Julianasingel, die elkaar kruisen bij het 
Verploegh Chasseplem zijn vormgegeven naar het idee 
van de burgemeester en zijn bouwmeester 
Aan beide hoofdassen kozen notabelen een plek om te 
wonen De Schiedamseweg werd het Wassenaar \an 
Vlaardingen Dat geldt al op het eerste stuk (tussen haven 
en Binnensmgel) hoewel daar inmiddels de nodige villa's 
zijn gesloopt en door latere bebouwing vervangen en tui-
nen later zijn volgebouwd Van oorsprong al komen er op 
dit stuk naast losstaande huizen ook aaneengesloten gevel-
wanden voor 

Van vlak voor de Oosterkerk tot bij de Israëlitische 
begraafplaats kenmerkt de Schiedamseweg zich (met het 
Verploegh Chasseplem en een aangrenzend deel van de 
Nieuwe Kerkstraat) door hoogwaardige, rijke architectuur 
Du gedeelte van de Oostwijk vormt een schitterend jong 
stadsgezicht en een groot aantal van de daar voorkomende 
huizen is te beschouwen als t&n jon^ monument 

Poldergebied ten westen van de stad 

De ontginningen in het westen van het huidige 
Vlaardingse gebied zijn niet veel jonger dan de grafelijke 
ontginningen m het oude Vlaardingen Oorspronkelijk 
behoren zij tot het ambacht Maasland De Aalkeetpolders 
maken deel uit van een uitgebreid gebied van ontginnin-
gen van Zuid Maasland Het landschap is een veenweide-
gebied dat, gezien de strenge regelmaat van de opstrek-
kende percelen van hogerhand in te ontginnen stroken is 
verdeeld en grofweg als twaalfde-eeuws gedateerd kan 
worden Het gebied neemt, vergeleken met overeenkom-
stige gebieden, een uitzonderingspositie m Doorgaans 
liggen de boerderijen in dergelijke strokenverkavelingen 
verspreid door het land of als lintbebouwing langs de ont-
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sluiting (een weg of een water). De boerderijen van de 
Zuidbuurt zijn echter op een rij op enige afstand van de 
ontsluitingsweg geschaard. Ze staan op de (stevige) 
restanten van een kreek die in een ver verleden het land-
schap doorsneden moet hebben. 
Aan de zuidzijde wordt het gebied, dat zowel door een 
rijksweg als een spoorbaan wordt doorsneden, begrensd 
door de Maassluissedijk. Deze dijk bestaat eigenlijk uit 
verschillende, na elkaar opgeworpen dijkgedeelten, die 
steeds in de zuidoosthoek een uitwatering (lucht) hebben 
gehad. Even ten noorden van zo'n lucht sloot dan weer 
een volgend dijkgedeelte aan. De toponiemen Grote Lucht 
en Kleine Lucht herinneren aan die uitwateringen. Ook de 
bochten die de dijk kent, laten zich met die luchten ver-
klaren (figuur 3). 

Figuur 3. Schema van de verkaveling bij de Zuidbuurt, De boer-
derijen liggen ten zuiden van de Zuidbuurt op een kreekrug. De 
dijk bestaat uit gedeelten, die elk in de zuidoosthoek een lucht 
of uitwatering bezaten en die in het westen net ten noorden 
van een lucht op een ander dijkgedeelte aansloten. 

In het kader van de reconstructie van het Midden-Delfland 
is het gebied heringericht, waarbij het karakter van het 
oorspronkelijk open veenweidegebied drastisch is gewij-
zigd. Desondanks zijn veel van de karakteristieke elemen-
ten, zoals de boerderijen met hun erven en oprijlanen en 
het merendeel van de perceelsloten behouden gebleven. 
Ook de Poeldijksewatering, die de Gaag bij Maasland 
verbond met het Vlaardingse krekengebied, is nog goed te 
volgen. 

Het Hof en het Oranjepark 

Met de eerder genoemde aankoop van de ambachtsheer-
lijkheid door de gemeente verwierf deze laatste ook de 
tuin en het huis van de ambachtsheer. Het huis werd 
gesloopt, maar het koetshuis werd nog korte tijd gebruikt 
(onder andere voor het vredesgerecht, een lage rechtbank 
die bij reorganisatie van de rechtelijke indeling is opgehe-
ven). Ook dit laatste gebouw is al sinds lang verdwenen. 
De tuin van het ambachtsheerlijke hof werd aan het einde 
van de achttiende eeuw opnieuw aangelegd. Was voor die 
tijd sprake van een siertuin in Franse stijl, in het laatste 
decennium van de achttiende eeuw werd alles op de schop 
genomen en ontstond er een fraaie tuin (een hos) in vroe-
ge landschapsstijl. Behalve een lange rechte allee op de 
plek waar nu het pad langs de schapenweide ligt is moge-
lijk van meet af aan een rondwandeling langs de rand van 
de tuin aangelegd. De huidige indeling zal uiterlijk in het 
laatste kwart van de vorige eeuw tot stand zijn gekomen, 
waarbij vooral binnen de rondwandeling slingerpaden zijn 
aangelegd en gazons en bloembedden zijn geformeerd. 
Het is jammer dat men Het Hof, net als andere plantsoe-
nen, enigszins laat verwilderen, waardoor er veel van het-
zelfde ontstaat; in Het Hof zou men nu juist het strakke en 
nette moeten koesteren, waardoor de laat negentiende-
eeuwse landschapstuin zich kenmerkt. 
In latere tijd is het park meermalen uitgebreid. Zo ont-
stond op de plaats van de vroegere boomgaard het zoge-
naamde Nieuwe Hof, een smalle strook tussen Het Hof en 
de Julianasingel, ten zuiden van de Hogelaan. In 1886 
kwam deze uitbreiding, naar ontwerp van hoswachier 
Teun Maat, tot stand. De voormalige moestuin, gelegen 
tussen vier singels aan de Hotlaan (één van de singels is 
bij de verbreding van de Hoflaan gedempt) werd in 1902-
'03 als park ingericht en op 19 mei 1904 officieel geo-
pend. 

Aan de noordzijde van de Hogelaan ligt het Oranjepark. In 
de mobilisatieperiode 1914-" 18 was men hier (in het kader 
van de werkverschaffing) reeds begonnen aan een park-
aanleg naar ontwerp van de directeur gemeentewerken, 
maar de uitvoer van het plan stagneerde. Het terrein bleef 
als een grote zandvlakte lange tijd braak liggen en kreeg 
de bijnaam De Sahara. Architect A. Maarleveld ontwierp 
in 1925 een villapark op deze woestijn; een jaar later 
deden de architecten Snijders en Van der Vlis hetzelfde. 
De gemeenteraad wilde echter niet instemmen met de 
plannen. In 1934 besloot men toch weer tot de aanleg van 
een park (wederom als werkverschaffingsproject) en een 
kleine twee jaar later kon het eerste deel al in gebruik wor-
den genomen. 
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De laatste uitbreiding van de stadsparken was het herten 
kamp, dat eveneens in het kader van de werkverschaffing 
tot stand kwam Dit terrein werd in 1939 aangelegd tussen 
Het Hof en de Hofsingel In 1955 moest men besluiten 
hier geen herten meer te houden (het terrein bleek daar-
voor toch niet geschikt) en sindsdien is het in gebruik en 
bekend als de sthcipenweide (hoewel er ook andere dieren 
dan schapen verblijven) 
In de parken treffen we enkele historisch interessante 
zaken aan In de eerste plaats is dat natuurlijk de 
Hogelaan, de voormalige kade van het Oostelijke 
Spuiwater die al sinds de zestiende eeuw hier is gelegen 
Anders dan buiten het park is de Hogelaan hier met afge-
graven Na het dempen van het Spuiwater, in 1840, bleef 
de laan met aan weerszijden hoge beuken, als een fraaie 
hooggelegen wandelallee bestaan (De andere oprijlaan 
van de ambathtsheer, de Hotlaan, met aan weerszijden 
iepen, is onherkenbaar veranderd De iepen sneuvelden als 
gevolg van de lepziekte en de weg is ten behoeve van het 
verkeer aanmerkelijk breder gemaakt) 
Tussen de moestuin en Het Hof is een verbinding gemaakt 
met een fraaie romantisch vormgegeven brug, in Het Hof 
vinden we onder andere een gietijzeren tuinvaas en enke-
le banken, waarvan de gietijzeren poten zijn vormgegeven 
als ruwe takken In het Oranjepark bevindt zich nog de 
stenen bank, vroeger onderdeel van een inmiddels vei-
dwenen- rotstuin (In de strook langs de dijk, waar eertijds 
de Beerhaven was gelegen, is later een singel met een 
waterval aangelegd Die waterval, eveneens in rots-vorm-
geving is echter tegenwoordig niet meer dan een rudi-
ment ) 

Begraafplaatsen aan het Emaus 

Een ander terrein dat als een stadspark bestempeld mag 
worden, maar door zijn aard over het algemeen veel rusti-
ger is, wordt gevormd door de begraafplaatsen aan het 
Emaus 
Hoewel het volgens de kerkelijke regels eigenlijk al sinds 
563 niet is toegestaan om in kerken te begraven, werd 
deze regel meer ontdoken dan nagevolgd Alleen de joden, 
die op grond van hun overtuiging buiten begraven 
moesten worden, hadden hun eigen begraafplaats Voor 
rooms katholieken gold dat alleen (ernstige) zondaren, die 
voor hun dood geen berouw getoond hadden buiten de 
kerk werden gehouden Begraven werden de meesten dus 
in de kerk, ook al was dat uitermate nadelig voor de hygie-
ne Het kon soms behoorlijk stinken in de kerk en het 
kwam zelfs voor dat de stabiliteit van een kerkgebouw 
door de vele graven in gevaar werd gebracht In 1804, toen 

de Franse wetgeving ook in Nederland ging gelden, was 
begraven in de kerk plotsklaps verboden, maar deze regel 
werd nauwelijks gehandhaafd en na de Franse Tijd weer 
afgeschaft Een formeel verbod op begraven in de kerken 
kwam bij Koninklijk Besluit van 1827 en was van kracht 
vanaf 1 januari 1829 (een Wet op de Lijkbezorging kwam 
er overigens pas in 1869) 
De eerste aanleg van de Vlaardingse begraafplaatsen 
hangt samen met de rooms katholieke schuilkerk, die aan 
het Emaus was gelegen Van 1682 tot 1869 zijn de rooms 
katholieken van Vlaardingen en omgeving aan het Emaus 
ter kerke gegaan Eerst werd hier een houten schuilkerkje 
ingericht en in 1778-'79 werd een nieuwe kerk gebouwd 
In 1820 werd naast de kerk een inrijhek en daarachter een 
begraafplaats met een kapel gerealiseerd Innjhek en kapel 
zijn inmiddels vervangen en de kerk is gesloopt Alleen de 
begraafplaats is gebleven De rooms katholieken begroe-
ven daar dus al buiten de kerk voordat dit wettelijk ver-
plicht was 

Na het van kracht worden van het Koninklijk Besluit, in 
1829, nam ook de gemeente een begraafplaats in gebruik 
Daartoe werd een terrein aan het Emaus bestemd, in de 
onmiddellijke omgeving van de rooms katholieke begraaf-
plaats Dit terrein was al in 1823 door de gemeente aange-
kocht Begraven werd er in eerste instantie op dezelfde 
manier als men dat al eeuwen in de kerk gewend was 
onder vlakke, tegen elkaar aansluitende hardstenen zer-
ken Zelfs de notabelen, waarvan de grafstenen tot op 
heden aan het Emaus zijn te vinden, kregen zo'n eenvou-
dig graf Pas in de loop der tijd weiden er ook rechtop-
staande monumenten op de graven geplaatst en werd een 
lanenstelsel op deze begraalplaats en de uitbreidingen 
daarnaast en daarachter aangelegd Wie de begraafplaats 
betreedt en achter de hoofdingang het pad rechtuit volgt, 
loopt echter over een aantal oude graven In dit deel van 
de begraafplaats vormden de graven oorspronkelijk 
immers net als vroeger in de kerk aaneengesloten rijen, die 
pas later door de daarover aangelegde laan werden door-
broken 

De gebouwtjes ter weerszijden van de ingang zijn, te oor-
delen naar de vormgeving, producten van de tijd waarin de 
begraafplaats in gebruik werd genomen, het is echter goed 
mogelijk dat zij geheel of gedeeltelijk tot stand zijn geko-
men door verbouwing van oudere gebouwen 
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stadswijken uit de Wederopbouwperiode 

Vlaardingen is qua inwonertal en dus ook voor wat betreft 
het bebouwde oppervlak natuurlijk vooral een stad uit de 
Wederopbouwperiode. Zoals al eerder is opgemerkt is het 
juist die tijd die steeds meer in de belangstelling van 
monumentenzorgers komt, en het is waarschijnlijk dat 
onze stad daarmee een dankbaar studieobject zal worden. 
Niet alleen is er in de Wederopbouwperiode veel 
gebouwd, er zijn ook architecten van (grote) naam in 
Vlaardingen aan het werk geweest. 
De nieuwe stadsgezichten zijn niet, zoals veel oudere, het 
product van een min of meer als natuurlijk te beschouwen 
groei, maar op tekentafels bedachte structuren. Heel goed 
is dat te zien in de Vettenoordsepolder, waar verschillende 
vormen naast elkaar bestaan. Het gedeelte tussen de Oude 
Haven en de Lijnbaan is ontstaan door de bouw van hui-
zen en pakhuizen langs de havenkade en het daarachter 
steeds verder verdichten van bestaande percelen. De 
natuurlijke ondergrond, bestaande uit de havenkade, per-
ceelsloten en dergelijke, heeft bij de invulling die deze 
buurt heeft gekregen een belangrijke rol gespeeld. Ook de 
lange rechte straten zoals de Prins Hendrikstraat, de 
Stationsstraat en de Pieter Karel Drossaartstraat, volgen 
trouw de opstrekkende weilanden waarop de straten zijn 
aangelegd. Dit soort lange rechte straten, met een vaak 
monotone bebouwing, zijn typerend voor de bouwtijd. 
Behalve in deze wijk en de Oostwijk vinden we ze ook in 
talloze andere steden, zoals in Rotterdam (Oude Westen) 
en Den Haag (Schilderswijk). Meer naar het westen is de 
wijk niet meer langs de poldersloten, maar volgens een 
vooraf uitgedacht plan ingedeeld. Kern van de wijk vormt 
het Mendelssohnplein, dat als het ware het centrum vormt 
van het spinneweb-vormige stratenpatroon. De wijk bevat, 
behalve straten en erven, ook doelbewust open gehouden 
ruimten. Naast het Mendelssohnplein zelf zijn die ook in 
de daar omheen gegroepeerde straten te vinden, tamelijk 
evenwichtig over de buurt verdeeld. 

Bij de uitleg na de Tweede Wereldoorlog werden eerst de 
reeds begonnen wijken voltooid. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de Babberspolder ten westen van de Van Hogen-
dorplaan en voor de Indische Buurt. De door de gemeente 
ingeschakelde stedebouwkundige, ir. Willem van Tijen 
(1894-1974) van het Rotterdamse architectenbureau 
Maaskant en Van Tijen (1937-1954, later bureau Van 
Tijen, Boom, Posno en Van Randen) kon zich eerst bij de 
planning van de Babberspolder ten oosten van de Van 
Hogendorplaan en in de Westwijk wijden aan het ontwerp 
van een compleet nieuwe wijk. Daar werd hij niet geremd 

Figuur 4. Schema van het noordelijke deel van de Indische 
Buurt. Langs de hoofdas (de Billitonlaan, de onderste door-
gaande oost west as) liggen de winkels, een kerk en scholen. 
Ten noorden daarvan een in vier kwarten verdeelde buurt, 
waarvan de twee zuidelijk door de Stichting Huizenbezit 
Vlaardingen zijn ingevuld met woningen naar ontwerp van 
Buys en Lursen; ook het noordwestelijke kwart is bestemd voor 
woningbouw (Van Heutzpark); het noordoostelijke deel werd 
bestemd voor het gemeentelijke zwembad. 

door reeds bestaande delen, die in het stedebouwkundig 
ontwerp geïntegreerd moesten worden. 
In de Indische Buurt is al goed zichtbaar hoe Van Tijen de 
wijken en buurten meende te moeten indelen. Er is geko-
zen voor een duidelijke hoofdas (de Billitonlaan), waaraan 
bijzondere functies zoals winkels, scholen en een kerk zijn 
gelegen. Het gebied ten noorden daarvan bestaat uit vier 
kwarten, waarvan er drie hoofdzakelijk voor wonen 
bestemd werden en één een bijzondere functie (het 
Kolpabad) kreeg (figuur 4). Thema's die ook in zijn latere 
werk goed waar te nemen zijn (hiërarchische opbouw van 
straten, scheiding van functies), komen ook hier al duide-
lijk aan bod. 

Deze (functionalistische) ideeën van Van Tijen komen in 
de beide compleet onder zijn leiding tot stand gekomen 
wijken echter het beste tot uiting. In de oostelijke 
Babberspolder ging hij uit van de hoofdas (de Van 
Hogendorplaan) die als wijkcentrum en als belangrijkste 
ontsluiting fungeert. In de wijk daarachter is het wijkpark 
(Het Nieuwe Land) met deze hoofdas op een aantal plaat-
sen verbonden door de assen waarop aan de Van 
Hogendorplaan onder andere de kerken en wat meer daar-
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Figuur 5 De Babberspolder ten oosten van de Van 
Hogendorplaan (gedeeltelijk) Net als bij de Indische Buurt is de 
hoofdontsluitmgsas de winkelstraat. Kerken en scholen liggen 
echter op oost-west gerichte stroken die het achtergelegen 
wijkpark met de ontsluitingsas verbinden. Verkeersluw liggen 
tussen die stroken de eigenlijke woonbuurten 

achter de scholen een plek vonden. Tussen deze assen 
lopen, hoofdzakelijk evenwijdig aan de Van Hogendorp-
laan, de woonstraten. Ook deze wijk typeert zich dus 
onder andere door een duidelijke scheiding van functies 
en door een hiërarchisch stratenpatroon (figuur 5). 
Dezelfde elementen vinden we in de (veel grotere) 
Westwijk. Deze wijk wordt in twee stukken verdeeld door 
een oost - west gerichte zone, op het tracé van een eeuwen 
oude, tot singels vergraven waterloop. Langs die oost 
west-as ligt het Marnixplantsoen. Iets meer naar het 
westen doorkruist de as het grote centrale plein tussen 
Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan, Dr. Wiardi 
Beckmansingel en Van Baerlestraat. Alle centrale func-
ties, waaronder de winkels en de kerken, liggen in princi-
pe aan of op dat plein. Bij de uitwerking van de plannen 
heeft men dit principe enigszins losgelaten, waardoor het 
centrumplein wat minder herkenbaar dan eerst in de 
bedoeling lag de centrale ruimte van de wijk is geworden. 
Rond dit centrale plein zijn vier woonbuurten gegroe-
peerd: ten noorden van de waterloop zijn dat Wetering 
(noordoost) en Lage Weide (noordwest), ten zuiden daar-
van de Zuidbuurt (zuidoost) en Hoogkamer (zuidwest). 
Elk van deze buurten is gevormd rond een eigen midden-
gebied, waarin de scholen een plek hebben gevonden. We 

Figuur 6. De Westwijk In schema. Rond een centraal plein, dat 
wordt doorkruist door het oost-west gerichte tracé van de 
Poeldijksewatermg, liggen de winkels en kerken Daar buiten 
zijn vier woonbuurten geformeerd, die elk een eigen centraal 
plein hebben. Op elk van die centrale pleinen van de woon-
buurten bevinden zich de scholen voor kleuter- en basisonder-
wijs 

zien hier dus grote overeenkomsten met de wijk in de 
Babberspolder, waar de scholen ook in een eigen gebied 
zijn geconcentreerd (figuur 6). Elke buurt heeft boven-
dien, in de hoek die het verst van het centrale plein is gele-
gen, een klein sportveld. De grotere sportvelden (atletiek, 
voetbal) liggen, net als bij de oostelijke Babberspolder, in 
een park ten oosten van de wijk. 
Het ontwerp van de Westwijk staat overigens niet alleen 
op naam van Van Tijen. Hoewel het plan in hoofdlijnen 
het zijne was is de uitwerking van de buurten gedaan door 
werkgroepen: één waarvan naast Van Tijen prof. ir. J.H. 
van den Broek, ir. G. den Butter, E.F. Groosman en J. 
Steensma deel uitmaakten en één bestaande uit de toen 
nog jonge architecten ir. W. Wissing, G. Geluk, J. Nuyt, J. 
van Pelt, P.M. Pol, ir. P.C. Roose en A.D. Vos. De archi-
tect Auke Komter was door de gemeente als supervisor 
aangesteld en fungeerde als schakel tussen de (ten dele 
ook individueel aan de plannen werkende) leden van de 
werkgroepen. 

Zorg voor monumenten en gezichten 

De instandhouding van de monumentale waarde van een 
stadsgezicht vergt een geheel andere aanpak dan die van 
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andere monumenten, hoewel de principes natuurlijk over 
eenstemmen De overheid heelt hier meer nog dan bij 
gebouwen en dergelijke, een belangrijke rol Met bouw 
en bestemmingsplanvoorschriften, welstandsbeleid en het 
beheer van de openbare ruimte hebben we immers de 
belangrijkste ingrediënten van de conservering van de 
monumentale waarden te pakken Nog meer dan bij de 
(kleinere) monumenten geldt, dat het met doenlijk is het 
geheel te conserveren ten koste van het functioneren Een 
stadsgezicht zal onvermijdelijk in de loop van de tijd ver 
anderingen ondergaan Een goed voorbeeld hiervan vormt 
het gezicht rond Buitenhaven en Koningin Wilhelmina 
haven waar de haringvisserij inmiddels is verdwenen en 
de plannenmakerij over de toekomst van dit gebied nog 
maar nauwelijks is begonnen Met het oprichten van De 
Bolder en het inrichten van de Pelmolen tot woongebouw 
(beide architectenbureau Geluk en Treurniet gereed in 
respectievelijk 1984 en 1997) koerst men op de toename 
van wonen en afname van bedrijvigheid in dit gebied Wil 
men het stadsgezicht beschermen dan zal vooruitlopend 
op die transformatie al een visie moeten worden ontwik-
keld waaruit ook duidelijk wordt wat men met de histori-
sche waarden van het gebied wil doen De gevaarlijkste 
tijd voor zo'n gebied is immers de overgangsfase, waarin 
bedrijven verdwijnen, leegstand en verpaupering op kun-
nen treden en voor je er erg in hebt zijn gebouwen ge-
sloopt, uitgebrand ot ten behoeve van een marginale func-
tie op de meest grove manier verminkt Bij het havenge 
bied IS het verder van groot belang in hoeverre het moge 
lijk zal blijken de functie van havenstad voor Vlaardingen 
te behouden Havenactiviteiten neigen immers meer en 
meer afstand van de oude havens te nemen en zich in de 
grote (Rotterdamse) havens voort te zetten Bovendien 
zijn wonen en havenactiviteiten twee zaken die tegen 
woordig moeilijk met elkaar te verenigen zijn Haven-
activiteiten gaan nu eenmaal gepaard met overlast in de 
vorm van stof, stank en lawaai en dat zijn zaken die in een 
woongebied steeds minder worden geaccepteerd Ik zelt 
kan mij een Koningin Wilhelminahaven of Vulcaanhaven 
zonder zeeschepen echter nauwelijks voorstellen In elk 
geval staat vast dat met het verdwijnen van die lunctie met 
alleen de historische waarde van het stadsgezicht rond het 
Grote Visserijplein. maar ook de identiteit van Vlaar-
dingen als oudste nog bestaande zeehaven aan de Maas 
een ernstige knauw /al krijgen 

De instandhouding van monumenten is minder een zaak 
van de overheid en ligt meer op de weg van de eigenaren 
Alleen als sprake is van een beschermd monument zal de 
overheid voor elke wijziging een vergunning eisen en kan 
ZIJ de belangen van de eigenaar en het cili>emeen beUmv, 

van het voortbestaan van monumentale waarden afwegen 
Het zal echter altijd zo blijven dat alleen de belangrijkste 
monumenten in het register van de door rijk of gemeente 
beschermde monumenten zullen worden ingeschreven 
In 1973 werd in Nederland de Monumentenwacht opge-
richt Aanleiding was de constatering dat veel monumen-
ten, als gevolg van gebrekkig onderhoud onevenredig 
snel aan restauratie toe bleek te zijn De Monumenten 
wacht stelt zich ten doel onderhoudsinspecties uit te voe-
ren Gebreken worden op die manier vroegtijdig gesigna-
leerd zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen 
Regelmatig onderhoud is immers de beste manier om 
monumenten te behouden 

Het jaar 1998 staat, als jubileumjaar van deze stichting, in 
het teken van onderhoud- en restauratietechnieken Helaas 
blijkt in de praktijk maar al te vaak, dat het nodig is om 
aandacht voor die technieken te vragen De spreiding van 
kennis en vaardigheden op het gebied van traditioneel 
bouwen is schrikwekkend afgenomen en moderne tech-
nieken, hoe nuttig die in sommige gevallen ook zijn, wor 
den maar al te vaak met of verkeerd toegepast 
Een voorbeeld in dit verband is gevelreiniging Het is de 
laatste decennia m om gevels te laten reinigen en helaas 
moet gezegd worden dat in vrijwel alle gevallen dit werk 
wordt uitgevoerd op een wijze die het gebouw meer 
kwaad dan goed doet Het zogenaamde vuil op de gevels 
ligt namelijk met alleen op het oppervlak maar is door 
gaans ook diep in het materiaal ingedrongen en sterk 
gehecht Bij het losmaken van dat vuil wordt onvermijde-
lijk ook de steen en de voeg beschadigd zodat een maal 
reinigen afhankelijk van de gebruikte techniek ongeveer 
overeen komt met een halve tot vele eeuwen natuurlijk 
verval van de gevel Monumentenzorg en gevelreimging 
zijn dus meestal begrippen die elkaar bijten Bovendien 
een monument is een oud gebouw en net als een mens bij 
het ouder worden grijze haren een kale kop en rimpels 
krijgt en soms wat meer voorovergebogen gaat lopen, ver-
toont ook een monument de sporen van de tijd Die sporen 
moeten worden gerespecteerd, met worden verwijderd' 
Respect en kennis zijn naast inventiviteit en kundigheid 
kernbegrippen bij het omgaan met monumenten Respect 
houdt in, dat men waardering moet weten op te brengen 
voor het werk dat de architect en de ambachtslieden heb-
ben voortgebracht Wie waardering bewondeiing soms 
voor de monumenten heeft zal met zo snel geneigd zijn 
het authentieke materiaal aan te tasten Kennis, in het bij 
zonder van het monument zelf (hoe en waarom is het 
gebouwd hoe zit het precies in elkaai en waarom is dat 
zo), IS onontbeerlijk, als een monument gewijzigd moet 
worden Veelal betekent dat, dat eerst onderzoek in archie-
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ven en aan het gebouw zelf moet worden verricht, voordat 
men kan bepalen hoe er verder mee omgegaan moet wor-
den Inventiviteit is al eerder genoemd Niet altijd zijn 
standaardoplossingen mogelijk, meestal moet men van 
gebaande wegen afwijken om een gelijkwaardige oplos-
sing te kunnen realiseren en in enkele gevallen zal men 
moeten accepteren, dat met aan alle eisen kan worden vol-
daan Een (waargebeurde) anekdote illustreert dat een 
bemiddelde Amsterdammer laat bij een restaurator een 
uurwerk opknappen Het is een erfstuk, dat sinds de 
zeventiende eeuw de schoorsteen van zijn familie siert 
Als hij later de rekening krijgt, belt hij verontwaardigd op 
Per week loopt de klok wel een paar minuten voor of ach-
ter' Blijkbaar verwachtte de man van het uurwerk dezelf-
de prestaties als van zijn moderne, elektronische horloge 
HIJ besefte echter niet, dat die verwachting volstrekt lUu 
sionair is Ook van oude gebouwen, die daar nooit voor 
bedoeld of ontworpen zijn, mag men niet dezelfde presta-
ties qua bruikbaarheid en comfort verlangen, als men zou 
doen bij nieuw ontworpen gebouwen' 
Dat kundigheid een eis moet zijn is evident Helaas staan 
op het conto van onkundige architecten aannemers en 
goedbedoelende doe het-zelvers de meest afgrijselijke 
aantastingen van monumenten Het hierboven gegeven 
voorbeeld van de gevelremiging en het eerder genoemde 
voorbeeld van de kunststof- en hardhouten kozijnen zijn 
slechts enkele uit een lange reeks' 

De jonge monumenten 

Joni^c monumenten zijn de monumenten die dateren van 
na 1850 en ouder zijn dan vijftig jaar Het betreft dus de 
producten van de tijd waarin Nederland veranderde van 
een hoofdzakelijk agrarisch land in een geïndustrialiseer-
de samenleving 
Tegenwoordig hebben we vaak de neiging de periode na 
de Tweede Wereldoorlog te beschouwen als de periode 
waarin ons land het snelst ontwikkeld is Natuurlijk was 
de transformatie die Nederland de laatste halve eeuw heeft 
meegemaakt stormachtig, maar ik meen te mogen stellen 
dat naar verhouding de veranderingen in de laatste helft 
van de vorige eeuw nog veel ingrijpender waren 
Nederland was buiten de grote steden in de eerste helft van 
de negentiende eeuw nog een leeg en nauwelijks ontsloten 
gebied Het was eigenlijk met veel meer dan een agrarisch 
aanhangsel van die steden Ook qua industriële ontwikke-
ling liepen de Noordelijke Nederlanden ver achter bij de 
Zuidelijke Nederlanden 

Pas na de Belgische afscheiding komt ook in Nederland de 
industnalisatie en de verbetering van de infrastructuur op 

gang, dl gaat dat eerst nog schoorvoetend Het duurt tot in 
de jaren 186()-'70 voor die ontwikkeling zich duidelijker 
begint af te tekenen 
Eeuwen lang als onverharde paden tussen steden gelegen 
wegen krijgen eindelijk een verharding, immer met de 
hand, wind- en dierkracht uitgevoerde werkzaamheden 
worden dankzij de stoommachine verder gemechaniseerd 
De steden exploderen als het ware door de bevolkingsaan-
was want uiteindelijk zijn de bestaande steden door het 
steeds meer bebouwen van erven en open terreinen zo vol 
geworden, dat nieuwe wijken aangelegd moeten worden 
In die tijd ontstaat door de ontwikkelingen ook behoefte 
aan tal van nieuwe typen gebouwen Kijken we bijvoor-
beeld naar de scholenbouw, dan vinden we in het 
Vlaardingse voor 1850 nauwelijks meer dan enkele loka-
len, terwijl rond de eeuwwisseling in relatief korte tijd de 
ene school na de andere wordt gebouwd Was voor 1850 
de Grote Kerk eigenlijk de enige echte kerk van de stad 
(het bescheiden lokaaltje voor rooms katholieken aan het 
Emaus mag nauwelijks meegerekend worden), mede 
dankzij kerkscheuringen en door de toename van de 
bevolkmg nam het aantal kerken met sprongen toe Het 
grootste deel van het Vlaardingse havenoppervlak is tus-
sen 1895 en 1925 gegraven en de verharding van de uit-
valswegen IS vrijwel zonder uitzondering na het midden 
van de vorige eeuw tot stand gekomen Als er al sprake is 
van de revolutionaire ontwikkeling van ons land, dan heeft 
die dus vooral m de periode van de jonge monumenten 
plaatsgevonden 

Het Weeshuis 

Het IS met zonder reden dat het Weeshuis der Hervormden 
(afbeelding 16) het eerste^on^e monument is, dat hier ten 
tonele wordt gevoerd Kenmerkt de periode na de Tweede 
Wereldoorlog zich ondermeer door de sloop van talloze 
gebouwen van rond 1900, dit lot is het Weeshuis door niet 
aflatende inspanning van tal van Vlaardingse groeperin-
gen uiteindelijk bespaard gebleven Toch was tot twee 
maal toe door de gemeenteraad besloten dat het pand 
moest wijken ten behoeve van de woningbouw Nu het 
eenmaal behouden is gebleven vraagt iedereen zich af, 
waarom het gebouw zo nodig moest verdwijnen Het uit 
1893 daterende pand blijkt nog prima te kunnen blijven 
staan en heelt weer een nieuwe functie 
Het gebouw werd ontworpen door Johannes van den Berg 
Dz, telg uit een bouwkundige familie Ook zijn schoon-
zoon, G J Bosnia, die het uit 1898 stammende voormah 
ge diaconiegebouw Enimastraat 71 en Villa Francina 
(1899 afbeelding 26) ontwierp en zijn broer Pleun van 
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Afbeelding 16 Een markant gebouw het Weeshuis der 
Hervormden Het markeert met alleen de grens van de oude 
stadsbebouwing, maar ook de veranderde opvatting met 
betrekking tot het omgaan met historische gebouwen 
Ondanks twee sloopbesluiten toch behouden, hersteld en 
opnieuw in gebruik genomen (opname 1 maart 1997). 

den Berg. /jjn in diezelfde tijd als architect werkzaam. 
Pleun ontwierp onder andere sigarenfabriek De Zeeman 
(1899, Hoogstraat 202-204) en het (inmiddels gesloopte) 
ziekenhuis aan de Hofsingel (1900) en deed veel werk 
voorde Hollandiafabriek (zie hierna). 
Het weeshuis was oorspronkelijk aan de Markt gelegen, 
maar aan het einde van de negentiende eeuw verhuisd naar 
de Ridderstraat. Op die locatie, aan de rand van de stads-
bebouwing, werd het thans nog bestaande Weeshuis opge-
richt. Het gebouw, dat gezien zijn bestemming natuurlijk 
wel sober moest worden, ontleent zijn architectonische 
schoonheid vooral aan goede verhoudingen en de symme-
trische opbouw van het complex. Bouwer was de aanne-
mer H. Manneken met medewerking van de metselaars 
van de firma Van Heijst & Zonneveld. 

Toren en pastorie van Joannes de Dooper 

Na veel zoeken en ondanks tegenwerking van het toenma-
lige gemeentebestuur wisten de rooms-katholieke 
Vlaardingers in de jaren 1860 eindelijk een terrein voor de 
bouw van hun parochiekerk te vinden. Op de hoek van de 
Kwakeisteeg en de Hoogstraat werd op 22 april 1868 de 
eerste steen gelegd van dit, door de beroemde architect dr. 
P.J.H. Cuypers ontworpen kerkgebouw. 
De fundering van het kerkgebouw bleek helaas minder 
degelijk dan men van een gebouw van een zo befaamd 
architect mocht verwachten. Al in 1917 was ingrijpend 
herstel van de fundatie noodzakelijk. Toen na de waters-
noodramp van 1953 het grondwaterpeil verlaagd werd 
bleek dit fatale gevolgen voor de kerk te hebben en al in 
1954 moesten delen van het gebouw afgezet worden. Op 
25 maart 1956 werd de kerk definitief gesloten en na sloop 
vervangen door de huidige kerk, een ontwerp van architect 
ir. J. van der Laan. De toren, de pastorie en het portaal 
(afbeelding 17) zijn behouden gebleven. Helaas is het bij 
de kerk behorende hek aan de Hoogstraat verwijderd. 

Afbeelding 17 Portaal van de Sint Joannes de Dooperkerk aan 
de Hoogstraat, één van de behouden gebleven onderdelen van 
het door PJ H Cuypers ontworpen complex, waarvoor de eerste 
steen werd gelegd m 1868 (opname 31 maart 1997). 
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Andere kerken 

In de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 
eeuw zijn er, mede als gevolg van de vele afscheidingen, 
behoorlijk wat nieuwe kerkgebouwen in Vlaardingen ver-
rezen. De meeste daarvan zijn inmiddels weer gesloopt. 
Ongetwijfeld de meest monumentale was de Nieuwe Kerk 
aan de Binnensingel, die op 28 maart 1910 in gebruik 
werd genomen. Helaas is dit karakteristieke gebouw 
gesloopt, al is -als een soort sarcastische herinnering- het 
torenspitsje bewaard. 

Architect Tjeerd Kuipers (1857-1942) leerde het vak bij 
G.B. Salm en het bureau van Sanders-Berlage. In de tijd 
dat hij als zelfstandig architect optrad bouwde hij ver-
schillende kerken, onder andere te Rotterdam (gerefor-
meerde kerk aan de Boergoensevliet 24, 1910), Dordrecht 
en Amsterdam-Watergraafsmeer. Ook de Nieuwe Kerk in 
Vlaardingen was door hem ontworpen. De vormgeving 
van deze kerk deed sterk denken aan het werk van 
Berlage, hetgeen gezien de achtergrond van Kuipers niet 
verwonderlijk is. De Nieuwe Kerk was overigens niet de 
enige Vlaardingse kerk van zijn hand. Eerder al ontwierp 
hij een gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat. Deze, in 
1904 gebouwde kerk werd gesloopt om het Liesveld-
viaduct aan te kunnen leggen. 

Behouden bleef het karakteristieke Eben Haezer-kerkje 
(christelijk-gereformeerde kerk, architect Van Loon) aan 
de Emmastraat, waarvoor op 20 augustus 1920 de eerste 
steen werd gelegd. Met zijn strenge, eenvoudige architec-
tuur is het toch een van de mooiere kerken van onze stad. 
Hel behoort, met het verknoeide kerkje van de vrijzinni-
gen aan de Hoflaan (Remonstrants Gereformeerde 
Gemeente, 1891, architect A. Dirkzwager), de gerefor-
meerde Oosterkerk (1935, architect B.W. Plooy) en de 
hervormde Bethelkerk( 1939-'40, architect J. Snijders), tot 
de weinige kerken uit de periode van de jonge monumen-
ten, die behouden zijn gebleven. 

Het stadhuis van Vlaardinger-Ambacht 

Een pittoresk gebouwtje. Dat is wellicht de beste 
omschrijving van het raadhuis van Vlaardinger-Ambacht 
(afbeelding 18), vanaf 1905 tot stand gekomen volgens het 
ontwerp van de architect Jan Gratama (1877-1947). Bij 
het ontwerp van dit gebouw werkte Gratama samen met S. 
de Clerq, iets wat deze Groninger in deze periode, waarin 
hij ook professor Henri Evers aan de Technische 
Hogeschool assisteerde, wel vaker deed. De oorspronke-
lijk tegen het gebouw staande veldwachterswoning heeft 
plaats moeten maken voor een depot ten behoeve van het 

sinds 1948 hier gevestigde archief van de gemeente 
Vlaardingen. Recent is dit depot naar ontwerp van Jeroen 
Moorman van de Dienst Stadswerk uitgebreid. 

Afbeelding 18. Het voormalige gemeentehuis van Vlaardinger-
Ambacht doet tegenwoordig dienst als archief voor de 
gemeente Vlaardingen (en heeft, vreemd genoeg, de naam 
Stadsarchief gekregen. Natuurlijk bevat het gebouw archieven 
van de stad Vlaardingen, maar vooral ook die van de gemeente 
Vlaardingen) (opname 7 februari 1997). 

Woon- en winkelhuizen in de oude stad 

Langs haven. Markt en Hoogstraat zijn tal van gebouwen 
te zien die, voornamelijk door particulieren, in de periode 
van de jonge monumenten zijn gebouwd of verbouwd. We 
zien in deze periode nog meer dan daarvoor een scheiding 
van functies optreden, waardoor ook in de particuliere sec-
tor het aantal zich van elkaar onderscheidende gebouwen 
toeneemt. De winkel is bijvoorbeeld niet meer een deel 
van het woonhuis van de winkelier, maar wordt een apart 
gebouw (waarin overigens de winkelierswoning tot op 
heden nog vaak is geïntegreerd). Woonde de Vlaardingse 
reder vroeger niet zelden in het zelfde gebouw als waarin 
zijn vis was opgeslagen (kijk maar naar het voormalige 
redershuis van J.C. van Büüren van Heijst, Westhaven-
kade 59), op den duur wordt dit ondenkbaar en ontstaan er 
meer dan voorheen aparte woon- en opslaggebouwen. 
Een gaaf bewaard pakhuis vinden we aan de oostzijde van 
de Havenstraat, op nummer 19. Dit pakhuis hoorde bij de 
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scheepswerf Van Dam en werd in 1887 gebouwd. Het is 
een typerend voorbeeld van een gebouw, dat uitsluitend 
ten behoeve van opslag is opgericht. Naast vensters kent 
elke verdieping hijsdeuren, bedoeld om goederen met een 
aan een hijsbalk opgehangen wiel van en naar de betref-
fende verdieping te kunnen transporteren. Twee jaar ouder 
is het, aan de andere zijde van de oude stad gelegen, pak-
huis van rederij Betz en Van Heijst, Vettenoordskade 5. 
Een kleine gevelsteen {Van t\d tot tyd/door :egen en vlvt 
/ 1836) herinnert aan het pakhuis dat Leendert Westerdijk 
hier in 1836 liet bouwen en dat door het huidige pakhuis 
is vervangen. 

In schril contrast met de doelmatige sobere architectuur 
van de pakhuizen staat de uitbundigheid van sommige 
winkelpanden. Dat geldt vooral voor de panden die hun 
gedaante kregen rond de eeuwwisseling, de tijd van de 
Nieuwe Kunst (Jugendstil, in Nederland, naar de Calvé 
affiches van Toorop. ook wel de siaoliestijl genoemd). Op 
tal van vlakken breekt men met de traditionele expressie 
van de architectuur en vooral de grote raampartijen die tot 
het idioom van deze stroming behoren, lenen zich prima 
voor de toepassing in winkelpanden. Het mooiste voor-
beeld hiervan is het pand De Vlijt (Hoogstraat 130, afbeel-
ding 19). Dit pand is verwaarloosd en de winkelpui gaat 
gedeeltelijk schuil achter ongelofelijk grote reclamebor-
den van een behangwinkel. Desondanks is het echter nog 
gaaf behouden gebleven. 

Tegenover de Afrol aan de Hoogstraat staan de drie pan-
den van De Zeeuw: links (nummer 69) het woonhuis, een 
nog gaaf bewaard herenhuis uit circa 1890 en daarnaast 
een traditioneel winkelhuis (naar de gevel te oordelen 
eveneens aan het einde van de vorige eeuw opgetrokken) 
met een fraaie winkelpui uit 1928 (ontwerp A. 
Maarleveld), in een expressionistische vormgeving. De 
laatste Hoogstraat-gevel van dit complexje (dat overigens 
aan de Havenstraat -nummer 52- onder andere nog beslaat 
uit een fraai achttiende-eeuws bedrijfsgebouw) is gereali-
seerd in 1900. De vormgeving van dit pand (Jugendstil), 
dat werd ontworpen door de architect K. Stoffels, is type-
rend voor de bouwtijd. 

Bijzonder is ook het pand van de goudsmid/juwelier Van 
Heijst (Hoogstraat 88, 90 en 92). Het eigenlijke winkel-
huis is in 1882 tot stand gekomen en is nog traditioneel 
van opbouw. Alleen voor de winkelpui (die helaas door 

Afbeelding 19 Zeer gaaf bewaard, maar verwaarloosd en ver-
stopt achter ongelofelijke reclameborden met de 
Hollandiawmkel aan de Westhavenkade (nummer 29 en 30) 
behoort dit winkelhuis De Vlijt aan de Hoogstraat tot de fraai-
ste Jugendstil-panden van onze stad (opname 31 maart 1997) 
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latere gebruikers van het pand danig is verknoeid) wordt 
de nieuwe techniek (die grotere glasvlakken mogelijk 
maakt) volledig uitgebuit. Met Corintische pilasters en een 
kroonlijst wordt een brede, de gehele pandbreedte inne-
mende winkelpui gerealiseerd. In 1910 werd de winkel 
met een lage uitbouw aan de noordzijde uitgebreid. Dit is 
een -helaas ook weer verknoeid- voorbeeld van de invloed 
van de Oostenrijkse variant van de Jugendstil. De gegroef-
de pilasters met maskerconsoles ter weerszijden van de 
etalage zijn, hoewel weinig fraai onder verf bedolven, 
gelukkig nog wel aanwezig. 

Het woonhuis Westhavenplaats 27 is een voorbeeld van 
samenvoeging van twee zeventiende-eeuwse huizen tot 
één groter huis (vergelijk Westhavenkade 10). Hier is, 
nadat de zo ontstane woning was gekocht door de arts 
Hendrik Kikkert, de voorgevel in 1898 opnieuw opgetrok-
ken. Daarmee werd de binnenstad een fraaie laat negen-
tiende-eeuwse gevel rijker. Ondanks de latere wijziging 
van de onderpui ten behoeve van een winkel is het nog 
steeds een waardevol pand. 
Een zeer fraaie gevel, naar de architectuur te oordelen uit 
circa 1860-'70, staat iets meer naar het noorden. 
Westhavenplaats 8 hoort nog echt bij de pleisterarchitec-
tuur die in de negentiende eeuw populair is geweest. Het 
pleisterwerk werd voorzien van groeven, waardoor de 
indruk werd gewekt dat de gevel is opgetrokken van 
natuursteenblokken. De oorspronkelijke beschildering 
was ongetwijfeld in een kleur, waardoor dit effect bedrieg-
lijk echt werd. Met de talloze latere overschilderingen, die 
qua kleur ook steeds meer naar een fantasieloos gebroken 
wit gingen, is dat effect verloren gegaan. Ook de grote eta-
lageruit die in 1931 op de begane grond werd aangebracht 
is een aantasting van het oorspronkelijke. Achter een fraai 

stoephek waren op de begane grond eertijds behalve een 
toegangsdeur ook twee ramen aanwezig. 
Eén van de mooiste winkelhuizen van de stad staat aan de 
Westhavenkade: de melkwinkel Hollandia, uit 1904 op 
nummer 29 en 30. Het is een in wit verglaasde steen opge-
trokken, van boven recht afgesloten gevel van twee bouw-
lagen, met op de begane grond nog de oorspronkelijke, 
van een enorme ruit voorziene etalagepui boven een hard-
stenen borstwering. Entrees van winkel en bovenwoning 
zijn beide opgenomen in een terugliggend portiek. De 
blankgelakte deuren en het tegelwerk zijn typerend voor 
de bouwtijd. Nog geen tien jaar eerder, in 1896, werd 
Westhavenkade 31 gebouwd. Hoewel ook dit pand zich 
kenmerkt door een winkelpui met grote ramen, is deze 
hier nog in een klassiek schema, tussen kolommen met 
kapitelen, opgenomen. De rest van de gevel is, gelijk de 
oudere panden, gemetseld in baksteen en aan de bovenzij-
de afgesloten met een hoofdgestel. 

Hofjeshuizen 

Al in vroeger eeuwen werden kleinere woonhuizen soms 
aan hofjes of op achtererven gerealiseerd. Met de toename 
van de bevolking en de daardoor veroorzaakte verdichting 
van de stad, neemt ook dit verschijnsel toe. Het bekendst 
zijn wellicht de Bierslootstegen, maar er waren nog veel 
meer vergelijkbare straatjes en hofjes. Als reactie op de 
slechte woonomstandigheden die daar heersten en die 
sommige van de later voor de sloop verantwoordelijke 
politici zelf hadden ondergaan, zijn de sloppen, stegen en 
hofjes bijna allemaal van de Vlaardingse kaart wegge-
vaagd. Het verdwijnen van sommige daarvan moet toch 
betreurd worden, want daarmee is niet alleen een stuk 
geschiedenis, maar soms ook wel hele aardige architectuur 
verloren gegaan. Dat geldt niet alleen voor oudere hofjes, 
zoals het Van Leijdenshofje of het Hofje van Polderman, 
maar bijvoorbeeld ook voor het grote complex van rug-
aan-rugwoningen ter weerszijden van de Maasstraat. Ook 
hier waren de woningen zeer klein en de straatjes uiterst 
smal, maar de architectuur was zeer verzorgd en het com-
plex was daarom eigenlijk wel behoudenswaardig. 
Een paar kleine hofjes resten ons nog: aan de Callen-
burgstraat en de Dwarsbleekstraat en natuurlijk ook, ver-
stopt aan de Vettenoordskade, de Steenplaats (afbeelding 

Afbeelding 20. Woningen aan de Steenplaats: dit naast de 
Vettenoordskade verstopt liggende rijtje huisjes uit het laatste 
kwart van de vorige eeuw staat aan één van de weinige 
bewaard gebleven hofjes (opname 17 januari 1997). 
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20). Deze laatste huisjes werden rond 1880 gebouwd voor 
personeel van De Oude Lijnbaan, in opdracht van de 
directie. 

Hollandiagebouw 

Tot de nieuwe industrievestigingen die in het laatst van de 
negentiende eeuw werden geïntroduceerd behoorde ook 
de vestiging in 1881 van de N.V. Hollandia Fabriek van 
Melkproducten. Op het complex, dat eerder in gebruik 
was bij de Hollandse Boterfabriek Vacca, vestigde de bra-
bander C.H. Wagenaar Hummelinck een fabriek die in 
aanvang voornamelijk gecondenseerde melk fabriceerde. 
Vlaardingen was voor zijn bedrijf zeer gunstig gelegen. 
De uitgebreide polders rond de stad leverden grote hoe-
veelheden melk op. Gecondenseerde melk werd vooral 
naar Engeland geëxporteerd en de aanwezigheid van een 

Afbeelding 21 Het kantoor van Hollandia, dat thans in gebruik 
IS bij de Vnje Academie en de Artotheek, is m twee fasen tot 
stand gekomen Ontwerper was de Vlaardingse architect Pleun 
van den Berg (opname 17 januari 1997) 

zeehaven voor de deur was dus ook een gunstige factor. 
In 1897 besloot de toenmalige directie een kantoor voor de 
fabriek te bouwen. Een deel van het oude fabrieksgebouw 
dat wij nu kennen als Oosthavenkade 43 en 44 moest 
afgebroken worden om ruimte te bieden voor de bouw van 
dit monumentale kantoorgebouw, zodat daar van de drie 
oorspronkelijke tuitgeveltjes er nog maar twee resteren. 
De eerder genoemde Vlaardingse architect Pleun van den 
Berg ontwierp het nieuwe kantoorgebouw. Een kleine 
gedenksteen in de rechter zijgevel van hel pand herinnert 
aan het leggen van de eerste steen op 19 oktober 1897. 
In 1912 werd het kantoor uitgebreid. Om daarvoor ruimte 
te krijgen sloopte men een dubbel haringpakhuis van rede-
rij Kikkert (vergelijkbaar met het pakhuis van dezelfde 
rederij op nummer 46 en 47, maar eerder gebouwd). Links 
van hel bestaande kantoor werd in dezelfde stijl een 
middendeel met de hoofdingang en een topgevel gereali-
seerd. Daarmee ontstond het huidige symmetrische en 
monumentale gebouw (afbeelding 21). Het interieur is 
helaas op een gegeven moment onttakeld en later bij een 
brand in 1976 nog verder beschadigd. Toch zijn enkele 
belangrijke onderdelen daarvan, zoals de fraaie deurpartij-
en, de trap en een groot glas-in-loodraam, behouden 
gebleven. 

Middenstanderswoningen in de Oostwijk 

In de Oostwijk vonden huizen voor het complete sociale 
spectrum van de stadsbevolking een plaats. De huizen 
varieerden van zeer kleine eenkamerhuisjes, weggestopt 
op achterertjes, tot puissante villa's in breed uitgemeten 
tuinen. Een heel interessante categorie wordt gevormd 
door de huizen die qua rijkdom ongeveer midden tussen 
die uitersten liggen. Het zijn de huizen waarin de wat beter 
betaalde ambtenaren, de schippers van vissersschepen, 
kleine handelaren, voorlieden in de industrie en dergelijke 
hun woning vonden. Hier geen grote tuinen, maar wel een 
kleine open plaats achter het huis, dat met de voorgevel 
tegen het trottoir en met de zijgevels tegen die der buren 
staat. De huizen zijn voor hedendaagse begrippen zeker 
niet groot te noemen en ze bezitten naast een begane grond 
zelden meer dan een zolderverdieping. De architecten van 
deze huizen zijn doorgaans niet te traceren; meestal zijn ze 
niet door een professioneel ontwerper, maar door de 
bouwkundige aannemer vormgegeven. Die sloot bij het 
ontwerp aan bij wat te doen gebruikelijk was en kopieer-
de vormen en stijlelementen van wat hij bij anderen en in 
tijdschriften en boeken zag. Daardoor zijn wel enkele stra-
ten met in architectuur zeer gevarieerde maar toch samen-
hangende gevelwanden ontstaan. 
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Helaas is in de meeste van deze straten de architectuur 
aangetast door bijvoorbeeld het samenvoegen van ramen 
en de ongebreidelde bouw van dakkapellen boven de 
kroonlijst. Daardoor lijkt het haast alsof de spoorwegen 
een bizar treintype in de goot hebben geparkeerd. 
Sommige delen van deze straten, met name aan de 
Emmastraat, zijn tot op heden echter redelijk gaaf behou-
den gebleven. Daarbij is één deel van de Emmastraat wel 
zeer bijzonder: op de nummers 22 tot en met 36 staat een 
samenhangend blokje van gedeeltelijk witgepleisterde 
geveltjes uit 1914-'15. 

Een andere bijzondere groep middenstanderswoningen is 
gelegen aan het (oostelijke) einde van Parkweg en 
Schiedamseweg (afbeelding 22). Zeer verzorgde architec-
tuur uit het midden van de jaren 1930, zou een goede 
omschrijving zijn voor dit fraaie complex, dat in 1938 
naar ontwerp van Jac. Ouwerkerk uit Hillegersberg tot 
stand kwam. Behalve enkele dubbelwoonhuizen en een rij 
eengezinswoningen aan de Schiedamseweg bestond het 
complex eertijds uit drie blokken portiekwoningen, één 
tegenover de israèlitische begraafplaats en twee aan de 
Parkweg. Door een fout die in de Oostwijk wel meer 
gemaakt is (het onvoldoende gefundeerd bouwen op het 
tracé van het Oostelijke Spuiwater) vertoonde één van 
deze blokken ernstige verzakkingsverschijnselen; dit blok 
is inmiddels gesloopt. De oorspronkelijke samenhang van 
het complex is daardoor helaas verstoord. Ernstiger is dat 
op de plaats van het gesloopte deel in 1977 een volstrekt 
detonerend flatgebouw is gerealiseerd. Het is een school-
voorbeeld van de onverschilligheid van het toenmalige 
stadsbestuur, waarvoor de kreet sociale woningbouw bijna 
elke aantasting van het stadsschoon legitimeerde. 

Afbeelding 22 Een van de twee (oorspronkelijk drie) woning-

blokken behorend bij het complex langs de Schiedamseweg en 

de Parkweg, uit het midden van de jaren 1930 Behalve de 

appartementenblokken die de kop van de Schiedamseweg en 

de Parkweg vormen, staat er langs de Schiedamseweg hierop 

aansluitend nog een aantal woningen uit de zelfde t i jd en van 

vergelijkbare architectuur, waarmee deze blokken een samen-

hangend geheel vormen (opname 31 maart 1997) 

Afbeelding 23 Het voormalige woonhuis van dokter Jan Voogd, 

bij de meeste Vlaardmgers naar de latere gebruiker bekend als 

het Van Neerbos-pand Het hoofdkantoor van deze bouwmate-

rialenhandel en moeder van de DHZ-keten Gamma Bouwmarkt, 

was lange tijd m dit pand gevestigd (opname 17 januari 1997) 
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Herenhuizen en villa's m de Oostwijk 

Behalve de Schiedamseweg en de Binnensingel -
Julianasingel vormde natuurlijk ook de Oosthavenkade 
Hollaan een van de assen waarlangs de fraaie woningen 
van de gegoede Vlaardinger een plaats konden vinden 
Een echelon lager maar nog steeds op stand was er 
natuurlijk ook de Hotsingel Zoeken we de nieuwbouw 
voor de notabelen van de stad dan moeten we voor de 
periode van de jonge monumenten vooral langs deze 
wegen zoeken Aan de Oosthavenkade zijn het natuurlijk 
reders (A Hoogendijk Jz op nummer 16 Van Abshoven 
op nummer 58 en Van der Burg op nummer 'ï9) maar daar-
naast ook andere vooraanstaande Vlaardingers, die zich 
een huis laten bouwen Dat van de Vlaardingse arts dr Jan 
Voogd (nr 11 afbeelding 2^) is een mooi voorbeeld van 
een /eer rijk uitgevoerde eclectische villa ook in het inte 
rieur van dit m 1894 voltooide pand is veel van de oor 
spronkelijke bouwsubstantie behouden gebleven Volgen 
we de kade naar het zuiden dan vinden we op nummer 16 
zoals reeds gezegd het huis van Hoogendijk Naar zeggen 
is het gebouwd in 1800 maar tegenwoordig is het met zijn 
gepleisterde, van schijnvoegen voorziene gevel typerend 
voor de late negentiende eeuw Op nummer 38 vinden we 
het eveneens gepleisterde woonhuis dat m de jaren 1870 
werd gebouwd voor reder Paulus Kikkert Rechts van dat 
huis stond zijn al eerder genoemde dubbele redenjpak-
huis, dat in het begin van deze eeuw plaats moest maken 
voor de uitbreiding van het Hollandiakantoor Ook het 
woonhuis kwam in handen van Hollandia M G Wagenaar 
Hummelinck firmant van Hollandia bewoonde het pand 
van 1912 tot \9^^ 

De nabij de Prinses Julianabrug gelegen woonhuizen van 
Van Abshoven en Van der Burg zijn jonger Rederij PH 
van Abshoven werd in 1887 opgericht en met twee houten 
loggers (VL Hl Flevo II en VL \M Flevo III) weid in 
mei van dat jaar met de haringvissenj begonnen Ter 
weerszijden van de Maasstraat staan het pakhuis (1888) en 
het woonhuis (1890) van deze reder Direct rechts naast 
het huis van Van Abshoven zijn het woonhuis (1890) en 
het pakhuis (1899) van Van der Burg gebouwd Het pak 
huis van Van der Burg staat sinds het is ingericht met 
zogenaamde Van Dam eenheden appartementen voor 
een- en tweepersoons huishoudens bekend als Elkerhc 

Hier bij Van Abshoven en Van der Burg geen pleister 
werkarchitectuur, maar bakstenen gevels die met lijsten en 
ornamenten (deels in pleisterwerk uitgevoerd) zijn geleed 
Het geheel is met alleen vanwege deze typerende archi 
tectuur maar ook vanwege de lokaal historische betekenis 

(als getuige van de laat negentiende eeuwse bloei van de 
grote visserij) een complex van belang 
Ten noorden van de Schiedamseweg in de vorm van de 
huidige Hoflaan vinden we een van de beide oprijlanen 
naar het huis van de ambachtsheer van Vlaardmgen en 
Vlaardinger-Ambacht Behalve de inmiddels door veibou 
wingen verminkte en daardoor nauwelijks nog interessan 
te kerk van de vri)/innigen werd daar op het kavel tussen 
de Emmastraat en de Hofsmgel een tot op heden zeer gaaf 
behouden gebleven blok van vier herenhuizen gereali 
seerd (afbeelding 24) Deze uit 1895 stammende wonin 
gen zijn met zoals de hiervoor behandelde villa s direct 
aan de straat gelegen maar achter met een ijzeren hek van 
de straat afgescheiden voortuinen Het blok kenmerkt zich 
door een rijk uitgevoerde bouwstijl waarbij met behulp 
van pleisterwerk een keur aan ornamenten in de bakstenen 
gevels IS opgenomen Boven de kroonlijst is het blok 
helaas wat verstoord aangezien bij bijna alle huizen de 
oorspronkelijke kleine driehoekige dakkapelletjes zijn 
vervangen door grotere latere exemplaren Het bouwblok 
kende altijd wel een of meer artsen als bewoner waardoor 
er soms wel van de dokterswoningen wordt gesproken 

Afbeelding 24 De Dokterswoningen zo noemt men wel dit 
rijtje statige herenhuizen langs de Hoflaan onndat er met name 
heren van die professie woonden en wonen 
Een van de mooiste en rijkste voorbeelden van eclectische 
woonhuisarchitectuur in Vlaardmgen (opname 16 mei 1997) 

Aan het eerste deel van de Schiedamseweg zijn m de loop 
van de tijd vele van de villa s die hier oorspronkelijk ston-
den gesloopt of onherkenbaar verbouwd De transformatie 
tot winkelstraat heeft veel panden ook de oorspronkelijke 
ondergevel gekost Dit deel van de Schiedamseweg is 
daardoor met meer de deftige straat die zij van oorsprong 
was Toch zijn er nog vele bijzondere woonhuizen te vin-
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Afbeelding 25 Een van de eerste gebouwen die in Vlaardingen 
ook 's nachts m het licht werden gezet: villa IJzermans aan de 
Schiedamseweg. Direct na de bouw was het nog nnogelijk om 
vanaf het balkon over de weilanden te kijken naar over de 
Maas zeilende schepen Het (verdwenen) huurpand heette zelfs 
Maaszicht Die context is inmiddels wel wat gewijzigd 
Maaszicht werd m 1927 vervangen door winkels en woningen 
naar ontwerp van A. Maarleveld (opname 7 februari 1997). 

den. De meest opvallende daarvan is het huis op nummer 
53, de Villa IJzermans (afbeelding 25). Dit vrijstaande, in 
1883 voor de reder IJzermans gebouwde huis is door de 
bouw van een winkelblok ter rechter zijde (waar eerst de 
Villa Maaszicht van Van Linden van den Heuvell stond) en 
de bouw van de stadsgehoorzaal in de tuin van de 
Harmonie aan de andere zijde wel wat meer in de bebou-
wing ingeklemd komen te liggen, dan oorspronkelijk het 
geval was. Toch is dit huis met zijn bijzonder rijke 
pleisterarchitectuur, zijn ingang met portico en het dak 
met het torentje en de maskerconsoles één van de meest 
opvallende monumenten van onze stad. 
Iets verderop, aan dezelfde zijde van de weg, staat een 
blok van drie woningen, oorspronkelijk als eigenhouw-
project gerealiseerd door de aannemers E. Blok en W.Z. 
Baauw. De woning aan de linker zijde van dit omstreeks 
1885 gebouwde blok (nu huisnummer 57/6) bezat eertijds 
een ruime zijtuin en had aan de zijgevel in deze tuin een 
erker. Bij de bouw van een blok winkels met bovenwo-
ningen is de tuin opgeofferd. Van het bouwblok van Blok 
en Baauw is het meest linkse huis het grootste en het enige 
dat (op de erker na) nog gaaf behouden is gebleven. De 
beide andere huizen zijn tot winkel getransformeerd. De 
gevel op de begane grond heeft plaats moeten maken voor 
een winkelpui. 

Steken we de Callenburgstraat over dan vinden we op 
nummer 63 het huis dat in 1885 werd gebouwd voor de 
gemeentesecretaris Jan van Schravendijk. Helaas is het 
niet meer het door zijn bijzondere architectuur en kleur-
stelling opvallende woonhuis dat het eertijds is geweest. 
Latere overschilderingen in fantasieloos gebroken wit met 
groene ramen heeft de architectuur ontkracht. Onbekend 
is, wie het gebouw heeft ontworpen. Gezien de enigszins 
afwijkende architectuur is het niet waarschijnlijk dat dit 
gewoon een ontwerp van een aannemer was. Ook het ach-
ter het huis, aan de Callenburgstraat (nummer 19) gereali-
seerde huis van Jacob Maarleveld (directeur gemeenterei-
niging), dat uit 1888 stamt (en daarna ingrijpend is gewij-
zigd), wijkt in zijn architectuur enigszins van het gebrui-
kelijke af. Mogelijk is dit van dezelfde onbekende ont-
werper. 

Tegenover het huis van Van Schravendijk, aan de zuidzij-
de van de Schiedamseweg, staat een tweetal villa's. 
Nummer 56 is een tamelijk klassieke, gepleisterde woning 
van twee verdiepingen onder een hoofdgestel, met in het 
midden van de vijf vensterassen brede voorgevel de voor-
deur. Het huis werd in 1882 gebouwd voor de reder 
Marinus Jz. den Breems. De daarnaast gelegen villa op 
nummer 58 is romantisch vormgegeven. Een kleine vier-
kante toren markeert de voordeur. Die villa stamt uit 1889 
en werd gebouwd voor J. Struijk Jz. 
Een bijzonder huis staat vlak achter deze laatste villa, aan 
de Arnold Hoogvlietstraat (10-14). Het werd door de al 

Afbeelding 26 Na jarenlang door een weduwe bewoond te zijn 
werd deze villa enige jaren terug door een echtpaar aangekocht 
en opgeknapt. Ook een oude teruggevonden naam kwam weer 
op de gevel terug, waarmee het pand tegenwoordig weer 
wordt aangeduid als Villa Francina (opname 7 februari 1997) 
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eerder genoemde architect Pleun van den Berg ontworpen 
voor C H Wagenaar Hummelinck de directeur van de 
Hollandiafabriek Het pand dat overigens door Van den 
Berg zelf geruime tijd werd bewoond bestaat uit een villa 
met een daarmee geïntegreerd koetshuis met bovenwo-
ning De architectuur is verwant aan die van het kantoor 
van Hollandia 
Aan dit deel van de Schiedamseweg staat, naast enkele 
aardige blokken aaneengeschakelde herenhuizen nog een 
vrijstaande villa, Francimi op nummer 91 (afbeelding 
26) Dit huis, in 1899 tot stand gekomen naar een ontwerp 
van G J Bosma werd gebouwd voor de reder en oliesla 
ger Cornells Schippers 
Op het daarnaast gelegen erf stond oorspronkelijk de villa 
Lustoord Deze werd gesloopt om plaats te maken voor de 
gereformeerde Oosterkerk (6 februari 1915 in gebruik 
genomen, architect was B W Plooy uit Amersfoort) 

Figuur 7 Verploegh Chasseplein (schema) De huisnummers 
corresponderen met de oorspronkelijke erven tegen de klok in 
in de zuidwesthoek 1 en 2 in de zuidoosthoek 3 en 4 de no 
rdoosthoek 5 en 6 en de noordwesthoek 7 en 8 

Het Verploegh Chasseplein is aangelegd op de kruising 
van beide hoofdassen van de wijk In ontwerp is dit plein 
over twee assen strikt spiegelsymmetrisch ingedeeld Het 
plein kent vier identieke hoeken, elk met twee grote erven, 
ieder bedoeld voor een kapitale villa in een ruime tuin 

Ondanks de skxip van enkele villa's is die structuur nog 
duidelijk af te lezen (figuur 7) De laatste die is gesloopt 
was Verploegh Chasseplein 1 De Nederlandse Midden 
standsbank het begin jaren 1980 de villa slopen om er een 
nieuwbouw naar ontwerp van Geluk en Treurniet voor in 
de plaats neer te zetten Verploegh Chasseplein 2 (a-O is in 
de Wederopbouwperiode met een tiatblokje ingevuld Het 
blokje past met helemaal tussen de villa s, maar is toch 
ook zeker met van kwaliteit ontbloot De Rotterdammer 
Jan Ouwerkerk ontwierp dit in 1956 '57 tot stand geko 
men gebouw voor aannemer L Maat Op nummer 1 aan 
de andere zijde van de Binnensingel vinden we een villa 
ontworpen door de Vlaardingse architect A Maarleveid 
In 1908 kwam deze villa, die werd gebouwd in opdracht 
van de reder Pol, tot stand Maarleveid bouwde talloze 
woningen in deze wi)k en ook aan andere gebouwen in de 
stad IS zijn naam verbonden (bijvoorbeeld aan het uit 1912 
stammende rederijpakhuis van De Zeeuw en Van Raalt 
Westhavenkade 71 en het uit 1915 stammende dubbele 
rederijpakhuis van de firma Hoogendijk en Vriens, West 
havenkade 73) 

Op nummer 4 staat een wat minder opvallende witge 
pleisterde villa, eertijds van H A Knottenbelt Het pand is 
in het Vlaardingse vooral bekend als de vroegere vestiging 
van het instituut Schoevers 
Aan de noordzijde, op nummer 5 vinden we de door A 
Maarleveid ontworpen kapitale Villa Paddenhut s, (1906) 
die jarenlang als tehuis Siloani heeft dienst gedaan en 
thans ruimte biedt aan begeleide kamerbewoning door 
jongeren Op de ter weerszijden van de Binnensingel gele 
gen huisnummers 6 en 7 zijn in 1926 nieuwbouwhuizen 
naar ontwerp van A Maarleveid verrezen Daarvoor 
moest onder andere Villa Jitgenheim van C A van Buuren 
van Heijst (nummer 7) wijken, een gevelsteen herinnert 
nog aan die naam Op erf 8 tenslotte de woning die door 
de stadsarchitect ir G N Itz werd ontworpen voor burge 
meester R A Verploegh Chasse (afbeelding 27) 
Ir G N Itz was de eerste directeur van de Dienst 
Gemeentewerken Die organisatie was in 1895 opgericht 
Voordien werden werken voor de stad vormgegeven door 
externe architecten of door architecten die in een los-vast 
dienstverband bij de gemeente waren De laatsten werden 
meestal aangeduid als de (stads )fabriek (zie bijvoorbeeld 
de gevelsteen van de visbank waar als fabriek Jacob van 
Schie IS vermeld) Itz werd zo vermelden de geschiede-
nisboeken trots later hoogleraar aan de Technische Hoge 
school Hij werd als directeur gemeentewerken opgevolgd 
door ir L H E van Hylckama Vlieg 
Het fraaie, door Itz klassiek-deftig vormgegeven burge-
meestershuis aan het Verploegh Chasseplein, is tot op 
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Afbeelding 27 Directeur gemeentewerken (en als zodanig 

stadsarchitect) ir G N Itz was, zo blijkt onder andere uit deze 

door hem ontworpen burgemeesterswoning aan het Verploegh 

Chasséplein, een begaafd ontwerper (opname 7 februari 1997). 

Afbeelding 28 Het woningblok tussen de Tweede Van Leijden 

Gaelstraat en de Schiedamseweg woningbouw uit de jaren 

1930, in dit geval een woningblok dat met alleen vanwege zijn 

fraaie afgewogen architectuur en goede verhoudingen, maar 

ook vanwege de l igging bijzondere hoge kwaliteiten heeft 

(opname 31 maart 1997) 

heden gaaf bewaard. Er is dan ook veel zorg besteed aan 
het onderhoud en wijzigingen betreffen voornamelijk de 
achtergevel en aanpassingen van het interieur. Toch ademt 
het huis ook binnen nog veel van de sfeer die bij de defti-
ge laat negentiende-eeuwse burgemeesterswoning hoort. 
De bouw van de villa was noodzakelijk als vervanging van 
het burgemeestershuis aan de Markt, dat geheel niet meer 
aan de eis van de tijd voldeed. Tot 1938 woonde de bur-
gemeester aan het Verploegh, waarna de villa werd ver-
kocht aan tandarts A.W. Vos. 
Tussen het Verploegh en de Tweede Van Leijden 
Gaelstraat is de Schiedamseweg eigenlijk één grote verza-
meling van aardige villa's en herenhuizen, hoewel van 
architectonische kwaliteit wisselend, toch zonder uitzon-
dering van waarde. Opvallend zijn hier vooral de dubbel-
villa op de (west-) hoek van de Boslaan en het bouwblok 
dat de afsluiting vormt tussen de Tweede Van Leijden 
Gaelstraat en de Schiedamseweg (afbeelding 28). Dit 
blok, nummer 130-138, werd in 1931 ontworpen door A. 
van Keulen te Vlaardingen. 

De villa op de hoek van de Schiedamseweg en de Boslaan 
(afbeelding 29, Schiedamseweg 110-112) is in 1916 
gebouwd naar ontwerp van M. van Dorssen. Oor-
spronkelijk zou dit een dubbelvilla in één ontwerp wor-
den, maar bij de uitvoering is het rechter deel ingrijpend 
anders dan volgens het oorspronkelijke plan gerealiseerd. 
Opdrachtgever voor de bouw was G. van der Burg, wiens 
initialen we in een hardstenen gevelsteen in de zijgevel 
herkennen {GvdB 1916). 

Afbeelding 29 Dubbele villa op de hoek van de Schiedamse-

weg en de Boslaan, m 1916 gebouwd naar ontwerp van 

M. van Dorssen (opname 31 maart 1997) 
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Enkele jaren ouder is de fraaie dubbele villa aan de ande-
re zijde van de weg, op huisnummer 111 en 113. De hui-
zen luisteren naar de namen Zonneweelde en Bloemenlust 
en verrezen in 1917. Met hun gladde bakstenen, fors 
geproportioneerde lijsten en dakoverstekken en glas-in-
lood bovenlichten is dit geheel een zeer fraai en typerend 
voorbeeld van de ingehouden, bezadigde wijze waarop de 
Jugendstil in Nederland veelal tot expressie kwam. 
Het huis met de bijnaam Villa Kakelbont (Parkweg 2 hoek 
Julianasingel) werd in 1921 gebouwd voor de Rotter-
damse koopman E. Balster, directeur van de Vulcaan Coal 
Compagny (aan de Vulcaanhaven). Het is een tot op heden 
zeer gaaf bewaard voorbeeld van de wat romantisch getin-
te bouwstijl welke vooral ook bij dit soort huizen werd 
toegepast en is gelegen in een (voor Vlaardingse begrip-
pen) gigantische tuin. 

Jugendstil in de Vettenoordsepolder 

Zowel huizen langs de Pieter Karel Drossaartstraat als 
langs de Parallelweg zijn in details beïnvloed door de 
Nieuwe Kunst. Zeker het nog niet door renovatie aange-
taste blok langs de Parallelweg is, dankzij de gevarieerde 
gevelopbouw, in dit verband noemenswaardig. Dat geldt 
nog meer voor enkele huizen ten zuiden van de 
Vettenoordskade. Ze zijn te vinden op de zuidhoeken van 
deze kade en de Prins Hendrikstraat (woonhuis nr. 95) res-
pectievelijk de Stationsstraat (villa en woonhuis, nrs. 138 
en 140). Ze verrezen op initiatief en volgens het ontwerp 
van de directeur van de nabijgelegen (inmiddels verdwe-
nen) Stoomtimmerfabriek d" Ackerboom. 

School D en de woonhuizen daarnaast 

Tussen de Nieuwe Kerkstraat en de Cornelis 
Houtmanstraat bevindt zich het gebouw van School D 
(afbeelding 30). Het eerste deel van dit gebouw, dat werd 
ontworpen door de directeur der gemeentewerken ir. 
L.H.E. van Hylckama Vlieg, werd op 4 september 1917 
geopend; de uitbreiding in de vorm van een vleugel aan de 
Cornelis Houtmanstraat kwam in 1921 tot stand. De hier 
gecombineerde openbare scholen voor lager en meer uit-
gebreid lager onderwijs vormen, met de daarbij behoren-
de gymnastiekzaal, een magnifiek complex. Tezamen met 
de woonhuizen aan de Nieuwe Kerkstraat en de Cornelis 
Houtmanstraat vormt het een klein reservaatje van zeer 
verzorgde architectuur. Helaas zijn de woningen bij een 
renovatie voorzien van kunststof kozijnen, maar gelukkig 
heeft men de fraaie woningdeuren en de bijbehorende lui-
fels gehandhaafd. 

Ir. L.H.E. van Hylckama Vlieg was als opvolger van ir. 
G.N. Itz de tweede directeur van de Dienst Gemeente-
werken. Naast openbare scholen ontwierp hij ook de 
meeste andere openbare gebouwen die tot stand kwamen 
in de tijd dat hij in functie was. Een bij de meeste 
Vlaardingers -al dan niet van foto's- bekende schepping 
van hem was bijvoorbeeld het reeds lang gesloopte 
Gebouw voor den Handel op de hoek van de Parallelweg 
en de Westhavenkade (1916-" 19), gewoonlijk het 
Handelsgebouw genoemd. 

School D is een van de weinige oude schoolgebouwen die 
tot op heden bewaard zijn gebleven. In de afgelopen 
decennia zijn talloze oude scholen afgebroken en al dan 
niet door nieuwe vervangen. Er heeft zich wat dat betreft 
een complete veldslag voltrokken. Bijna met hetzelfde 

Afbeelding 30 School D front van het schoolgebouw/, dat 
samen met de bijbehorende gymnastiekzaal de twee zijden van 
dit plein vormt. Ook de woningblokken aan beide straten ter 
weerszijden van dit schoolgebouw zijn van zeer hoogwaardige, 
verzorgde architectuur (opname 31 maart 1997) 

tempo als waarmee sinds het einde van de negentiende 
eeuw schoolgebouwen zijn opgericht, zijn ze een kleine 
eeuw later weer afgebroken. In 1882 werden in 
Vlaardingen naast de openbare school voor kosteloos 
onderwijs aan de Groen van Prinstererstraat (School A) 
ook de zogenaamde tussenschool voor minvermogenden 
aan het Westnieuwland en de Burgerschool in de tuin van 
de MULO aan de Zomerstraat gebouwd; in buurgemeente 
Vlaardinger-Ambacht verrees een jaar later de gemeente-
school aan de Raadhuisstraat (Jan Ligthartstraat). School 
A is op moment van dit schrijven de enige die resteert van 
deze bouwcampagne. Die school is echter meermalen 
ingrijpend verbouwd, zoals in 1902 en, naar ontwerp van 
directeur gemeentewerken ir. J.J. Kolpa, in 1929. De hui-
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dige gevel is het resultaat van deze laatste, in februari 
1930 opgeleverde verbouwing. De school is daardoor niet 
meer als een voorbeeld van negentiende-eeuwse scholen-
bouw te beschouwen; ook in vergelijking met (andere) 
scholen uit de jaren 1920 is het gebouw niet echt bijzon-
der. Betere voorbeelden uit die tijd zijn de Da Costaschool 
(thans Dr. H. Bavinckschool) uit 1922, op de hoek van de 
Da Costastraat en Van der Driftstraat en (vooral) de kleu-
terschool (bewaarschool) op de hoek van de Groen van 
Prinstererstraat en de Thorbeckestraat uit 1929. In dit laat-
ste geval is niet alleen sprake van een fraai ontworpen 
gebouw, het is bovendien nog gaaf bewaard. Zelfs de oor-
spronkelijke ramen zijn nog aanwezig en niet het slacht-
offer geworden van een dubbel glas-campagne of een 
plastic kozijnen-manie. 

Ongeveer een kwart eeuw ouder is het -in 1899 door de 
directeur van gemeentewerken ir. G.N. Itz ontworpen-
schoolgebouw aan de Oosterstraat. Het ontwerp van Itz is 
volgens een door hem gewijzigd plan opgetrokken met 
een wat lagere verdiepingshoogte en een meer sobere uit-
voering van de gevel. Eindjaren 1930 is het gebouw (aan 
de achterzijde) volgens plannen van architect Jac. van der 
Vlis uitgebreid in opdracht van de Vlaardingse vereniging 
De Ambachtsschool. 

Het postkantoor 

Een bijzonder en helaas nog te weinig gewaardeerd 
gebouw is het Post- en Telegraafkantoor dat in de jaren 
1938-"39 verrees aan de Westhavenkade. De Rijks-
gebouwendienst, die toen nog voor de bouw van postkan-
toren verantwoordelijk was, wilde het ontwerp eerst uit 
laten voeren door oud-rijksbouwmeester Johannes A.W. 
Vrijman. Die had echter op een meer eervolle opdracht 
gerekend en weigerde daarom, waarna de dienst Johan G. 
Robbers (1881-1943) voor het ontwerp inschakelde. 
Robbers was sinds 1914 in dienst bij de bouwdienst van 
het ministerie van Justitie (en ontwierp daar de prachtige 
gevangenis aan de Almelose Wierden straat). Bij de tot-
standkoming van de Rijksgebouwendienst in de jaren 
1920 zette hij zijn rijksbetrekking bij die dienst voort. 
Naast gevangenissen en onderwijsgebouwen werkte hij 
ook aan postkantoren, waaronder het Vlaardingse. 
Het Vlaardingse Post- en Telegraafkantoor is een eenvou-
dig, sober, maar zeer weloverwogen vormgegeven ge-
bouw. De diverse grote hallen die het gebouwtype ken-
merken ontvangen door grote, tot vensterpartijen samen-
gevoegde ramen hun daglicht. Aardig is ook de toegepaste 
beeldende kunst. Uit de bouwtijd is dat een driedelige 
gevelsteen met een posthoorn, wapens en een haring, 

gemaakt door de bekende beeldhouwer prof. Ludwig Os-
wald Wenckebach (1895-1962). Bij de uitbreiding van het 
postkantoor in de jaren 1964-'65 door Rijksgebouwen-
dienst-architect A. Schuil (1912) werd eveneens aan de 
Westhavenkade een tweede beeldhouwwerk geplaatst. Het 
is een reliëf met lezende en schrijvende figuren van J.H. 
van Borssum Buisman. 
Ten behoeve van die uitbreiding was bijna een decennium 
eerder al de gereformeerde kerk aan de Landstraat {gere-
formeerde kerk A) aangekocht en gesloopt. Als vervan-
ging van deze kerk en de eveneens gesloopte gereformeer-
de Kuiperstraatkerk {gereformeerde kerk B) werd de 
Pniëlkerk aan de Henriëtte Roland Holststraat gebouwd. 

De Pelmolen 

Als een wachter op de kade. Zo is het fabrieksgebouw van 
de N.V. Hollandse Pelmolen (afbeelding 31) omschreven 
in de video die door de Commissie Stad en Monument ter 
gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de 
Historische Vereniging is gemaakt. Niet alleen door zijn 
robuuste bouwmassa, maar vooral ook door de unieke 
plaats, vlak langs de kaderand van de Buitenhaven, is dit 
meer dan welk ander gebouw het visitekaartje van 

Afbeelding 31 De m 1872 tot stand gekomen meelfabriek van 
de familie Van Dusseldorp In 1883 werd dit gebouw aanmer-
kelijk uitgebreid. Het is, qua ontwerp, een voorbeeld van 
Belgische industriële bouw. Twee maal woedde er brand in De 
Pelmolen, zoals het gebouw later is gaan heten. Nadat er onge-
veer een decennium was gedebatteerd over mogelijkheden om 
dit unieke gebouw in stand te houden, werden in 1996-'97 
woningen (naar ontwerp van Geluk en Treurniet) m het gebouw 
gerealiseerd (opname 1 juni 1997). 
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Vlaardingen bij wat we eigenhjk de enige echte entree van 
de stad mogen noemen de mond van de haven Het is 
geïmporteerde industriële architectuur wat we hier zien 
het gebouw werd in 1872 gebouwd naar ontwerp van de 
Ateliers de Construction de L J Marie uit het Belgische 
Marchienne-au Pont (bij Charleroi) In 1881 werd het 
gebouw uitgebreid 
Aan de Pelmolen is ook het succesvolle Vlaardingse 
geslacht Van Dusseldorp verbonden Niet alleen in 
Vlaardingen maar ook in bijvoorbeeld Rotterdam was 
deze tamilie actiet De door Adriaan M van Dusseldorp & 
Co aan de Galgkade opgerichte Stoommeeltabnek D( 
Maas bieidde haar activiteiten uit tot een keten van tabile-
ken die vanat 1916 als MENEBA N V (Meeltabriek der 
Nederlandse Bakkerij) is voortgezet De activiteiten van 
Van Dusseldorp waren toen reeds verplaatst naar de 
Maashaven m Rotterdam waar grotere schepen konden 
aanleggen en waar directe spoorwegverbindingen moge 
lijk waren De verouderde fabriek in Vlaardingen werd 
uiteindelijk afgestoten en kwam m handen van de N V 
HoUandsche Pelmolen die zich hier sinds 1924 met het 
pellen van peulvruchten bezig hield 
De geschiedenis van het concern van Van Dusseldorp gaat 
terug tot 1841, het jaar waarin Johannes van Dusseldorp 
de molen De Bonte Os aan de Galgkade kocht Met name 
in de jaren 1870 en 1880 groeide dit bedrijt verder uit en 
zo ontstond het complex van fabrieksgebouwen ter weers-
zijden van de Westhavenkade De meeste van deze gebou 
wen waaronder het fraaie door de Haagse architect A 
Stigter ontworpen woonhuis van Piet van Dusseldorp uit 
1886 en Villa Becalotti uit 1898 zijn inmiddels verdwe 
nen maar de Pelmolen zelf is gelukkig behouden geble-
ven 

De Van Dusseldorpen waren overigens niet alleen actiet 
op het gebied van granen Als medetirmanten van De 
Dogger Maatschappij zijn zij er waarschijnlijk voor ver 
antwoordelijk dat de architect van de Meelfabriek in 
Rotterdam en het kantoor van hun N V Graan Elevatoi 
Maatschappij {Het Ele\citorhtiis aan de Rotterdamse 
Parklaan) Michiel Brinkman ook in Vlaardingen kon 
bouwen 

De Dogger Maatschappij 

Het m en buiten Nederland befaamde architectenbureau 
Van den Broek en Bakema, dat ook na het overlijden van 
beide hoogleraren de naam heeft behouden, heeft een 
lange geschiedenis achter de rug Die neemt zijn aanvang 
in 1910, als Michiel Brinkman (1871-192'5) het architec-
tenbureau van Barend Hooykaas jr verlaat en zelfstandig 

Afbeelding 32 Het door Michiel Brinkman ontworpen en in 
1916 gebouwde pakhuis van de Dogger Maatschappij aan de 
noordzijde van de Koningin Wilhelminahaven Een imposant 
gebouw dat zich qua ontwerp hoewel typisch utilitair 
kenmerkt door zorgvuldige detaillering en afgewogen verhou 
dingen Zonder meer een van de mooiste monumenten van de 
stad (opname 17 januari 1997) 

gaat werken Het eerste echt grote project dat deze archi-
tect voor zijn rekening mag nemen is de Meelfabriek van 
Van Dusseldorp aan de Rotterdamse Maashaven 
Nadat het gebouw van de Dogger Maatschappij m 
Vlaardingen door brand verwoest was moest een nieuw 
gebouw voor deze lokatie worden ontworpen en Michiel 
Brinkman werd uitgenodigd om het ontwerp van dit grote, 
in 1916 aan de noordzijde van de Koningin Wilhelmina-
haven tot stand gekomen pand (afbeelding 12) te leveren 
Ongetwijfeld hebben de Van Dusseldorpen mede eigena-
ren van de Dogger Maatschappij een hand in de architec 
tenkeuze gehad Brinkman bouwde veel industriële 
gebouwen (onder ander ook voor De Erven van de Wed J 
van Nelle N V waarvoor zijn zoon J A Brinkman die 
was geassocieerd met L C van der Vlugt later het 
beroemde fabrieksgebouw in Rotterdam mocht ontwer 
pen) Michiel heeft zijn bekendheid echter vooral te dan 
ken aan zijn grootste woningbouwproject een complex 
van 264 galerij woningen dat in 1921 22 verrees in de 
Rotterdamse wijk Spangen 

Het pand van de Dogger Maatschappij bestaat uit een 
breed en hoog opgaand gebouw van vijt verdiepingen en 
een daarachter gelegen lagere aanbouw met binnenplaats 
De brede voorgevel kent drie nsaheten (vooruitspringen-
de geveldelen), waarin de hijsdeuren zijn opgenomen De 
overige assen zijn bezet met vensters met een roede-inde-
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ling. Verder is de gevel geleed door een erker. Aan de 
bovenzijde is over een deel van de gevel een attiek aange-
bracht en voorts wordt de kroonlijst ondersteund door een 
breed fries met de tekst 1916 DOGGER MAATSCHAP-
PIJ A. HOOGENDIJK JZN. Al met al is hier sprake van 
een zeer zorgvuldig gemaakt ontwerp, dat verwantschap 
vertoont met de Rotterdamse meelfabriek en zeker niet 
lijkt op de traditionele visserijpakhuizen. 

Katan 

De naam Katan is niet alleen verbonden aan de Visscherij 
Maatschappij Callenhiirg van Louis Katan en de 
Visscherij Maatschappij Vlaardingen van Jos Katan, maar 
ook aan het opmerkelijke pand op de hoek van Smalle 
Havenstraat en Westhavenkade (afbeelding 33). In 1905 
werd door J. Katan vergunning aangevraagd voor de bouw 
van drie woon- en winkelhuizen op deze hoek. Nog steeds 

is daar het fraaie pand te bewonderen, dat bij die gelegen-
heid is gebouwd. Er zijn weliswaar in de loop der jaren 
enkele kleine wijzigingen in de gevel tot stand gekomen, 
maar die zijn beperkt. Bij de bouw was behalve de deur 
onder de toren links, die toegang gaf tot de trap naar de 
verdieping, en de deur op de hoek, toegang gevend tot de 
daar gelegen winkel, in het midden ook nog een terugge-
legen portiek met toegangsdeuren. Dit portiek heeft plaats 
moeten maken voor een venster, maar is nog herkenbaar, 
doordat de boog een fractie lager is dan de bogen ernaast. 

Gebouwen met ronde hoeken 

Aan de Parallelweg staat het massieve, met vrijwel geheel 
gesloten bakstenen gevels omsloten blok van Van Toors 
Oliegoedfabriek. Het gebouw is opgericht nadat de eerde-
re fabriek in 1930 was afgebrand. Ondanks het uiterst 
sobere karakter, met nauwelijks vensters, is er sprake van 
een zeer verzorgd architectonisch ontwerp, goed van ver-
houdingen. Het gebouw is ontworpen door de Vlaardingse 
architect Jac. van de Vlis, die toen nog samen met J. Snij-
ders een architectenbureau in Vlaardinger-Ambacht had. 
Helaas kan men het robuuste fabrieksgebouw tegenwoor-
dig niet meer zien: een meubelhandel die er haar toonza-
len in had gevestigd heeft de gevel met metaalplaten laten 
bekleden. Daardoor lijkt er nu in plaats van het intrigeren-
de oude fabrieksgebouw een saai winkelpand uit de jaren 
1980 te staan. Maar misschien is ooit iemand bereid een 
blikopener op het pand los te laten en de schade die men 
aan de gevel heeft toegebracht te herstellen. 
De hoek van het fabriekspand bij de Prins Hendrikstraat is 
afgerond. Dat zien we ook bij de gebouwen die ter weers-
zijden van de Rijkestraat aan de Westhavenkade zijn 
gebouwd. Deze gebouwen zijn, hoe verschillend ook van 
doel, grootte en vorm, duidelijk aan elkaar verwant en pro-
ducten van een zelfde tijd. Vooral gebouw Concordia is 
een mooi voorbeeld, al is het jammer dat de kleine erker-
tjes die het gebouw in 1934 aan de zijgevel had meege-
kregen, inmiddels zijn verdwenen. Concordia verrees in 
opdracht van de weduwe van H. van Toor (van De 
Wijnoogst aan de Markt) en werd net als Van Toors 
Oliegoedfabriek ontworpen door Jac. van der Vlis. Het 
gebouw aan de andere zijde van de Rijkestraat kwam in 
1924 tot stand voor de N.V Onderling Havenbedrijf 

Afbeelding 33. Katan. oorspronkelijk een complex van winkel-
huizen op de hoek van de Westhavenkade en de Smalle 
Havenstraat uit 1905. Het architectenbureau van Jac van der 
Vlis was lange tijd m dit pand gevestigd (opname 17 januari 
1997) 
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Vlaardingen (ontwerp A. Maarleveld) en huisvestte sinds 
1934 de toonzalen van loodgieter A. Polderman uit de 
Rijkestraat. 

Kantoor Havenbedrijf Vlaardingen Oost 

Aan de Schiedamsedijk. schuin tegenover station Vlaar-
dingen Oost, staat nog een product van die jaren: een kan-
toorgebouwtje (afbeelding 34). Het is nog redelijk gaaf en 
hoewel de oorspronkelijke kozijnen zijn vervangen en het 
gebouwtje zichtbaar is uitgebreid, is het desondanks een 
goed voorbeeld van de architectuur van rond 1930. 
Het is in hoofdzaak een eenvoudig, blokvormig gebouw 
dat alleen aan de noordzijde één verdieping hoog was en 
overigens twee bouwlagen telt. Plasticiteit heeft het 
gebouw gekregen door de uitgebouwde en in verschillen-
de gedeelten iets hoger opgetrokken partij die ingang en 
trappenhuis herbergt. Die partij heeft nog eens extra 
accent gekregen met een verticale raamstrook en enkele 
horizontale vensters. De luifel van de ingang is naar links 
doorgetrokken en vormt de verbinding met een lage uit-
bouw die aan die zijde, bij de ingang van het terrein, is 
gemaakt. Zijn ter rechterzijde van de ingangspartij de ven-
sters als losse gaten regelmatig over de gevel verdeeld, 
aan de linkerzijde zijn de vensters tot om de kop van 
gebouw en uitbouw omlopende stroken verzameld, zodat 
het gebouw als het ware over de Vulcaanhaven uitkijkt. 

Afbeelding 34. Kantoorgebouw Vlaardingen Oost 
(Schiedamsedijk - Vulcaanweg, bij de entree naar de 
Vulcaanhaven). Fraai, goed onderhouden en typerend voor 
de bouwtijd (jaren 1930) (opname 1 juni 1997). 

Kleine monumenten 

Elke tijd heeft zo zijn typerende uitmonstering van het 

openbare gebied. Het zijn vaak bijna vanzelfsprekend 
aanwezige onderdelen, waaraan we zo vaak voorbij lopen 
dat ze inmiddels gewoon en onbeduidend lijken. De 
waarde ervan wordt daardoor slechts zelden beseft. 
Ongemerkt haast verandert de uitmonstering van de stad, 
zich voortdurend aanpassend aan de tijdsgeest. Een goed 
voorbeeld hiervan, nog tamelijk recent, vormen de uri-
noirs van sierbeton waarvan er tot voor kort vele in heel 
Nederland waren te vinden. Wie thans nog een exemplaar 
wil zien zal goed moeten zoeken, want bijna overal zijn 
deze krullen verdwenen. Een ander voorbeeld is de tele-
fooncel, die werd ontworpen door het al eerder genoemde 
architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt. Dit eertijds 
zo vanzelfsprekende straatmeubilair heeft plaats moeten 
maken voor modernere uitvoeringen. 
Met de aanleg van waterleiding verdwenen in heel 
Nederland bijna alle pompen die voor die tijd in de drink-
waterbehoefte voorzagen. Zo zijn de pompen, die ter 
weerszijden van de visbank stonden en (niet al te gezond) 
water van de bodem van de Oude Haven oppompten ver-
dwenen met de komst van de waterleiding. 
De toename van het verkeer leidde niet alleen tot doorbra-
ken en wegverbredingen, ook in de straten die op de oude 
breedte werden gehandhaafd veranderde het nodige. 
Stoepen en stoephekken voor de huizen zijn ten behoeve 
van de doorgang van het verkeer planmatig en met grote 
bedrevenheid van het gemeentebestuur weggevaagd uit 
het straatbeeld. Uiteraard verdwenen ook de tollen en de 
bijbehorende tolhekken, in Vlaardingen bijvoorbeeld aan 
het Emaus, aan het begin van de Zuidbuurt en in 
Vlaardingen Oost. 

De palen met de bovengrondse telefoondraden en de gas-
lantarens van eertijds zijn inmiddels allemaal verdwenen. 
Bestratingen zijn gewijzigd en de oude handvorm klinkers 
die voor veel straten de eerste verharding waren zijn door 
betonklinkers of asfalt, betontegels en andere moderne 
materialen vervangen. 
Toch blijft er wel eens, min of meer per ongeluk, iets ach-
ter. Dat geldt bijvoorbeeld voor de oude sluisdeur tussen 
de Oude Haven en de Buitenhaven. Strikt genomen is deze 
deur na de komst van de nieuwe schutsluis overbodig. De 
deur en het daarbij behorende bedieningsmechanisme zijn 
tot op heden echter bewaard gebleven. 
In de Kuipershof, tussen het warenhuis van C&A en de 
Korte Hoogstraat, ligt nog een klein stukje Achterstraat, 
waarmee duidelijk is dat de min of meer nog toevallig in 
deze hof staande gebouwen (waaronder het aardige 
gebouw van de handelsdrukkerij Dorsman & Odé) oor-
spronkelijk aan een straat en niet midden in een achterhof 
stonden. 
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Afbeelding 35. Aangeboden door de bevolking van Vlaardingen 
ter gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Wilhel-
mina: de koninginnelantaren aan de Parallelweg 
(opname 11 januari 1997). 

Aan sommige huizen vinden we nog de gietijzeren beu-
gels, waaraan vroeger de straatverlichting, aan draden 
boven de weg gehangen, was bevestigd. Op een enkele 
plaats binnen de spoordijk die in de jaren 1920 tot water-
kering werd gepromoveerd, vinden we nog de sporen van 
de sponningen waarin bij hoog water de vloedplanken 
werden aangebracht, die de stad tegen overstroming 
moesten beschermen. 
Aardig zijn de diverse stichtingsstenen die, meestal ter 
herinnering aan de eerste steenlegging, in gevels werden 
opgenomen. Daarvan zijn er nog talloze uit deze periode 
terug te vinden. Een bijzondere gevelsteen vinden we 
terug aan de Westhavenkade, waar in 1912 op de plaats 
van het vroegere Jagerijpakhuis een kantoor met werk- en 

opslagruimte voor de rederij De Zeeuw en Van Raalt werd 
gebouwd. Dit fraaie gebouw van architect A. Maarleveld, 
met een voor die tijd typerende moderne architectuur, 
houdt de herinnering aan het Jagerijpakhuis levend met 
een hardstenen gevelsteen die als bekroning boven de 
ingang is geplaatst. Het vervangt de oorspronkelijke 
gevelsteen (uit 1673) en bevat naast een afbeelding van 
een zeilend hoekerschip de tekst 1673 /De Jagerij/1912. 
Een in dit verband eveneens vermeldenswaardig kleinood 
is het gesneden, gepolychromeerde houten uithangbord 
van de sigarenfabriek De Zeeman, dat al weer lange jaren 
schuin tegenover de voormalige fabriek aan de Hoog-
straat, aan de gevel van de winkel De Zeeman prijkt. 

Bijzonder is dat deze stad twee lantarens rijk is, die beide 
zijn opgericht ter ere van koningin Wilhelmina. De oudste 
staat bij het station Vlaardingen Centrum (afbeelding 35). 
Aanleiding tot de bouw vormde de troonsbestijging van de 
vorstin, toen zij de leeftijd van achttien jaar had bereikt. 
De lantaren werd ontworpen door K. Kramer en werd door 
de Delftse firma Braat vervaardigd. Of het naijver was of 
niet, in elk geval werd enkele decennia later ook in 
Vlaardinger-Ambacht een lantaren ter ere van Wilhelmina 
opgericht. Deze lantaren stond oorspronkelijk voor het 
raadhuis van deze gemeente, op het Plein Emaus. Om de 
doorstroming van het verkeer op de toen zeer drukke route 
tussen het centrum en de Babberspolder te bevorderen 
heeft men deze lantaren later verplaatst naar het 
Burgemeester De Bordesplein. 

Milieuzorg helpt monumenten 

Op de scheiding die dit betoog maakt tussen de jonge en 
de nieuwe monumenten is het wellicht goed om enkele 
opmerkingen te maken over een nieuw argument om 
historische gebouwen te behouden. Tamelijk recent nog 
zijn tal van relatief jonge, doorgaans technisch nog in 
goede staat verkerende gebouwen gesloopt, zoals bijvoor-
beeld het jonge monument Nieuwe Kerk aan de 
Binnensingel of, uit de periode van de nieuwe monumen-
ten, het politiebureau (1955-'56, architect prof. M.F. 
Duintjer, de architect die onder andere ook de kolenkit, 
Opstandingskerk, in Amsterdam, de Thomaskerk in Zeist 
en de Nederlandse Bank op het Amsterdamse 
Frederiksplein ontwierp), het recreatiegebouw van de 
E.N.C.K. aan de Westlandseweg (opgeleverd maart 1959, 
architecten Jac. van der Vlis en Joh. van Pelt) en het 
Kolpabad, een uitermate fraai ontwerp van directeur 
Gemeentewerken ir. Jacob Johannes Kolpa (1891-1954). 
In vrijwel alle gevallen zou het denkbaar zijn geweest de 
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bestaande gebouwen, na een verbouwing ot aanpassing, 
voor de toekomst te behouden Slechts in een enkel geval 
was sloop misschien onvermijdeli|k bijvoorbeeld vanwe 
ge de aanleg van nieuwe wegen ot wijken Dat geldt wel-
licht voor het eertijds vlak bij de boerden] Holy gelegen 
zogenaamde Vlie^tui^hui'i Dit huis werd in 1937 in 
opdracht van Dogger Maatschappij-directeur A Hoogen-
dijk gebouwd naar ontwerp van de bekende architect prof 
ir J H van den Broek 
Vooruit kijkend naar mogelijke ontwikkelingen in de toe-
komst weten we dat het voortbestaan van vele gebouwen 
ter discussie zal komen te staan Dat geldt bijvoorbeeld in 
het gebied rond het Grote Visserijplein waar talloze 
industrie- en opslaggebouwen hun functie zullen verhezen 
en ook bij een verplaatsing van het Shell Sportpark De Vijf 
Shiizei]. waarin nu nog het fraaie uit 1953 stammende 
gebouw van S van Riet is gelegen (inwendig overigens 
geheel verknoeid) Enigszins verloren naar het lijkl wach-
tend op sloop staat op het veld van De Hollandiaan in het 
sportpark Het Nieuweland het in 19'S2 S^ door architect 
L Poldervaart (1911 1982) ontworpen verenigingsge 
bouw van de voetbalclub De architect sinds zijn negen-
tiendejaar al werkzaam -eerst als bouwkundige- bij de NV 
Hollandia en later bij Nestle, heeft deze zeldzame keer dat 
hij in Vlaardingen buiten de hekken van het fabriekscom 
plex kon bouwen gebruikt om ons een architectonisch 
pareltje te schenken dat beter verdient dan de huidige 
deplorabele staat 

Bij afwegingen om een gebouw te slopen dan wel 
opnieuw te gebruiken speelt het economische aspect altijd 
een belangrijke rol Als nieuwbouw goedkoper is dan het 
opknappen en opnieuw in gebruik nemen van een oud 
gebouw dan is het pleit meestal al beslist het oude 
gebouw heeft zijn langste tijd gehad 
Opknappen en herinrichten vergt vooral arbeid nieuw 
bouw vooral materiaal Onze voorouders konden over 
relatief goedkope arbeid beschikken terwijl materiaal naar 
verhouding duur was Het is niet voor niets zo dat veel 
huizen in de oude stad nog in de kern uit de zestiende ol 
zeventiende eeuw stammen Waar dat maar enigszins 
mogelijk was gebruikte men het bestaande gebouw voor 
al omdat daarmee veel matenaalkosten bespaard konden 
worden 

BIJ hergebruik van bestaande gebouwen wordt het casco 
meestal in stand gehouden terwijl de invulling daarvan de 
meeste wijzigingen ondergaat Als we kijken naar de ener 
gie inhoud van bouwmaterialen, dan zien we dat juist de 
materialen die aan het casco zijn verwerkt zoals baksteen 
metselwerk en beton de meeste energie hebben gevergd 
Bewust omgaan met het milieu houdt dus onder andere in 

dat we moeten proberen de bestaande baksteen en beton-
constructies die ook voor wat betreft de technische 
levensduur daarvoor prima geschikt zijn zo veel mogelijk 
te behouden en door wijziging van de invulling voor 
modern gebruik geschikt te maken Nu moet die keuze 
vooral nog op basis van vrijwilligheid worden gemaakt 
Als het tot een eeilijkere toedeling van kosten komt en het 
gebruik van energie en grondstoffen ook economisch 
zwaarder gaat wegen zal ook om financiële redenen steeds 
meer van hergebruik van oude gebouwen sprake zi|n 
Deze wijziging in de economie is onafwendbaar de vraag 
IS alleen wanneer en hoe snel deze zich /al voltrekken en 
hoeveel van onze oude gebouwen daarvan nog profijt zul-
len hebben 

De nieuwe monumenten 

Het IS nog niet zo lang geleden dal de belangstelling voor 
de jonge monumenten hand over hand toenam en uitein-
deli|k leidde tot de door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg in samenwerking met de provincies en 
de grote steden in gang gezette actie om deze monumen-
ten te inventariseren selecteren en waar nodig als monu 
ment te gaan beschermen Inmiddels hoort men in de 
wereld van de monumentenzorg steeds meer kritiek op de 
regel dat een monument vijftig jaar oud moet zijn voordat 
het beschermd kan worden Men beseft dat door de gewij 
zigde omstandigheden steeds meer gebouwen met sloop 
worden bedreigd voor zi) die leeftijd van vijftig jaar kun-
nen bereiken Enkele voorbeelden hiervan zijn al 
genoemd Het is echter geen eenvoudige zaak om archi 
tectum die zo recent tot stand is gekomen dat de monu-
mentenzorgers er zelf soms nog getuige van zijn geweest 
op hun merites te beoordelen Er is immers een zekere 
afstandelijkheid voor nodig om de waarde van architec-
tuur te kunnen beoordelen, los van de emoties die horen 
bij de aanleg ongeacht of deze nu euforie ol verguizing 
inhielden Toch zal er ook zeker in Vlaardingen met aan 
ontkomen kunnen worden ons een oordeel over de nieu 
we monumenten te vormen De stad is immers voor een 
belangrijk deel juist in de laatste vijftig jaar tot stand geko 
men 

Woonhuizen van Wils en Buys & Lursen 

Jan Wils werd in 1891 in Alkmaar geboren Voordat hij 
zich in 1916 als zelfstandig architect vestigde werkte hij 
enige jaren op het bureau van dr H P Berlage In de ver-
nieuwing van de Nederlandse architectuur speelde hij een 
belangrijk rol Hij werkte samen met J I P Oud en Theo 
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van Doesburg en was aangesloten bij de fameuze archi-
tecten- en kunstenaarsgroep De Stijl. Zijn meest spraak-
makende werk is wel de Papaverhof, een serie midden-
standerswoningen in Daal en Berg te 's-Gravenhage. Ook 
het Olympisch Stadion te Amsterdam (1926-'28) is van 
zijn hand. 
In 1949 ontwierp hij voor de Stichting Huizenbezit 
Vlaardingen (voor employés van Shell) in Vlaardingen 
een groot complex van woningen, dat behalve de gevel-
wanden van het Mendelssohnplein (afbeelding 14) ook 
delen van de daartoe leidende straten omvat. Het is één 
van zijn grotere opdrachten en het werk behoort zeker niet 
tot het minste uit zijn omvangrijke oeuvre. De portiekwo-
ningen zijn in hoofdzaak nog traditioneel gebouwd en 
hebben gevels van baksteen metselwerk. De vensters (oor-
spronkelijk stalen ramen) zijn voor een deel uitgevoerd als 
losse gevelopeningen en overigens tot verticale elementen 
vergaard en met de betonnen borstweringen binnen een 
betonnen kader geplaatst. Zowel in verticale zin (met 
name met de trappenhuizen) als in horizontale zin (door 
toepassing van een basement en, bij een deel van de blok-
ken, een enigszins teruggelegen bovenste bouwlaag) zijn 
de gevels verder geleed. 

De Stichting Huizenbezit Vlaardingen had blijkbaar een 
voorkeur voor wat oudere, gerenommeerde architecten, 
want ook de tweede grote opdracht van deze instelling 
ging naar een bekend bureau. 
Iets jonger dan Jan Wils was Jan Willem Eduard Buys; hij 
werd in 1889 op Sumatra geboren en studeerde bouwkun-
de in Delft. Net als voor Jan Wils geldt ook voor Buys, dat 
zijn naam uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis 
niet is weg te denken. In 1924 associeerde Buys zich met 
Joan B. Lürsen. Hun bekendste werken zijn onder andere 
de Rudolf Steinerkliniek (Parklaan 26, 1926) en De 
Volharding (Grote Marktstraat 22, 1927-'28) in 's-
Gravenhage en het gebouw van De Arbeiderspers (1929-
'30) in Amsterdam. 
In 1949-'51 werden in de Indische Buurt in Vlaardingen, 
eveneens voor de Stichting Huizenbezit Vlaardingen, naar 
ontwerp van Buys en Lürsen circa 300 woningen opge-
trokken: de bekende witte huisjes met zwarte schoorste-
nen. Het bouwsysteem was tamelijk experimenteel (er 
werden afvalproducten uit de mijnen toegepast voor de 
gevels) en helaas heeft het feit dat een en ander technisch 
niet geheel perfect was er mede toe geleid dat de architec-
tuur inmiddels nogal is aangetast. Maar ook de verkoop 
van het bezit, waardoor nu elk huis een andere eigenaar 
heeft, is daar debet aan: de karakteristieke oorspronkelijke 
voordeur met patrijspoort bijvoorbeeld is nog slechts hoogst 
zelden aan te treffen. Ook de oorspronkelijke tuinindeling. 

met de gezamenlijke gebieden achter de achtertuinen en 
de voortuinen met de wel zeer bijzondere schuin verlo-
pende toegangspaden, een vroeg werk van de bekende 
tuinarchitect W.J. (Mien) Ruys, is slachtoffer van de indi-
vidualisering van het bezit geworden. Ondanks de 
vergaande aantastingen van het oorspronkelijke concept 
vormt het complex van Buys en Lürsen echter nog steeds 
een karakteristieke en aangename woonbuurt. 

Station Vlaardingen Oost 

Toen het station Vlaardingen Oost (afbeelding 36) in 1954 
werd ontworpen was ir. K. van der Gaast bij de 
Nederlandse Spoorwegen naast ir. S. (Sybold) van 
Ravesteyn en ir. H.G.J. Schelling als derde architect pas in 
vaste dienst van de N.V Nederlandse Spoorwegen geko-
men. Van Ravesteyn werkte ongeveer gelijktijdig aan het 
Rotterdamse Centraal Slation, Van der Gaast onder ande-
re aan de stations Eindhoven en Arnhem Velperpoort. 
Gezien de overeenkomsten in architectuur en materiaalge-
bruik kan het niet anders dan dat Van der Gaast in die peri-
ode nog werd beïnvloed door het werk van Van 
Ravesteyn. Niet veel later zou het werk van Van der Gaast 
al een geheel andere kant opgaan, zoals iets verderop aan 
de spoorlijn aan het station Schiedam-Centrum (1963) is 
te zien. 

Afbeelding 36. Eén van de eei^ie ^idtiona uic ii. K. van der 

Gaast ontwierp voor de N.V. Nederlandse Spoorwegen en waar-

in nog duidelijk de invloed van zijn oudere collega Sybold van 

Ravesteyn is te bespeuren: station Vlaardingen Oost, ontwor-

pen 1954 en gereedgekomen 1956 (opname 17 januari 1997). 

Vlaardingen Oost is een buitengewoon aardig station, 
zoals het daar neergevlijd is langs de spoordijk. Hoewel de 
perfecte verhoudingen en het fraaie gebaar dat Van der 
Gaast hier langs de dijk maakte inmiddels door een wild-
groei aan bomen aan het zicht is onttrokken, is het station 
nog steeds een klein pareltje, waar we als stad zuinig op 
moeten zijn. Naast het station, nog onder het perron, ligt 
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het viaduct waar de Kesperweg zich onder de sporen door 
een weg van Schiedam naar Vlaardingen baant. De 
Vlaardingse beeldhouwer Govert van Brandwijk ontwierp 
voor dit viaduct, dat als een stadspoort voor de nieuwe 
woonwijk is gelegen, een betonplastiek waarin symbolen 
van Vlaardingen zijn verwerkt. 

Stadsgehoorzaal 

Nu we de naam van Sybold van Ravesteyn hebben laten 
vallen gaan we maar meteen verder met de Stads-
gehoorzaal (afbeelding 37). Van Ravesteyn werkte een 
groot deel van zijn leven voor de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen, maar heeft naast spoorwegarchitectuur ook 
nog andere gebouwen op zijn naam staan. Tot zijn bekend-
ste gebouwen behoort een schouwburg, weliswaar niet de 
Vlaardingse. maar een eerder werk: Kunstmin in 
Dordrecht. Sinds 1940 werkt hij ook aan zijn, gemeten 
naar het oppervlak, grootste project: Diergaarde Blijdorp 
in Rotterdam. Het ontwerp van de Vlaardingse cuhuur-
tempel stamt uit 1951. Het ontwerp is geïntegreerd met de 
al bestaande Harmonie en het aan de Schiedamseweg 
staande herenhuis en moest bovendien passen op de 
beperkte ruimte die de tuin van de Harmonie de nieuw-
bouw bood. 

Afbeelding 37 Is de voorzijde van de Stadsgehoorzaal door de 
wat armoedig uitgevoerde uitbreiding met meer wat je ervan 
zou mogen verwachten, hier aan de achterzijde is de opbouw 
van het complex nog grotendeels oorspronkelijk. De Harmonie, 
een herbouw van het begin van deze eeuw, werd uitgebreid 
met de stadsgehoorzaal. Toneeltoren, zaal en foyer zijn ook in 
het exterieur duidelijk van elkaar te onderscheiden De vorm-
geving IS typisch Van Ravesteyn (opname 7 februari 1997). 

De stadsgehoorzaal is niet het beste werk van Van 
Ravesteyn, maar desondanks zeker wel interessant. 
Elementen die in zijn andere werken naar voren komen. 

zijn ook hier aanwezig. Naast een vrij zakelijke, functio-
nele opbouw (ook bij de Stadsgehoorzaal zijn de te onder-
.scheiden functies binnen het gebouw duidelijk afleesbaar 
aan de buitenkant) is dat natuurlijk het zwierige gebaar 
waarmee tal van details zijn vormgegeven. Bij deze cul-
tuurtempel werd verder ruimschoots gebruik gemaakt van 
toegevoegd ornament, zoals bijvoorbeeld de maskers die 
in de gevel zijn opgenomen. 

Cincinnati en ander werk van Maaskant 

H.A. (Huig) Maaskant, die tot 1954 was geassocieerd met 
ir. W. (Willem) van Tijen, heeft enkele van de meest 
opmerkelijke nieuwe monumenten van ons land op zijn 
naam staan. Daartoe behoren het Groothandelsgebouw, 
het Hiltonhotel en de Euromast in Rotterdam, de pier van 

Afbeelding 38 Gerfa Gereedschappenfabriek (thans Flexibox) 
aan de Schiedamsedijk Eén van de drie ontwerpen van archi-
tect Huig Maaskant die Vlaardingen kent (opname 1 juni 
1997). 

Afbeelding 39 Het Nederlandse kantoor van de machinefabriek 
Cincinnati, ontworpen door het bedrijfsbureau van deze 
Amerikaanse internationale onderneming In tegenstelling tot 
de fabriekshallen achter het gebouw wilde men het ontwerp 
van het representatieve gedeelte blijkbaar met aan een 
Nederlandse architect overlaten (opname 1 juni 1997) 
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Scheveningen en het Tomadohuis in Dordrecht In 
Vlaardingen was Maaskant werkzaam als ontwerper van 
fabrieksgebouwen Aan de Schiedamsedijk ontwierp hij 
de Gerfa gereedschappenfabriek (afbeelding 38), een 
prachtig voorbeeld van de naoorlogse functionalistische 
bouwkunst Iets verderop tekende Maaskant in 1952 '53 
voor de machinefabriek Cincinnati Nederland Deze inter-
national koos er voor het kantoorgebouw (als verkleinde 
kopie van het in de Verenigde Staten gelegen hoofdkan 
toor) te laten ontwerpen door het eigen bedrijfsbureau 
(afbeelding 39) daarmee werd Vlaardingen een opmerke-
lijk product van Amerikaanse architectuur rijker Achter 
dit kantoorgebouw staan nog de in wit en zwart uitgevoer 
de fabriekshallen met de gekromde sheddaken die net als 
het Gerfa gebouw tot stand zijn gekomen naar ontwerp 
van Maaskant 

Later associeerde Huig Maaskant zich met Van 
Dommelen deze laatste architectencombinatie was ver-
antwoordelijk voor het ontwerp van Het Casimir (het 
voormalige gemeentelyceum prof R Casimir) aan de 
Claudius Civiluslaan in de Westwijk, de eerste paal voor 
dit schoolgebouw werd op 6 mei 1961 geslagen 

De Technische School aan de Deltaweg 

D (Dirk) Roosenburg begon zijn carrière door kortstondig 
te werken bij J Stuyt en daarna bij Berlage en bij de 
Dienst Landsgebouwen Tweede District (later opgegaan 
in de Rijksgebouwendienst) Na zich gevestigd te hebben 
als zelfstandig architect ontwikkelt hij zich tot een van de 
vooraanstaande zij het qua stijl enigszins eigenzinnige 
moderne architecten Bekend zijn de gebouwen die hij 
ontwierp voor Philips in Eindhoven (naast de betonnen 
hchttoren uit 1920 21 aan de Emmasingel het meest 
markante Philipsgebouw bijvoorbeeld ook het opmerke 
lijke Radiomonument aan de Alberdingk Thijmlaan uit 
1936) en de Rijksverzekeringsbank aan de ApoUolaan in 
Amsterdam (1937- 39) Aan het eind van zijn omvangrij-
ke oeuvre vmden we de school die hij in samenwerking 
met de architecten Verhave en Luyt ontwierp aan de 
Veersingel (Deltaweg) de Technische School Het school 
gebouw is ruim opgezet waarbij de belangrijkste functies 
ook in het architectonisch ontwerp zijn gearticuleerd De 
theorielokalen en de werkplaatsen zijn elk in een eigen 
bouwvolume ondergebracht, waardoor het ontwerp heel 
helder van opzet is De architectuur kenmerkt zich door 
een zeer sobere vormgeving Betonnen flauw hellende 
daken die over de gevels uitkragen met een daaraan geïn-
tegreerde goot, sobere bakstenen gevels met stalen ramen 
(later in hout vervangen) Goed van verhoudingen en 

zorgvuldig ontworpen met een spaarzaam gebruik van 
middelen, maar wel als een groot gebaar gelegen aan een 
enorm gazon met daarin een simpel kunstgranieten beeld 
je goede architectuur smaakt ook zonder slagroom 

Kerken en scholen 

In de nieuwe woonwijken moesten uiteraard ook scholen 
en kerken verrijzen In de scholenbouw werd al snel, net 
als bij de woningbouw, gegrepen naar industrialisatie en 
senebouw Vergelijken we de scholen van de Babbers-
polder en de Westwijk bijvoorbeeld door deze op chrono-
logische volgorde naast elkaar te leggen, dan zien we een 
ontwikkeling van traditioneel bouwen (dragende gemet 
selde baksteen muren en hellende met pannen gedekte 
daken) in de Babberspolder naar het gebruik van systeem-
bouw in Hoogkamer De invloed van de architect op het 
ontwerp neemt, net als bij de woningbouw, af naarmate 
meer wordt gedicteerd door het gebruikte bouwsysteem 
Overigens hebben scholen met de woningen gemeen, dat 
er vanwege de rijksoverheid strenge i oorschriften en wen 
ken werden uitgevaardigd waardoor veel van het ontwerp 
van hogerhand werd gedicteerd 

BIJ de kerkenbouw is deze ontwikkeling nauwelijks te 
zien al is de hervormde Rehobothkerk uit 1957 (aan de 
Billitonlaan van de Rotterdamse architect ir M C A 
Meischke in samenwerking met de Vlaardinger J 
Snijders) in grote lijnen een kopie van eveneens door hen 
ontworpen Immanuelkerk in de Babberspolder (1951) De 
Immanuelkerk bleek immers goedkoop te zijn, hetgeen de 
Hervormde Gemeente in een tijd waarin van veel (dure) 
kerkbouwactiviteiten sprake was natuurlijk goed van pas 
kwam Het oorspronkelijke (en veel betere) plan voor de 
Rehobothkerk werd gemaakt door de architecten Van 
Woerden en Van der Vlis Het behelsde een achthoekige 
kerkzaal en een daaraan verbonden gedeeltelijk op pylo-
nen rustend bijgebouw Helaas bleek dit plan bij aanbeste-
ding het budget ruim te overschrijden waarna men besloot 
het tamelijk smakeloze ontwerp van de Immanuelkerk te 
herhalen 

De eerste naoorlogse kerk was overigens de Emmauskerk 
(1952), die werd ontworpen door de al eerder (Oosterkerk) 
genoemde B W Plooy en de Vlaardinger J Snijders Ook 
dit ontwerp blinkt niet uit door architectonische creati 
viteit De Gereformeerde Kerk had blijkbaar een inhaal 
slag te leveren, want vrijwel gelijktijdig verrees de 
Pnielkerk (afbeelding 40) een werk van de Vlaardingse 
architect Jac van der Vlis en zijn medewerker Joh van 
Pelt De Pnielkerk moest niet alleen de kerk aan de 
Kuiperstraat, maar ook die aan de Landstraat vervangen 
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Afbeelding 40 Op het moment waarop dit artikel wordt 
geschreven (medio 1997) is dit het meest bedreigde 
Vlaardingse nieuwe monument de Pnielkerk Als gevolg van 
secularisatie en toenemende samenwerking tussen kerkelijke 
groeperingen worden kerkgebouwen overbodig De Pnielkerk is 
een schepping van de Vlaardingse architect Jac van der Vlis 
Zoals ook bij de andere gereformeerde kerken zijn de neven 
ruimten m het zelfde bouwvolume opgenomen als de kerkzaal 
namelijk op de begane grond (doosmodel) Boven de hoofdin 
gang (met zichtbaar op deze foto) bevindt zich een kunstwerk 
dat de gebeurtenissen bij Pniel verbeeldt een vroeg werk van 
Leen Droppert (opname 16 mei 1997) 

Van der Vlis, die dit werk aan een meervoudige opdracht 
heeft te danken, realiseert met de Pnielkerk zijn chef-de-
oeuvre Vooral de kerkzaal met zijn magnifieke licht en 
ruimtewerking is in dit verband het noemen waard 
Het kleine kerkje van de Gereformeerde Kerk (vrijge-
maakt) vond een plek in de bestaande stad op de hoek van 
de Abraham Kuyperstraat en de Groen van Pnnsterer-
straat Het is op 2 september 19'>4 in gebruik genomen 
Bijzonder was de Heilige Geestkerk (1958 ontworpen 
door Nico van der Laan), maar die is inmiddels helaas 
alweer gesloopt De nog bestaande kerken uit de jaren 
1950 zijn met uitzondering van de Pnielkerk geen van 
alle zo bijzonder dat ik ze het stempel trwniinient mee zou 
willen geven De Pnielkerk is een verrassend modern 
gebouw voor Van dei Vlis (die zo blijkt ook uit zijn kan-
toor voor het Eneigiebedrijt aan de Hoflaan zonder de tra-
ditionalistische architectuur te verlaten daarbinnen wel 
vernieuwend werk kon maken) De kerk lijkt geïnspireerd 
te zijn op een eerder door een van Van der Vlis leermees-
ters, Gijsbert Friedhoff gebouwde kerken Friedhoffs 
Firit Chun 11 of Christian Science te Amsteidam uit 1937 
lijkt model voor de Pnielkerk te hebben gestaan 

Jac van dei Vlis (1899-1973) ving zijn loopbaan aan als 
timmerman maar begon direct na de ambachtsschool ook 
een bouwkundige (avond )studie aan de Rotterdamse aca 
demie Aan het eind van die studie werkte hij als tekenaar 
bij het bureau van de bekende (Delttse School) architect 
en hoogleraar M J Granpre Molière Na het vervullen van 
de dienstplicht en het afronden van de studie (1920) werk 
te hij bij de Vlaardingse architect A Maarleveld en bi) het 
bureau van de latere rijksbouwmeester ir Gijsbert 
Friedhoff Omstreeks 1932 startte hij na enkele jaren met 
J Snijders samengewerkt te hebben, een eigen architec 
tenbureau Talloze Vlaardingse gebouwen zijn dooi hem 
ontworpen Sommige daarvan komen in dit artikel aan de 
orde daarnaast ontwierp hij onder andere woningen, scho-
len kerken (bijvoorbeeld ook de gereformeerde 
Maranathakerk in de Westwijk) en fabrieksgebouwen In 
de jaren 1950 trad Johan van Pelt bij hem in dienst (het 
bureau bestaat nog steeds, als architectenbureau Van Pelt 
en Louter, nu onder directie van mg J Louter) 
Samen met H D Bakker ontwierp Jac van der Vlis het 
bejaardentehuis Vaartland De Pnielkerk met zijn bijzon 
dere getande gevels en zeer indrukwekkende kerkzaal 
blijft echter zijn fraaiste en meest overtuigende ontwerp 
De later, in 1963- 64 tot stand gekomen hervormde 
Ichthuskerk in de buurt Hoogkamer (architect ir J B 
baron van Asbeck) is als je het gebouw voor de eerste 
maal beschouwt, niet zo n opmerkelijke kerk Van Asbeck 
bouwde meer kerken die meestal opvallender zijn dan 
deze eenvoudig ogende opeenstapeling van blokken De 
architect ontleent zijn landelijke bekendheid met aan deze 
ontwerpen maar veeleer aan de restauraties die onder zijn 
leiding ten uitvoer zijn gebracht Vooral de restauratie van 
Paleis Het Loo waar hij de plotseling overleden architect 
Royaards opvolgde gaf hem landelijke bekendheid Dat 
deze kerk van Van Asbeck hier toch wordt genoemd heeft 
meer te maken met de grondslag van het ontwerp De 
ordening en indeling van de ruimten is in hoge mate terug 
te leiden tot liturgische beginselen Hoewel het liturgisch 
centrum behalve in de eerste schetsen niet op het oosten is 
gericht (de kerk is niet georiënteerd) past het ontweip ver-
der vrijwel naadloos in de principes die Alberdingk Thijm 
een eeuw eerder in zijn expose De Heilige Linie naar 
voren bracht en die vooral zijn weerslag hadden op de 
rooms-katholieke kerkenbouwtraditie hier ten lande Een 
dergelijke liturgische basis voor een protestantse kerk 
maakt haar zeker noemenswaardig Oveiigens zijn hier 
gebruikte thema's ook terug te vinden in andere kerken 
van Van Asbeck zoals in de hervormde Paaskerk te 
Amsterdam (1964) 
Vlakbij de Ichthuskerk, op het Erasmusplem, staat de 
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rooms-katholieke kerk die in 1966-'67 werd gebouwd om 
de Willibrorduskerk aan de Surinamesingel te vervangen. 
Deze kerk, die werd ontworpen door de Rotterdamse 
architect RCJ. Blaauwhof, is niet alleen van belang van-
wege zijn aardige architectuur maar vooral vanwege zijn 
stedebouwkundige positionering. De kerk ligt heel fraai 
half in een waterpartij; de open klokkentoren staat los 
daarvan midden in het water, precies op het snijpunt van 
de wegassen van Marnixlaan en Dirk de Derdelaan. 
Van de scholen voor het algemeen voortgezet onderwijs 
noem ik hier nog Het Groen: het door ir. B.J.K. Cramer en 
Corn. Elffers ontworpen Groen van Prinstererlyceum aan 
de Rotterdamseweg (afbeelding 41). Net als bij andere 
scholen voor voortgezet onderwijs bood het programma, 
dat ruimer en gevarieerder was dan bij lagere scholen, 
meer architectonische vrijheid. Behalve in de uitmonste-
ring van de gevels vond dit vooral zijn uitdrukking in het 
onderscheiden van verschillende bouwvolumes voor de 
diverse functies en de schakeling daarvan, op het beschik-
bare terrein. 

Afbeelding 41 Het oudste deel van het Groen van 
Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg (later uitgebreid 
langs de Van Hogendorplaan), een ontwerp van B J K Cramer 
en C Elffers (opname 25 mei 1997) 

De Rembrandt-U.L.O. aan de Groen van Prinstererstraat 
(1957) IS, evenals een aantal lagere- en kleuterscholen, 
ontworpen door Jac. van der Vlis. Aan en bij de 
Rembrandt-U.L.O. vinden we overigens ook het resultaat 
van de eerste opdracht die de Vlaardingse beeldende kun-
stenaar Leen Droppert realiseerde: een losstaand bronzen 
beeldje van een fluit spelende jongen met daarachter een 
gevelreliéf met als voorstelling een koppel vliegende 
vogels. 
Het gemeentelyceum Prof. R. Casimir van Maaskant en 
Van Dommelen (1961-'62) heb ik hiervoor al genoemd. 
Net als de Willibrorduskerk ligt ook dit gebouw half in het 
water. Bijzonder fraai is hier ook de toepassing van beel-

Afbeelding 42 Het uit het begin van de jaren I95Ü stammende 
complex van brandweer, ambulancedienst en gemeentereini-
ging aan de Hoflaan is het meest uitgesproken Delftse School-
ontwerp van de Vlaardingse architect Jac van der Vlis (opname 
17 januari 1997) 

dende kunst, in de vorm van een fors bronzen beeld (La 
Jeunesse) van Carel Kneulman. 

Brandweercomplex 

In 1951 ontwierp Jac. van der Vlis de gebouwen van 
gemeentelijke diensten aan de Hoflaan (brandweer, 
gemeentereiniging etc, afbeelding 42). Het is wellicht zijn 
meest uitgesproken Delftse School-ontwerp. De topgevels 
van de bouwdelen zijn uitgevoerd als vlakke tuitgevels die 
op de top zijn afgesloten met een zich naar boven iets ver-
bredende hals en waarvan de tuit aan weerszijden aan-
vangt op een enigszins uitkragend oor. Dit thema is con-
sequent -tot in de slangentoren- toegepast. Boven de 
gevelopeningen zijn bakstenen rollen of bogen aange-
bracht. Die vangen aan op natuurstenen aanzetstukken; 
soms zijn ook natuurstenen sluitstenen toegepast. Helaas 
hellen de zadeldaken -en daarmee ook de tuitgevels- nogal 
flauw, waardoor het geheel wat slapjes oogt. Desondanks 
is het complex toch een goed voorbeeld van het werk van 
deze architect, die jaren vanuit zijn bureau in het gebouw 
Katan aan de Westhavenkade een stempel op de stad heeft 
gedrukt. Gelukkig is in de plannen voor de herontwikke-
ling van het gebied rond het Buizengat uitgegaan van 
behoud van een belangrijk deel van dit complex. 

Het Deltahotel en het E.N.C.K.-kantoor 

Een van de grotere architectenbureaus van Nederland is 
EGM (Eijkelenboom Middelhoek Gerritse). In 1962 
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Afbeelding 43 Een van de meest opvallende gebouwen van 
Vlaardingen is wel dit, in 1955 tot stand gekomen Deltahotel 
aan de Maasboulevard van Joost Boks. Een deel van het geld 
dat dankzij het Marshallplan beschikbaar kwam, was bestemd 
voor de bouw van hotels, deze werden gezien als noodzakelijk 
voor de opbouw van een moderne geïndustrialiseerde samenle-
ving en waren voornamelijk bedoeld voor zakenreizigers (opna-
me 1 juni 1997) 

Afbeelding 44 Joost Boks bouwde ook deze villa aan de 
Schiedamseweg Boks was noch uitgesproken modern, noch 
behoudend, en zeker niet dogmatisch in zijn architectuur 
(opname 1 juni 1997). 

bouwde dit bureau, toen nog een associatie van J.W.C. 
Boks, W. Eijkelenboom en A. Middelhoek, het nieuwe 
kantoorgebouw van de Eerste Nederlandse Coöperatieve 
Kunstmestfabriek aan de Deltaweg. De opmerkelijke 
overeenkomst van de architectuur met die van het 
Holyziekenhuis (1968-'69) behoeft niet te verwonderen: 
ook dit complex is een ontwerp van Boks. 
Ir. J.W.C. (Joost) Boks had al eerder, maar toen nog als 
zelfstandig architect, in Vlaardingen gewerkt. Op een zeer 
opvallende plek ontwierp hij het Deltahotel (afbeelding 
43) aan de Maasboulevard uit 1953. Helaas wordt dat 
gebouw tegenwoordig wat weggedrukt door een uitbrei-
ding die het oorspronkelijke in volume verre overtreft en 
heeft men ook de oorspronkelijke logeervleugel verhoogd 
Ook het kantoorgebouw van Nieuwe Matex N.V. aan de 
Vulcaanweg, dat uit dezelfde tijd stamt, is door Boks ont-
worpen. Daarnaast ontwierp Boks een kleine villa aan de 
Schiedamseweg 120 (voor J.L. Jonker, 1952; afbeelding 
44), een sober vormgegeven gebouw dat in materiaalge-
bruik opmerkelijk afwijkt van het Deltahotel en Matex-
kantoor, maar qua vormgeving en verhoudingen van een 
zelfde virtuositeit en zorgvuldigheid getuigt. 
Bekende werken van Boks buiten Vlaardingen zijn onder 
andere het Bouwcentrum in Rotterdam (eerste paal 17 
september 1947). Grand-Hotel Brittannia (1955) in 
Vlissingen, Tuindorp Heyplaat (1950-1959) in Rotterdam 
en de klokkentoren op de erebegraafplaats Arlington bij 
Washington (VS). 

Groosmans gebouwen: wonen en werken 

Ernest Groosman hoorde met Boks tot de jonge avant-
garde die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog intrad in 
de gelederen van de (gevestigde) moderne architecten 
zoals Willem van Tijen. Hij heeft naast Van Tijen en ande-
re moderne architecten, een groot aantal van de woningen 
ten oosten van de Van Hogendorplaan ontworpen en ook 
in de Westwijk was hij actief, onder andere bij de uitwer-
king van de stedebouwkundige plannen. Aan de 
Industrieweg ontwierp hij de gebouwen van aannemer 
Muijs & De Winter (MUWI); helaas zijn die gebouwen 
door de latere wijzigingen ernstig aangetast. 

Woon- en werkgebouwen van Herman Haan 

Uit het midden van de jaren 1950 dateren twee modern 
vormgegeven woningen (afbeelding 45), gelegen in het 
Van Heutzpark. Ze onderscheiden zich duidelijk van de 
huizen die verder in en rond het Van Heutzpark werden 
gebouwd. Zijn die laatste, onder andere ontworpen door 
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Afbeelding 45 Opmerkelijk modern is de architectuur van 

Herman Haan, een architect met een klein maar zeer fraai 

oeuvre, waarvan zich een met onaanzienlijk deel op Vlaardings 

grondgebied bevindt Zo vindt men in het Van Heutzpark 

temidden van traditionelere huizen deze villa en, op het kavel 

daarnaast, een bungalow van zijn hand (opname 9 maart 

1997). 

Afbeelding 46. Om startende bedrijven aan een onderkomen te 

helpen, bouwde men verhuurbare bedrijfsgebouwen Op de 

hoek van de Eerste Industriestraat en de Industrieweg vindt 

men deze, helaas verwaarloosde, fabriekshallen De eerste paal 

voor het complex werd geslagen op 29 juni 1950 Het ontwerp 

van de hallen is van de hand van Herman Haan (opname 16 

mei 1997) 

de Vlaardingse architect Gilles Geluk (1925-1981), tradi-
tioneel van opzet, de twee huizen met hun vlakke moder-
ne gevels en platte daken zijn duidelijk uit ander hout 
gesneden. Ze zijn ontworpen door Herman P.C. Haan, een 
architect met een bescheiden, maar indrukwekkend oeuvre 
dat zijn eigen plaats inneemt in de moderne architectuur 
van de Wederopbouwperiode. 
Naast de genoemde villa en bungalow bouwde Herman 
Haan meer in Vlaardingen. In de industriewijk Groot 
Vettenoordsepolder ontwierp hij de gebouwen op de hoek 
van de Industrieweg en de Eerste Industriestraat (afbeel-
ding 46): verhuurbare fabriekshallen onder betonnen 
schaaldaken en het daarnaast gelegen, eveneens voor de 
verhuur bedoelde industriegebouw. 

Dezelfde gebouwen van Gilles Geluk 

Nu we ook de Vlaardingse architect Gilles Geluk hebben 
genoemd moeten we toch ook even stilstaan bij diens 
werk. Ook hij bouwde in Vlaardingen, in groter aantal dan 
Herman Haan, de nodige woon- en industriegebouwen. 
Een heel aardig industriegebouw van Geluk is nog altijd 
de (weliswaar verminkte) fabriekshal die hij eind jaren 
1950 bouwde op de oostelijke kop van de Koningin 
Wilhelminahaven. Zijn Geluks woonhuizen rond het Van 
Heutzpark nog traditioneel van vorm, aan de Karel de 
Grotelaan zijn ze moderner. Bij de eerste bocht (vanaf de 
stad gerekend) staat de als een platte doos vormgegeven 
Villa Van der Heide (1956-'58) en op de tweede hoek vin-
den we het zeer bijzondere huis dat hij bouwde voor de 
familie Van Voorst Vader (1957-'59). Met name die laat-
ste villa (afbeelding 47) is intrigerend. Zij kenmerkt zich 
door het in interieur en exterieur onverbloemd toepassen 
van onafgewerkte bouwmaterialen als betonsteen en 
Kwaaitaalelementen en het schier onmerkbaar overgaan 
van binnen en buiten. Zo lopen de onder pergola's gelegen 
terrassen, zonder noemenswaardige overgang door in de 
binnenruimten. Diezelfde openheid toont zich al bij de 
voordeur, een hardglazen taatsdeur. 

Monumenten en beelden in de stad 

Aan de Hogelaan vinden we de vrijheidsboom, omgeven 
door een kunstgranieten band, een tegelplateau en een 
hekwerk en een band met de tekst Ter herinnering aan 
onze bevrijding. Op de Algemene Begraafplaats aan het 
Emaus vinden we de met een zekere monumentaliteit 
ingerichte graven van Nederlandse en geallieerde strijders 
(met daarbij de meeste van de Geuzen) en de graven van 
de brandweerlieden die in de jaren 1950 bij een grote 
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Afbeelding 47. Villa Van Voorst Vader aan de Karel de 
Grotelaan. Markant gelegen, modern woonhuis, ontworpen 
door de Vlaardingse architect Gilles Geluk (opname 25 mei 
1997). 

brand in de haven om het leven zijn gekomen. Een opval-
lend monument, ter herinnering aan de oorlog, bezetting 
en bevrijding, vinden we aan het Verploegh Chasscplein; 
het is in 1950 opgericht en van de hand van Dirk Wolbers. 
In 1983 werd ook bij de Grote Kerk een monument opge-
richt (het Geuzenmonument van Leen Droppert). 
Naast deze monumenten in de enge zin van het woord zijn 
er in de naoorlogse periode nog tal van andere kunstwer-
ken in de stad geplaatst. Met name in de jaren 1950-"6() 
was het gebruikelijk dat bij de bouw van openbare gebou-
wen en de aanleg van nieuwe wijken ook geld werd gere-
serveerd voor beeldende kunst. Helaas is dit meer en meer 
in onbruik geraakt, waardoor de toepassing van beeldende 
kunst steeds minder vanzelfsprekend is geworden. Vooral 
in de wijken uit de Wederopbouwperiode treffen we ech-
ter een keur aan kunst in de openbare ruimte aan. 
Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de door 
Henk Horsten en Matthijs Struijs samengestelde 
Beeldenroute Vlaardingen (1992). 

Recente kunst en architectuur 

Natuurlijk heeft na de periode van de nieuwe monumenten 
de tijd niet stilgestaan en is er ook nadien het nodige 
gebouwd en aangelegd. De afstand (in tijd) tot die recente 
architectuur is echter zo klein, dat het hoogst ongebruike-
lijk is om ook die jongste gebouwen monumenten -herin-
neringen aan het verleden- te noemen. Desondanks zijn er 
natuurlijk ook in de laatste decennia gebouwen verrezen. 

die na verloop van tijd dit predikaat zullen krijgen. Een 
probleem is echter steeds, dat men als beoordelaar vol-
doende afstand van de gebouwen moet kunnen nemen om 
een evenwichtig en onafhankelijk oordeel te kunnen vel-
len. Anders zal men zich mengen in de contemporaine 
architectuurdiscussie, waardoor geen monumentenbe-
schrijving, maar architectuurkritiek wordt bedreven. 
Soms tekent een gebouw zich binnen het oeuvre van een 
architect of een architectenbureau als een duidelijk hoog-
tepunt af. Zo'n gebouw mag dan als een serieuze kandi-
daat voor een toekomstig predikaat monument beschouwd 
worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Sionkerk (afbeel-
ding 48) aan het Westnieuwland, een ontwerp van het 
Vlaardingse architectenbureau Geluk en Treurniet (en gro-
tendeels ontworpen door Hans Treurniet). 
Ook kan men naar bepaalde gebouwtypen en bouwopga-
ven kijken, om te zien of daarbinnen bepaalde, kwalitatief 
opvallende objecten voorkomen. Kijken we bijvoorbeeld 
naar de stadsvernieuwing, dan is ir. Z. Zavrels ontwerp 
van scholen en woningen aan de Prins Hendrikstraat en de 
Stationsstraat het noemen zeker waard. Zijn de meeste 
stadsvernieuwingsprojecten in architectonisch opzicht niet 
veel meer dan een herhaling van ook in de nieuwbouw 

Afbeelding 48. De derde op deze locatie tot stand gekomen 
kerk van de Gereformeerde Gemeente vervangt net als zijn 
voorganger een te klein geworden oudere kerk. Als verwijzing 
naar de burcht met de tempel van Salomo en naar het hemelse 
Jeruzalem heeft men deze kerk naar Sion genoemd. Het ont-
werp is, hoewel formeel afkomstig van het architectenbureau 
Geluk en Treurniet, feitelijk het eerste grote en vrijwel zelfstan-
dig gemaakte werk van Hans Treurniet (opname 31 maart 
1997). 
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toegepaste, tamelijk naar traditionele architectuur {Nieuwe 
Woomormen) neigende ontwerpen, het werk van Zavrel 
onderscheidt zich hiervan in positieve zin en luidt een 
nieuw elan in 
Door op die manier mogelijke toekomstige monumenten 
te selecteren, wordt in elk geval vermeden, dat men een 
waardeoordeel over de architectuuropvatting geeft Maar 
dat neemt niet weg dat de ene architect naar verhouding 
meer toekomstige monumenten zal produceren dan de 
andere en binnen de ene bouwopgave ook meer monu 
menten tot stand zullen komen dan binnen een andere 
Hoewel architectonische kwaliteit niet in absolute termen 
kan worden gemeten, is het mogelijk, indien men een 
breed overzicht heett van de laatste ontwikkelingen van de 
architectuur, toch een redelijk objectief oordeel te vellen 
Feitelijk gebeurt dat bij elk bouwplan, namelijk door de 
welstandscommissie Zo'n commissie, oorspronkelijk een 
uinmdinv, van de gemeente Amsterdam, is dankzij de 
Woningwet nu in elke Nederlandse gemeente werkzaam 
Alleen oordeelt de welstandscommissie of een bouwweik 
aan bepaalde minimale eisen voldoet en zal men bij de 
selectie van monumenten op zoek zijn naar die enkele top-
pers, die dan aan veel hogere eisen voldoen Daarnaast 
geldt voor monumenten dat zij niet alleen om reden van 
hun schoonheid geselecteerd worden 
Zo ontwierp het architectenbureau OMA (Office for 
Metropolitan Architecture) van Rem Koolhaas de nieuw-
bouw van bibliotheek, postkantoor en woningen ten zui-
den van het Veerplein Daarmee is architectuur van een 
wereldberoemd architectenbureau binnen de gemeente-
grenzen gehaald Bij het architectenbureau zelt is men 
echter maar weinig over het project te spreken Men heeft 
bij de uitwerking van het ontwerp de eigen opvattingen 
onder druk van de Vlaardingse politiek naar men meent 
te veel moeten verlaten Ook bij de uitvoering van de beel-
dende kunst heeft het project een fikse deuk opgelopen 
De Eindhovense beeldend kunstenaar J Kormeling ont-
wierp een drietal objecten in neonletters Verzet van bewo-
ners die zich ten onrechte aangesproken voelden door de 
tekst De Negende van OMA (het complex is het negende 
uitgevoerde werk van het architectenbureau) deed het 
kunstproject halverwege jammerlijk stranden Deson 
danks kan een dergelijk project, dat met door schoonheid 
uitblinkt, heel goed door toekomstige monumentenzorgers 
geselecteerd worden, bijvoorbeeld als representant van het 
werk van het architectenbureau of als voorbeeld van de 
opvattingen waarmee in de tijd van totstandkoming aan 
dergelijke bouwopgaven werd gewerkt 
A Bhalotra, architect bij Kuiper Compagnons, heeft in 
Vlaardingen enkele opmerkelijke woonbuurten ontwor 

pen Meest bekende daarvan zijn de nieuwe woonwijken 
in holy-noord langs de Vlaardingse Vaart Ook het oor-
spronkelijke bouwplan tussen de Maassluissedijk en het 
Westmeuwland -het Dijksteeggebied- is van zijn hand 
Net als bij zijn plannen in nieuwbouwwijken, was ook hier 
sprake van een tamelijk autonome opzet Er was geen 
sprake van inbedding in de bestaande, deels nog histori-
sche structuur en evenmin werd rekening gehouden met 
de bestaande bebouwing die moest in het oorspronkelijke 
plan worden gesloopt Voor de Historische Vereniging was 
met name dat laatste de reden, om een alternatief plan te 
ontwerpen Helaas heett dat er uiteindelijk alleen maar toe 
geleid, dat het oorspronkelijke plan enigszins is gemodifi-
ceerd, zodat de bestaande bebouwing in elk geval op 
papier gehandhaafd kon blijven Het thans in uitvoenng 
genomen plan is daardoor boter noch vis geen autonoom 
ontworpen woonbuurt en geen in situ vormgegeven invul-
ling Desondanks sluit dat niet uit, dat toekomstige monu-
mentenzorgers met belangstelling naar het gebied zullen 
kijken juist de roenge discussie die het plan heeft doen 
ontstaan, kan reden zijn het gebied de aandacht waard te 
achten, ook al is men thans bij de Historische Vereniging 
niet echt gelukkig met de ontwikkelingen 
Dit recente werk, nog aan te vullen met bijvoorbeeld de 
transformatie van Liesveld en Veerplein (afbeelding 49), 
de bloementrappen van Wilma Kuil en de wijk die verrijst 
uit het puin van de 410 noodwoningen in de Babbers-
polder, zal zeker op de ontleedtafel der kunsthistonci 
terecht komen, waarna monumentenzorgers de taak zullen 
krijgen de geselecteerde gebouwen en gebieden te 
beschermen en voor de toekomst veilig te stellen Dat ook 
na 1965 in Vlaardingen (toekomstige) monumenten en 
stadsgezichten zijn verrezen is iets dat, alleen al gezien de 
met geringe bouwproductie, buiten kijf staat Welke die 
gebouwen dat zijn, laten we hier echter vooralsnog in het 
ongewisse 

Tot slot 

In het voorgaande heb ik, doelbewust, geprobeerd zo min 
mogelijk namen van bouwstijlen en architectuurstromen 
te gebruiken Zuivere voorbeelden van bepaalde stijlen 
zijn er eigenlijk nauwelijks Een stijl is meestal een latere 
intellectuele constructie, bedoeld om richtingen en bewe-
gingen in de kunstgeschiedenis bespreekbaar te maken 
Een enkele keer houdt een groep ontwerpers zich doelbe-
wust aan bepaalde uitgangspunten, waardoor hun werk 
terecht tot een stijl of een school gerekend kan worden 
Meestal is er echter sprake van een voortdurende ontwik-
keling binnen het oeuvre van architecten, met bestendige 
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onderlinge beïnvloeding, zodat stijlen m elkaar overvloei-
en Zowel bij vergelijking van gelijktijdig ontworpen 
gebouwen van verschillende architecten als van de gedu-
rende een periode ontworpen gebouwen van een architect 
geldt dat ontwikkeling en onderlinge beïnvloeding zicht-
baar zijn Een voorbeeld is het werk van de Vlaardingse 
architect Jac van der Vlis die je zou kunnen rekenen tot 
de architecten van de Delftse School Het complex aan de 
Hoflaan, waar brandweer, gemeente reiniging et cetera 
gehuisvest werden, is terecht tot de Delftse School te reke 
nen, evenals -bijvoorbeeld- de door hem ontworpen distil-
leerdenj Van Toor, Maassluissedijk 22 (1947) Het fraaie 
flatblokje op de hoek van de Bleekstraat en de Oosthaven 
kade, dat hij vlak voor de Tweede Wereldoorlog ontwierp, 
is veel minder een voorbeeld voor die stroming maar wel 
weer typisch voor de manier waarop de architecten die tot 
de Delftse School zijn te rekenen omgingen met dit soort 
bouwopgaven Rekenen we het flatblokje dan ook maar 
tot de Delftse SchooF Beperken we ons door het traditio-
nalistische architectuur te noemen, of slaan we dan juist de 
plank weer mis'' Zijn Pnielkerk, hoewel verrassend 
modem, is desondanks traditionalistiuh te noemen en 
lijkt geïnspireerd te zijn door werk van Gijsbert Friedhoft, 
die weer zijn eigen invulling aan het traditionalisme gaf 
En wat moeten we met een gebouw dat niet in een hokje 
van een stijl of stroming past'' Is het dan minder waarde-
vol of juist waardevoller'' Nee stijlen en stromingen zijn 
handige hulpmiddelen bij het leren van de geschiedenis, 
maar zijn ook weinig meer dan dat 
Bewust IS afgezien van het maken van een notenapparaat 
Een belangrijk deel van de informatie in dit artikel is ont-
leend aan mijn afstudeerscnptie Bmnenstadsonderzoek 
Vlaardingen (uitgegeven door de gemeente Vlaardingen 
in 1990) Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van publica-
ties van (vooral) A Bijl Mz, C Postma en M A Struijs en 
natuurlijk van Forum 1956-'57 nr 11, het geheel aan de 
nieuwbouw te Vlaardingen gewijde nummer van dit 
fameuze blad over architectuur en gebonden kunsten Bijl 
en Postma verwijzen nauwelijks naar bronnen, zodat ver-
wijzing daarnaar slechts in schijn een verantwoording zou 
zijn Het gehele verhaal -een helikoptervlucht over de 
Vlaardingse monumenten beoogt dan ook niet een weten-
schappelijke verhandeling, maar eerder een stimulans 
voor belangstelling en onderzoek te zijn 
De mij ontbrekende informatie kreeg ik van Matthijs 
Struijs (uit het Stadsarchief) en Jeroen ter Brugge (uit het 
archief van Bouw- en Woningtoezicht) 
Het voorgaande kan, door de beperkingen die een artikel 
stelt niet anders dan beknopt en onvolledig zijn Sommige 
van de hier ten tonele gevoerde monumenten vergen com-

plete boeken, wil men ze met enig recht beschnjven, de 
andere vaak tenminste ieder voor zich een artikel als dit 
Veel geheimen van monumenten liggen nog opgesloten in 
archieven of in de historische bouwmassa zelt en er wordt 
nog steeds te weinig gedaan om die gegevens op te sporen 
en toegankelijk te maken Bovendien kan onderzoek zich 
met tot het Vlaardingse beperken maar moet de betekenis 
van gebouwen en stadsgezichten ook binnen het kader van 
de algemene architectuurgeschiedenis bepaald worden 
Het zou een goede zaak zijn als een groep enthousiaste 
(jonge'') onderzoekers zich hieraan zou willen wijden 
Historische Vereniging Vlaardingen Stichting Archeo-
logie en Bouwhistorie en gemeente Vlaardingen zullen 
ongetwijfeld behulpzaam willen zijn 

Afbeelding 49 Fin de siècle architectuur in 

Vlaardingen op verschillende plekken in de stad 

zijn recent opvallende bouwprojecten uitgevoerd 

of in uitvoering genomen In hoeverre hier sprake 

IS van de spreekwoordelijke decadentie aan het 

eind van een era dan wel van vernieuwing en ver 

betering van de stad is ter beoordeling van de 

generatie na ons Als het gaat zoals dat gewoon 

IS volgt na een ti jd van euforie eerst een t i jd van 

verguizing waarna men alles overziende waarde 

ring zal krijgen voor het kwalitatief hoogwaardi 

ge en tenminste enig begrip voor de minder 

geslaagde producten van onze ti jd (opname 25 

mei 1997) 
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De Hoogstraat 

Voor wie de buurt bewoonde is op aarde 

de Hoogstraat vaak het hoogste goed geweest, 

want boer en visser vreesde toch het meest 

de stormvloed, natte voeten, tot het klaarde. 

Het water wordt zozeer niet meer gevreesd, 

daar 't achter Deltaplan en -dijk bedaarde. 

Maar wat me eerder nimmer zorgen baarde: 

het meebedaren van de handelsgeest. 

Allang niet meer te tellen op twee handen 

TE HUUR, TE KOOP. Op 't raam van teveel panden 

spreekt LAATSTE KANS! van bitter winkelleed. 

Wie zou van Markt tot sluis niet knarsetanden? 

Zo'n toestand is toch godgeklaagde schande, 

zo'n grand old lady, bijna uitgekleed? 

Aat Rolaff 



Matthijs A. Struijs 

Kroniek 
van 
V laard ingen 
1947 
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Januari 

1 Vlaardingen heeft 42 987 inwoners, 21 542 vrou-
wen en 21 445 mannen 

De reder en haringhandelaar Frank Pot is op 57-jarige 
leeftijd overleden Als teken van rouw hangt op het 
Handelsgebouw aan de Parallelweg en op de schepen van 
de rederij de vlag hallstok 

2 De Buurtvereniging Babberspolder organiseert in 
de zaal Harmonie aan de Schiedamseweg een groot 
Nieuwjaarsfeest, waarin het van de radio bekende gezel-
schap Paul Ostra optreedt, met onder meer 'De Wama's' 

3 H Hartman te Rotterdam benoemd tot Hoofd 
inspecteur van Politie 

4 De R K Toneelvereniging 'The Jolly Boys' voert 
in de verwarmde zaal Harmonie "het prachtige ontroeren 
de toneelspel in drie bedrijven op 'Heb ik mijn kind 
gedood" , van Frits van Duinen 

Na een autorit door de stad vindt in het stadhuis de offi-
ciële installatie plaats van de per 1 januari benoemde bur-
gemeester Mr J Heusdens, door loco burgemeester wet-
houder J Buis 

In zijn redevoering besteedt deze o m aandacht aan de 
zgn "politieke dakloosheid" van de nieuwe burgemeester 
Mr Heusdens verklaart hierop dat dit niet voortvloeit uit 
politieke onverschilligheid, maar uit het feit, dat tot dusver 
geen enkel programma hem bevredigt 
Na gelukwensen van de andere raadsleden en genodigden. 

defileren, ondanks de barre koude, onder grote publieke 
belangstelling, ongeveer 40 Vlaardingse verenigingen 
voor de nieuwe burgemeester 
In de avond wordt in het Handelsgebouw een druk 
bezochte receptie gehouden 

6 Een partij stokvis raakt in brand bij de firma 
Hoogerwerf & Van Leeuwen, handel in haring, zoutevis 
en stokvis, aan het Westmeuwland Omwonenden kunnen 
het vuur met emmers water blussen 

Het bouwen van 20 gemeentewoningen in de zogenaamde 
'Indische Buurt' is gegund aan de laagste inschnjfster, de 
firma B en P Both te Vlaardingen, voor ƒ 240 500,-

7 en 8 Nota bene m Vlaardingen worden in de Hollandia 
fabriek aan de Oosthavenkade door het Voorlichtings 
bureau van de Voedingsraad demonstraties gehouden hoe 
vrouwen vis moeten schoonmaken, stoven of bakken 
Kaartjes kosten 25 cent Schoteltje en lepeltje meebren 
gen "Er is dus wat te proeven" 

8 C L van den Berg, van Banket- en Broodbakkerij 
'De Zon', Kuiperstraat 40, wint de eerste prijs in de etala 
gewedstnjd van 'Vlaardingen Vooruit', bestaande uit een 
zilveren lauwertak en een diploma 

10 Een verloting, gehouden ten behoeve van de bouw 
van Rode Kruispaviljoens bij het Hofsingelziekenhuis. 
waarvoor 50 000 loten werden verkocht, brengt 
ƒ 25 099,46 op 

Advertentie 
Bij de firma L L van Noort Waalstraat 30, te koop 
Stricon Mecanodozen Doos nr 1 en 2 f 3,90 Doos ni 
3 ƒ 4 80 

15 Opgericht is een vereniging Culturele Belangen, 
met als voorlopig bestuur wethouder H K \an Minnen, 
voorzitter, G B H Niestadt, secretaris (namens de 
Volksuniversiteit), A Pleijsier, penningmeester (namens 
de Sportverenigingen), M Wapenaar, 2e secretaris 
(namens de Zakenstudiekring) en T de Bruijn 2e voorzit-
ter Leden J C van der Knaap, P de Goede, N van der 
Wal (Muziek) en A Smulders (Zang) 

Bij de Spaarbank meldt zich de 20 000ste spaarder aan 
Een verdubbeling van het aantal inleggers sinds 1937 

In een feestelijke bijeenkomst m de Harmonie van leden 
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en oud-leden viert de Jongelingsvereniging op Gerefor-
meerde Grondslag 'Soli Deo Gloria' haar 60-jarig jubi-
leum. 

16 Oud-wethouder Arend van Rijn wordt gehuldigd in 
verband met zijn 60-jarig dienstjubileum bij de firma Van 
Abshoven, ter gelegenheid waarvan hij eind 1946 al werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

20 Het uitbreidingsplan voor Vlaardingen in hoofd-
zaak is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

21 Met genoegen wordt geluisterd naar het één jaar 
bestaande zangkoor 'Euphonia', dat onder leiding van A.J. 
Korpershoek een eerste uitvoering geeft in het kerkge-
bouw van de Gereformeerde Gemeente aan het 
Westnieuwland. 

23 Bij Scheepswerf Figee aan de Kon. Wilhelmina-
haven wordt Vlaardingens eerste droogdok officieel in 
gebruik genomen. Het eerste schip dat hiervan gebruik 
maakt is het ruim 600 ton metende schip 'Joma' van Shell 
Nederland N.V. 

De Jongelings Vereniging op Gereformeerde Grondslag 
'Soli Deo Gloria' herdenkt in een openbare bijeenkomst in 
de Oosterkerk aan de Schiedamseweg het 60-jarig 
bestaan. 

De gemeenteraad besluit aan de afgezette gemeentesecre-
taris Mr. E.K. van Beek geen wachtgeld uit te keren. 

24 De eerste raadsvergadering onder leiding van bur-
gemeester Heusdens boekt een record wat de tijdsduur 
betreft: slechts 60 minuten. 

22 Inschrijving van leerlingen voor de cursus 
Trawlnetboeten in de Visserijschool in het Handels-
gebouw aan de Parallelweg. 

W. van Vugt herdenkt het feit dat hij 35 jaar geleden in 
dienst trad als Kerkdienaar in de Grote Kerk. 

De dokken van Scheepswerf Figee, liggende aan de zuidoost-
zijde van de Kon. Wilhelminahaven In het rechterdok ligt het 
hospitaal-kerkschip 'De Hoop' , 23 januari 
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26 In een geheel gevulde Grote Kerk bevestiging en 
intrede van Ds WJ Kolkert van Schalkwijk 

27 Binnen eenjaar na de heropening van de Zeevishal 
overschrijdt de opbrengst van de te Vlaardingen aange 
voerde vis het miljoen gulden 

28 Opgericht is een nieuwe Vlaardingse afdeling van 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen 

Een aantal typografen van de N V Drukkerij Van Dooren 
bezoekt de N V Drukken) Dorsman & Ode, ter bezichti-
ging van de zetmachine 

29 Acht graden vorst 

^1 Aan de vraag naar kolen met de koienbon no 65, 
voor de laatste drie mud kolen voor deze winter, kunnen 
de Vlaardingse kolenhandelaren met voldoen, want er 
heerst kolennood Mijnwerkers worden opgeroepen om, 
met dispensatie van de kerkelijke autoriteiten m 
het Bisdom Roermond, op zondag 2 februari 
kolen te delven 

Februari 

1 Samen met de burgemeester verwelkomen 
leden van de Vlaardingse NIWIN (Nationale 
Inspanning Welzijn Indie) met boeketten bloe-
men de 250 repatrierende zieke en herstellende 
militairen uit Indie, die aan boord van de 'Kota 
Inten" de Nieuwe Waterweg opvaren 

I Jacobsen is 25 jaar arts te Vlaardingen 

^ De distributieregeling voor appelen, peren 
en pruimen is opgeheven 

Zestig procent van de mijnwerkers heeft vrijwillig de vrije 
zondag opgeotterd om bijna "̂O 000 ton steenkool te del-
ven Met extra treinen en vrachtauto's worden de kolen 
snel over het land verdeeld 

6 Concert in de Harmonie door Ankie Wickevoort 
Crommelin, sopraan, Jeanne Verschoor, piano, Gijs 
Reijns. hobo, en Jan Ruyzenburg, klarinet, met verdere 
medewerking van het Zusterkoor van het Ziekenhuis aan 
de Hofsingel De opbrengst van dit concert is bestemd 
voor een geluidsinstallatie in de Rode Kruispaviljoens bij 
het ziekenhuis 

7 Sportclub VFC richt een afdeling 'Cricket' op 
Het team zal worden geleid door "éen van Nederlands 
beste cricketspelers. Molenaar" 

12 In de gebouwen van de al 22 jaar stilliggende glas 
fabriek aan de Kon Wilhelminahaven is Kon's Edelglas 
N V begonnen met de fabricage van glazen knopen 

14 Om te voldoen aan de dringende behoefte aan 
enigszins geschoolde jongelui voorde vissersvloot, wordt 
een dag-opleiding voor het visserijbedrijf ingesteld 

Advertentie 
Zonder inlevering [van boter bijvoorbeeld| Poffertjes ^5 
cent per portie Wafelen 25 cent per stuk M Beekvelt, 
Westhavenkade 

De arts I Jacobsen (rechts) met auto en chauffeur staande voor 
zijn huis op de hoek van het Verploegh Chasseplem/oostelijk 
deel Schiedamseweg, 1 februari 

De arts R S wordt, wegens pro Duitse sympathieën in de 
oorlogsjaren, veroordeeld tot ^3 maanden internering, met 
aftrek van voorarrest, eindigende op 7 februari 1948. ver-
beurdverklaring van zijn radiotoestel en een bedrag van 
ƒ 10 000.-uit zijn vermogen Verder ontzetting uit beide 
kiesrechten Ontzetting uit zijn ambt wordt aan de daartoe 
bevoegde instanties overgelaten 

17 De Nederlands Hervormde Kerk gaat zondagsmor-
gens een vierde kerkdienst houden in de Prinses 
Beatnxschool aan de Thorbeckestraat, vooral bedoeld 
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voor (150) bewoners van het westen van de stad Eerste 
dienst Ie Paasdag, 6 april 

18 In Paleis Soestdijk wordt Prinses Maria Christina 
geboren In Vlaardingen wordt deze geboorte gevierd met 
een speciale raadsvergadering en, ondanks de winterse 
kou, diverse feestelijkheden in de stad, onder meer een 
mars van de Oranje Garde De dames De Boer, De Bruin, 
De Graaf, Jansen, Smith en Van Zeventer, moeders van op 
dezelfde dag in Vlaardingen geboren baby's, knjgen een 
taart van het Comité tot viering van Nationale 
Gedenkdagen 

22 Opgericht is een Federatie van Vlaardingse Koren, 
bestaande uit het Dameskoor 'Vivezza', het 'Jubileum-
koor', 'Het Bevrijdingskoor', 'Vlaardings Dubbel-
mannenkwartet', Vlaardings Mannenkoor 'Orpheus', 
Geref Oratoriumvereniging 'Gloria in Excelsis Deo', het 
'A Capellakoor', het R K Gemengd Zangkoor, 'De Stem 
des Volks', 'Remonstrants Kerkkoor', Christ Gemengd 
Koor 'Excelsior', 'Toonkunstkoor' en Klein koor 
'Zanglust' 

27 Opgericht is een afdeling Vlaardingen van de 
Stichting voor Maatschappelijk Werk 'Humanitas' 

Maart 

1 De radiozaak van H J Quakkelstein, Westhaven-
plaats 28a, bestaat 25 jaar 

Ondanks winterse kou, een dreigende sneeuwlucht en 
glibberige, besneeuwde straten, organiseert wandelsport-
vereniging 'De Vergulde Hand', met 350 deelnemers tus-
sen 7 en 75 jaar, een Oranje Wandeltocht van 15 of 25 
kilometer naar Maassluis vice versa 

5 M Boerdam is 40 jaar muziekleraar, 30 jaar orga-
nist van de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel en 10 jaar 
pianist van de Dames-Gymnastiekvereniging 'Hollandia' 

Advertentie 
BIJ openbare inschrijving te koop Het in werking zijnde 
bedrijf van de N V 'De Hollandse Pelmolen' te 
Vlaardingen 

6 LM Bouman is 25 jaar hoofd van Openbare 
School D 

Uit een overzicht van de Nederlandse trawler- en logger-

vloot in 1946 blijkt dat verschillende uit Duitsland terug-
gekeerde Vlaardingse vissersschepen voor het bednjf 
gereed kwamen Maar nog niet alle schepen zijn terug De 
N V Doggermaatschappij heeft IO schepen beschikbaar, 
tegen 14 voor de oorlog De Visschenj Maatschappij 
Vlaardingen bestaat uit 8 stoomloggers, drie schepen zijn 
nog met teruggevonden Van de 9 schepen die de firma C 
van Toor Hzn telde, is er een nog niet terug De N V 
Vlaardingsche Stoomvisschenj heeft 3 schepen beschik-
baar, één nog niet terug 

Mejuffrouw R van der Graaf slaagt voor het diploma 
Drogist, waardoor zij de eerste Vlaardingse gediplomeer-
de drogiste wordt 

13 't 'Theater Plezier van Plons Meslier' treedt op in 
de Harmonie Medewerkenden o a Toon Hermans, Wiesje 
Bouwmeester, Jan van Ees en Andrea Domburg "Daar 
men niet de beleefdheid had om voor de pers plaatsen te 
reserveren was het de krant niet mogelijk een verslag van 
deze avond te geven" 

14 Eerste Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging van oud leerlingen van 'Kennis is Macht', in 
het zaaltje 'Weiland' aan de Kortedijk 

17 Dr PJ van der Schaar, geboren te Vlaardingen, is 
benoemd tot directeur-geneesheer van het Gemeentelijk 
Ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam 

P de Bloeme doet zijn Heren- en Kinderkapperszaak, 
Schiedamseweg 52, na 14 jaar over aan H de Koe 

20 In de Grote Kerk eerste uitvoenng in Vlaardingen 
van de Mattheus Passion van J S Bach, door het Chnst 
Gemengd Koor 'Excelsior' 

21 Advertentie 
"Voorjaar 1883 WAS het adres voor reparatie en metsel-
werk Weerheim aan de Zusterkade Voorjaar 1947 IS het 
adres Weerheim Metsel- en Timmerbednjf, Pad aan de 
Hoogstraat Tel 2364" 

Mevrouw Schoenmakers, Schiedamseweg 65, maakt 
bekend dat zij om gezondheidsredenen genoodzaakt is 
haar pedicure afdeling op te heffen 

Advertentie 
Tot geruststelling van haar patiënten, deelt Mejuffrouw 
Voorbrood, verloskundige, Binnensingel 191, mede, dat 
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ZIJ NIET ophoudt met haar praktijk Buitenpraktijk en 
Kraaminrichting 'Johanna" gaan gewoon door 
Vroegtijdig bespreken svp 

De Zeeverkennersgroep 'De Geuzen' zamelt lege flessen 
in, om het tekort aan flessen in te lopen Het statiegeld 
komt ten goede aan liefdadige instellingen 

22 Groots turnfestijn van de Gymnastiekvereniging 
'Hollandia' in zaal Harmonie 

Pieter Vermeulen en Johanna van Oeveren, wonende 
Maasstraat 24, zijn 60 jaar getrouwd 

2S Na 15 beroepen in 1946 en 8 beroepen in 1947 te 
hebben ontvangen, neemt Ds H Ligtenberg van de 
Gereformeerde Gemeente aan het Westnieuwland, het op 
hem uitgebrachte beroep naar Rotterdam-West aan 

2 9 - 5 april In het zaaltje van F C Weiland, 
Kortedijk 123, worden schilderijen, aquarellen, tekenin 
gen etc van Vlaardingse stadsgezichten geëxposeerd 
Hierbij ook de originele tekeningen die Anton Pieck 
maakte voor de kort geleden verschenen roman 'Brood uit 
het water" van Fenand van den Oever 

Burgemeester Mr J Heusdens wordt in de raadzaal geïn-
stalleerd als ere-voorzitter van de NIWIN 

31 Burgemeester en Wethouders stellen de gemeente-
raad voor om als plaats voor het te stichten zwembad aan 
te wijzen het terrein langs de westzijde van de Vlaardingse 
Vaart, ten noorden van de zogenaamde 'Kulk" naar de 
boerderij 'Hoogstad', besloten door de Vlaardingse Vaart, 
de Broekweg en de nieuwe verbindingsweg tussen de 
Schiedamsedijk en de Broekweg [Westlandseweg] 

April 

1 Het Handelsinstituut Schiedamseweg 57 organi-
seert een cursus over de nieuwe spelling, die op I mei 
1947 zal wolden ingevoeld 

G D Birnie is 25 jaar Spoorwegarts te Vlaardingen 

De geestelijke verzorging van de gedetineerden in het 
kamp 'De Vergulde Hand' aan de Maassluissedijk wordt 
vanaf heden gedaan door een vaste geestelijke verzorger 
voor de protestantse gedetineerden, in plaats van door viei 
plaatselijke predikanten 

In een school aan de Emmastraat wordt het eerste 
Consultatiebureau voor kleuters van 1 tot 6 jaar geopend 

In het perceel Schiedamseweg 3, in 1940 aangekocht van 
de Nederlandsche Middenstandsbank, wordt een bijkan-
toor geopend van De Twentsche Bank, ter voortzetting 
van de zaken van het Bankiers en Effectenkantoor K 
Moerman, welk bedrijf door haar werd overgenomen K 
Moerman blijft voorlopig als adviseur aan het kantoor ver-
bonden 

9 Willem Noske, viool, en Henk te Strake, piano, 
concerteren in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan ten 
bate van de NIWIN, voor de aanschaf van een groot aan-
tal onmiddellijk benodigde tropen-piano's, ten behoeve 
van onze landgenoten (zowel militairen ais burgers) in 
Indie 

Siem Dekker's Groente- en Fruithandel, gevestigd op de 
Hoogstraat, opent een filiaal in de Vogelwijk van voorma-
lig Vlaardinger-Ambacht, in Leeuwerikstraat 20 

J H van Linden van den Heuvell, Deens vice-consul te 
Vlaardingen, wordt door de Koning van Denemarken 
benoemd tot Ridder in de Dannebrogsorde 

11 Van Loodsboot No 19 die in de meidagen van 1940 
door de Duitsers tot zinken werd gebracht, zijn tot dusver 
35 goudstaven, 400 kg goud totaal, ter waarde van 4 mil-
joen gulden, geborgen 

Het Luxor Theater aan de Westhavenkade na grondige 
verbouwing heropend "Luxor, eerst beneden aan de lang 
der bioscopen, staat door deze verbouwing als een der eer-
sten" 

De motorlogger VL 71 'Marie' van de firma C van Toor 
Hzn zal met 10 meter worden verlengd, geheel gemoder-
niseerd en behalve voor de drijtnetvisserij, ook voor de 
trawlvissenj worden ingericht 

12 In de Oude Haven arriveert het grootste binnen-
vaartschip van Nederland, het ms 'Ottawa', met aan boord 
een tentoonstelling over het werk van het Rode Kruis 

Onder het motto ' Wij zijn jong, de aard ligt open " wordt 
een op de Markt uitkomende stertocht georganiseerd van 
de volgende Vlaardingse jeugdorganisaties Zeeverken 
ners, V C J C , Padvindersgilde, Gereformeerd Jeugd-
verband, R K Verkenners, Nationaal Jongeren Verbond, 
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Leger des Heils, Vlaardingse Padvinders, 'Liefde en 
Vrede' en 'De Pijpers', R.K. Gidsen en de Arbeiders 
Jeugdcentrale (AJC). 

12-19 Diverse winkeliers stellen hun etalage beschik-
baar voor het tentoonstellen van het werk van de 
Vlaardingse jeugdorganisaties. 

14 Het vice-consulaat van Zweden te Vlaardingen is 
opgeheven. 

15 De in Vlaardingen geboren pastoor Holtzer viert 
zijn zilveren priesterfeest in Abo in Finland, waar hij 
vanaf 1934 pastoor is. 

16 Aan de Spoorhaven wordt hard gewerkt aan een 
Noodzwembad. Van het in 1946 gebouwde kinderbad aan 
de Spoorhaven zijn de (gemetselde) muren ingestort ten 
gevolge van de koude winter. 

De 'oude' Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia' 
(1873) heeft zich geheel vernieuwd, maar geeft in de 
Harmonie nog steeds in dezelfde goede stijl een uitvoering 
van het stuk 'De Kleine Adonis' van Christien van 
Bommel-Kouw en Henk Bakker. 

17 Geïnstalleerd is de Commissie van Advies voor het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, bijkantoor Vlaardingen. 

18 Opgericht is een Kunstkring van schilders en 
beeldhouwers, onder de naam van 'De Vlaardingers'. 
Voorzitter: Kom. Lodder, secretaris: L. Dijkshoorn, pen-
ningmeester: J.P. Baars. 

In de Harmonie modeshow door Chris van Dooren's 
Kledingmagazijn. 

In verband met de woningschaarste roept de burgemeester 
op over te gaan tot vrijwillige samenwoning en niet af te 
wachten tot men gedwongen wordt. "Ik doe dan ook een 
beroep op de gehele burgerij, om naar vermogen mede te 
werken de grote woningnood te lenigen en bij samenwo-
ning verdraagzaamheid te betrachten". 

19 Op een circuit van circa 1750 meter rijden 66 ama-
teur-wielrenners de 100 kilometer lange 'Ronde van 
Babberspolder'. De befaamde renner H. Smits uit 
Amsterdam eindigt als eerste met 2 uur, 29 minuten. 

21 In een openbare vergadering van de Partij van de 

Arbeid in de Harmonie spreekt oud-Vlaardinger Koos 
Vorrink over de resultaten der politiek van de PvdA gedu-
rende haar bestaan van 9 maanden. Voorafgaand reikt 
afdelingsvoorzitter Jan Buis drie vlaggen uit: aan de 
PvdA, aan de Vrouwenbond van de PvdA en aan de 
Democratisch Socialistische Jongeren. Dit zijn vlaggen 
van 'de nieuwe koers', vlaggen om te dragen 'voor de 
strijd voor democratie en socialisme'. Het koor 'De Stem 
des Volks' luistert de avond op met het zingen van strijd-
liederen. 

Op de kruising Binnensingelviaduct en de 2e Van Leijden 
Gaelstraat komen een vrachtauto en een 'ultra moderne 
luxe auto' met elkaar in botsing. De luxe auto wordt zwaar 
beschadigd. 

Reactie op de oproep van burgemeester Heusdens, 18 april 
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Voor vrije 2e Etage R'dam-Z. 
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Op ruim 70-jarige leeftijd is overleden Hendrik Brinkman, 
onderwijzer bij het Gereformeerd onderwijs, onder meer 
op de Prinses Julianaschool in de Stationstraat. 

24 Scheepsbouwersbaas D. Kloos is 25 jaar in dienst 
bij de firma A. de Jong, Scheepswerf en Machinefabriek. 

25 Het 10.000 ton metende Noorse stoomschip 
'Aristophanes' komt met ruim 2.000 ton walvistraan aan 
bij de Nieuwe Matex. 

In de woning van F.A.C, wordt een clandestiene radiozen-
der ontdekt en in beslag genomen. 

27 In de Da Costaschool aan de Da Costastraat wordt 
door de Nederlands Hervormde Gemeente een nieuwe 
Jeugdkerk geopend, onder leiding van de heer H. 
Hoogendijk. 

29 Bij Scheepswerf I.S. Figee wordt het tankschip 
'Shell 55' te water gelaten. 

30 Het aantal leden van de Gereformeerde Kerk van 
Vlaardingen bedroeg in 1946 4.867, waarvan 2.530 belij-
dende leden. In dat jaar moesten 519 leden, waarvan 297 
belijdende leden, worden afgeschreven wegens overgang 
naar de Gereformeerde Kerk, onderhoudende artikel 31 
van de Kerkorde. 

Mei 

1 1 Mei-optocht door de stad en een 1 Mei-feest in de 
Harmonie. 

De N.V. J.L. Simons Bakkerijen, Ie Van Leijden Gael-
straat/Binnensingel, bestaat 40 jaar. 

J. Verheij, L.M. van den Berg, P.F. Leerdam en H. de 
Ruiter zijn 50 jaar (vanaf de oprichting) in dienst van de 
meubelfabriek van Gebroeders Van den Berg, 'De 
Akerboom' in de Stationstraat, welk bedrijf per 1 januari 
1943 opgenomen is in Ouwenbroeks Meubelfabriek. 

2 Concert van Vlaarding's Mannenkoor 'Orpheus' in 
de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel, met medewerking 
van de pianist Geza Frid uit Hongarije. 

3 Indrukwekkende herdenking van de gevallenen in 
Wereldoorlog II, waaraan duizenden Vlaardingers deelne-
men. 

5 Viering van de Bevrijdingsdag, met veel activitei-
ten, met name voor de jeugd. 

Rond de op 1 december 1945 op de Hogelaan geplante 
Bevrijdingsboom is een gesmeed ijzeren hekwerk ge-
plaatst, alsmede een kunstgranieten band en een tegeltrot-
toir, met een passende beplanting. Een ijzeren band bevat 
het opschrift: "Ter herinnering aan onze Bevrijding". Het 
gesmede hekwerk is een geschenk van Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost. 

6 Om meer ruimte in het Stadhuis te verkrijgen 
bestaat het plan om het Gemeentearchief over te brengen 
naar de lokalen van het voormalige Raadhuis van 
Vlaardinger-Ambacht. In dat gebouw zal dan tevens een 
politiepost worden gevestigd. In de gemeenteraad komt dit 
voorstel in stemming en wordt aangenomen met 21 tegen 
4 stemmen. 

7 Te Utrecht slaagt J.W. van Hees voor het diploma 
Vakbekwaamheid voor de kleinhandel in tabak. 

9 De bij scheepswerf Figee gemoderniseerde logger 
VL 40 'Theresia' van de N.V. Vlaardingsche Stoom-
visscherij maakt een geslaagde proefvaart. 

12 Een oude traditie wordt hersteld: 'Vlaggetjesdag'. 
Alle vissersschepen hebben de vlag in top. De kustvis-
sersplaatsen hebben deze oorspronkelijk Vlaardingse tra-
ditie overgenomen en vieren op deze zondag eveneens 
Vlaggetjesdag. 
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13 'Buisjesdag'. De haringvloot vaart uit. In totaal 
varen 100 haringschepen uit: 26 uit Vlaardingen, 18 uit 
Katwijk en 56 uit Scheveningen. 

In de meubelfabriek van A.G. van der Drift in de 
Emmastraat ontstaat brand in de spuiterij. Twee verdie-
pingen van het pand branden geheel uit. Drie arbeiders 
springen in paniek van het hoge dak, waarbij één van hen, 
de 17-jarige L. Stout, een schedelbasisfractuur oploopt. 

14 Na ombouw en modernisering maakt de haringlog-
ger VL 74 'Tonny' zijn proefvaart. Het schip werd al vóór 
1940 gebouwd, maar werd door de Duitsers gevorderd en 
heeft nooit aan de visserij deelgenomen. Na de oorlog fun-
geerde het schip onder de naam 'Ingrid' als sleepschip 
voor in het buitenland teruggevonden vissersschepen. Het 
schip behoort, samen met de VL 30 'Janny', tot de in 1939 
opgerichte N.V. Scheepvaart- en Visserij Maatschappij 
'Irene'. 

15 Met zijn geïmporteerde goud-rode Cocker-Spaniel 
behaalt A. Hoogland op de hondententoonstelling te Delft 
de eerste prijs. 

16 Abr. Blenk heropent in Rozenlaan 63 zijn gemo-
derniseerde slagerij annex fijne vleeswaren. 

De firma C. van de Burg & Zonen, Vaten en Kistenfabriek 
aan de Ie Van Leijden Gaelstraat, bestaat 75 jaar. Ter gele-
genheid hiervan worden 27 jubilarissen wegens 25 tot 50 
dienstjaren gehuldigd. Het personeel biedt de firma een 
gebrandschilderd raam aan ten behoeve van het gerestau-
reerde kantoor. 

Het gemeentebestuur ontvangt een groep Engelse boeren, die 
zich de 'Hollandse nieuwe' goed laten smaken, 19 mei 

Het vertrek vanaf het Handelsgebouw aan de Parallelweg van 
de delegatie ter aanbieding van de Koninginnehanng. Links 
Burgemeester Mr J Heusdens, rechts met hoge hoed en in 
jacquet reder D Kwakkelstein Verder afgebeeld zijn schipper 
Ane Visser, opperkeurmeester G Dam, en de keurmeesters 
W Don en J. Dijkshoorn, 21 mei 

De Vlaardingse loggers VL 56, schipper Van 
der Pijl, en de VL 208, schipper Van Roon, 
voeren de eerste nieuwe haring aan. 

17 Het (nood)zwembad aan de Spoor-
haven wordt door de gemeente Vlaardingen 
overgedragen aan de Vlaardingsche Zwem 
Club (VZC). 

19 Tweeëndertig uit Engeland afkomsti-
ge boeren brengen een bezoek aan Vlaar-
dingen. Na een ontvangst op het Stadhuis, 
wordt in de woning van K. Chardon aan de 
Holyweg de lunch gebruikt. Een bezoek aan 
de ENCK staat op hel programma. 

77 



21 De logger VL 216 'Hennie', schipper Arie Visser, 
van de Visscherij Maatschappij 'Vlaardingen', voert de 
Koninginneharing aan. 

Aan de .schippers van de Vlaardingse vissersvloot wordt 
door de Nederlands Hervormde Kerk en de Gerefor-
meerde Kerk een brief meegegeven, waarin wordt aange-
drongen op het getrouwer houden van godsdienstoefenin-
gen aan boord van de schepen. Deze brief gaat vergezeld 
van een pakketje preken en gratis bijbels. Een boek met 
meditaties voor de zeevissers, ter vervanging van het al-
oude prekenboek 'De Godvreezende Zeeman', is in voor-
bereiding. 

Ds. H. Ligtenberg neemt in het kerk-
gebouw van de Gereformeerde 
Gemeente aan het Westnieuwland 
afscheid van de Vlaardingse gemeen-
te, wegens vertrek naar Rotter-
dam-West. 

23 Voor de NCRV-microfoon 
spreekt gemeentearchivaris M.C. 
Sigal over 'Historie en Folklore 
rondom de eerste haring". 

Het bedrijf van de 'Nieuwe Matex", 
dat op 2 oktober 1944 door de 
Duitsers werd opgeblazen, heeft de 
vooroorlogse capaciteit van 145.000 
m' bereikt. 

26 Voor het eerst na 8 jaar maakt 
'Obadja' weer haar Pinksterreisje naar Oostvoorne. Ruim 
700 jongens en meisjes vertrekken om half negen met 
twee boten vanaf het Westerhoofd, nadat 'De Pijpers" hen 
met vliegende vaandels en slaande trom daarheen hebben 
gebracht. 

28 Oud-stadgenoot J.A.J. Jousma promoveert op het 
proefschrift 'De oudheid van Vlaardingen" tot doctor in de 
letteren. 

De kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit, die 
lid zijn van de gelijknamige vereniging, delen mee dat zij 
op 2, 3 en 4 juni wegens vakantie gesloten zullen zijn. 

In de eerste week na de publieksopenstelling van het 
zwembad aan de Spoorhaven worden, ondanks de vrij fris-
se temperatuur, al 3.056 baden genomen. 

30 - 6 juni Grote tentoonstelling in de Harmonie op 
het gebied van natuurbescherming, georganiseerd door 
'Covena", het in Vlaardingen werkende Comité tot ver-
breiding der natuurbeschermingsgedachte, waarin diverse 
Vlaardingse verenigingen op dit gebied samenwerken. 

Juni 

2 Het Instituut 'Het Zeemanshuis", uitgaande van de 
Christelijke Geheelonthoudersvereniging, bestaat 51 jaar. 
Door omstandigheden kon het 50-jarig jubileum in 1946 
niet worden gevierd. 

Oudere foto van het interieur van de koffiezaal van het 
Zeemanshuis aan de Westhavenplaats, 2 juni 

De fabrieksdirecteur J. Klinkenberg is 40 jaar in dienst bij 
de N.V Hollandia. 

3 De Wandelsportvereniging 'Flardinga", bekend 
door vroegere leden die de verzetsgroep 'De Geuzen' heb-
ben opgericht, wordt her-opgericht. 

Gevestigd: A.C.J. Schaars, kinderarts. 

5 In het pand Boslaan 35 wordt een kraamcentrum 
van het Groene Kruis geopend, bestemd voor de afdelin-
gen van het Groene Kruis in Vlaardingen, Maassluis, 
Maasland, Kethel en Rozenburg. 
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De filmclub 'Het Beeldspoor' houdt in zaal Excelsior aan 
de Oosthavenkade een propaganda-avond, tijdens welke 
de 8-mm kleurenfilm 'Vlaardings Haringvangst' wordt 
gedraaid, welke film is vervaardigd door L. van Dam. 

6 Feestviering ter gelegenheid van '50 jaar Zieken-
huis in Vlaardingen'. Het Hofsingelziekenhuis is door 
schijnwerpers verlicht. 

Op de Paardenmarkt worden 29 paarden en 2 pony's aan-
gevoerd. De paarden deden ƒ 300,- tot ƒ 600,-. Zeer trage 
handel. 

7 Geopend: Schoenhandel W. Schoenmakers, 
Hoogstraat 35. 

De Muziekvereniging 'Voorwaarts' geeft 's middags een 
concert in het Oranjepark, de eerste van een serie concer-
ten die in juni en juli in dit park zullen worden gegeven 
door de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen. 
Vanwege het minder gunstige weer geniet dit eerste con-
cert weinig belangstelling. 

12 In het kader van de NIWIN-week geven de 

'Maasruiters' voor het eerst in de Vlaardingse geschiede-
nis op het Feestterrein aan de Broekweg een uitstekend 
geslaagd ruiterfeest. 

13 Advertentie. 
Geen luchtbescherming meer, maar nu werken. Th. 
Werner, aannemer, biedt zich als vanouds aan voor alle 
voorkomende werkzaamheden. 

Voor de organisatie van de vakantiebesteding 1947 is, 
onder voorzitterschap van wethouder H.K. van Minnen, 
opgericht het Comité 'De Vlaardingse Gemeenschap'. 

Piet Scholten is 25 jaar dirigent van het evenlang bestaan-
de Mannenkoor 'De Lofstem'. 

De sigaren zijn bon-vrij. 

Eigenaar en 30 personeelsleden van Machinefabriek W Houdijk 
aan de Ie Van Leijden Gaelstraat Geheel links achteraan 
eigenaar Wijnand Houdijk, met naast hem zijn zoon Wijnand Jr 
(De namen van alle anderen zijn bij het Stadsarchief bekend), 
17 juni 

J^ é^ 

^ , > x .-r «•. 

^0'^'' ^ A 4» P 
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14 150 paren doen in de Harmonie mee aan de 
'Haring-drive', uitgeschreven door de Bridge-Club 
'Vlaardingen'. 

15 Voor leden van de R.K. Vrouwenbond spreekt in de 
Harmonie de bekende radio-spreker en oprichter van de 
'Bond Zonder Naam', Pater Henri de Greve, over 'Het 
vierde beest'. 

16 Op 71-jarige leeftijd is overleden Jan Jurrie Kram, 
oud-bestuurslid van de Vlaarding.se Bestuurdersbond en 
45 jaar lang typograaf bij Drukkerij Van Dooren in de 
Oosterstraat. 

Zendeling K.A. Bot Jr. keert in Vlaardingen terug na lange 
jaren op Halmaheira (Indiè) gearbeid te hebben. 

17 Zuster Rinske Bartlema is 50 jaar Diacones, waar-
van van 1909 tot 1934 in Vlaardingen. 

Machinefabriek Houdijk, Ie Van Leijden Gaelstraat 61, 
bestaat 25 jaar. 

18 Advertentie. 
Het Weeshuis heeft een tekort aan broodbonnen. Wie kan 

Met het sluiten van de uit 1901 daterende Gasfabriek verdween 
een opmerkelijk stuk techniek uit Vlaardingen De foto geeft 
een overzicht van het in volle werking zijnde bedrijf in 1929 
Opvallend is de leegte op de achtergrond De schoorsteen links 
IS van de verbrandingsoven van de Gemeentelijke 
Reinigingsdienst, 1 juli 

ons daar nog aan helpen. Met veel dank. De Directrice. 

21 Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij W.H. van den 
Boom, Weeshuisplein 11, bestaat 65 jaar 

22 De Vlaardinger Piet de Vries wordt in Limburg 
amateur-wielrennerkampioen van Nederland. 

23 Kapper R. Liebrechts behaalt op het Nationaal 
Kapconcours te Zeist in de afdeling Herenkappen de 4e 
prijs. 

24 Het gemeentebestuur huldigt Piet de Vries in ver-
band met zijn uitstekende wielersportprestatie. 

27 In de Grote Kerk uitvoering door het Boscambe 
Citadel Muziekkorps van het Leger des Heils in Engeland. 
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In het Stadhuis aanbesteding van de bouw van 120 huizen 
aan de Parallelweg/Diepenbrockstraat, Richard Holstraat/ 
Knottenbeltlaan [Mozartlaan], Dirk Schaferstraat, Richard 
Holstraat, Vettenoordstraat, begrensd door de Valerius-
straat en de Sweelinckstraat. 

Juli 

1 B & W verlenen de Handelsonderneming 'De 
Leeuw' vergunning tot de oprichting van een fabriek van 
Suikerwerken in het perceel Oosterstraat 12e en d. 

Met 19 tegen 6 stemmen besluit de gemeenteraad, na uit-
voerige discussie, de Vlaardingse gasfabriek te sluiten en 
het gas voortaan van Rotterdam te gaan betrekken. 

6 Zestig zeiljachten nemen deel aan de zeilwedstrijd 
Vlaardingen-Brielle, georganiseerd door de Zeil-
verenigingen 'Vlaardingen' en 'De 
B ommeer'. 

Jacob van der Heul is 40 jaar organist in 
de Remonstrants Gereformeerde Kerk 
aan de Hoflaan. 

9 Het Rusthuis van de Nederlands 
Hervormde Gemeente aan de 
Emmastraat is gerestaureerd. "De oud-
jes, (21 mannen en 20 vrouwen), zijn ten 
zeerste tevreden over de gehele verbou-
wing, die weer wat meer zon in hun 
leven brengt". 

Het 'Oranje Comité', dat voorheen de 
feestelijkheden op Nationale Gedenk-
dagen organiseerde, wordt ontbonden. 

12 Op het Groot Nationaal Zangconcours in 
Krasnapolski te Amsterdam behaalt het Dameskoor 'Viva 
Melodia' onder leiding van dirigente Jo Mulder de eerste 
prijs in de Superieurenafdeling, met bijzondere felicitaties 
van de jury voor koor en dirigente. 

De H.A.R.K. (Hulp Actie Rode Kruis) houdt na 2 jaar op 
te bestaan. In die tijd wist zij 28.000 Vlaardingers aan 
50.000 stuks textiel te helpen. 

Op het Feestterrein aan de Broekweg wordt een door de 
Bond van Jongelingsvereniging op Gereformeerde 
Grondslag georganiseerde Jeugdmeeting gehouden. 

bedoeld voor de Gereformeerde jeugd uit Zuid-Holland 
Zuid, Brabant en Limburg. Spreker is Jan Schouten, voor-
zitter van de Anti Revolutionaire Partij, over het vraagstuk 
Indië. 

13 D. de Boer en G. Visser, Orelioplantsoen 27, zijn 
60 jaar getrouwd. 

15 Met 25 luxe auto's en een touringcar vertrekken 
145 'Ambacht's oudjes' voor een tocht door het Westland 
naar Den Haag en Leiden. 

16 De ouden van dagen uit het Rusthuis van de Her-
vormde Gemeente aan de Emmastraat, maken met 18 
auto's een tocht naar Soestdijk, waar Prinses Juliana en de 
drie oudste prinsessen het gezelschap ontvangen. 
Mevrouw Plokker biedt het prinselijk gezin een grote taart 
aan. 

19 Na verbouwing en modernisering heropening van 
de winkel van één der oudste firma's te Vlaardingen, de 
bakkerswinkel van de firma Gebroeders Van Tienen aan 
het Westnieuwland. 

21 Advertentie. 
Te koop: Vier Erepoorten. J. de Bruijne, Steijnstraat 10. 

De afdeling Vlaardingen van de Christelijke Midden-
standsbond wordt her-opgericht. 

25 Van de hand van Jaap Kolkman is verschenen het 
boek 'Walvis aan stuurboord', over de lotgevallen van de 
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eerste moderne Nederlandse walvisvaartexpeditie met het 
fabrieks moederschip 'Willem Barendsz ' en 8 jagers 
Rijk geillustieerd In linnen gebonden ƒ ^ 90 

26-27 De padvinders van de St Willibroidusgroep hou 
den een buitenfeest op het terrein van boer Suiker aan de 
Schiedamsedijk |nu Westlandsewegl tussen Vlaardingen-
Oost en Vlaardinger-Ambacht Toegang 10 cents 

28 Me|utlrouw C P van Brand herdenkt het 25-jarig 
bestaan van haar modevakschool Emmastraat 77 

De ouden van dagen van de Vereniging 'Flardinga" maken 
een boottocht naar Gouda Het gezelschap wordt uitgelei-
de gedaan door wethouder J Buis terwijl L van Dijk's 
Amusementsorkest aan boord de tocht meemaakt 

Voor 2*1 cent is verkrijgbaar de Vacantiegids 1947, voor 
een goed bestede vakantie 

^1 De onder-commandant van de Vrijwillige 
Brandweer H van Diggele neemt na 32 jaar afscheid van 
de brandweer wegens het bereiken van de 65 jarige leef 
tijd 

Augustus 

1 Zuster L Droppert. beter bekend als Zuster 
Leentje, is verhuisd van Emmastraat 71. het Diaconiehuis 
van de Hervormde Gemeente naar Borneostraat A Zij 
beveelt zich aan voor 2x per dag kraamverpleging en 
andere lichte verpleging 

Ptili J5 rt 

" > * . 

Vacantiegids 1947 
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Centraal-Vacantic-Comité 
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Advertentie 
Heden ontvangen 30-delige geslepen glasserviezen 
ƒ 12 68 Verboons Magazijn, Westhavenkade 

Petroleum is vanaf heden zonder bon te verkrijgen 

2 Met het hijsen van de vlag vanaf het 
Stadhuisbordes naar de Vlaardingse toren opent burge-
meester Heusdens de Vlaardingse Vacantieweken 

2 16 Vacantieweken, met diverse activiteiten, zoals ten-
toonstelling huisvlijt totogratie en schilderwerk en over 
Vlaardingen voorheen, nu en in de toekomst, een exposi-
tie van de Kunstkring 'De Vlaardingers'. verzorgd door K 
Lodder, Joh Baars. Leen Dijkshoorn, Wajang Pop, 
Reinier Rijke en Henk Plomp Verder tilms, toneel, water-
vreugd voor de jeugd in de Vlaardingse Vaart, bednjfsbe-

Omslag van de Vacantiegids 1947 geldig van zaterdag 2 t/m 
zaterdag 16 augustus 1947 uitgegeven door de op 13 juni 
1947 opgerichte Stichting Vlaardingse Gemeenschap, 28 juli 

zoeken, tumdemonstraties, torenbeklimming, boottochten 
fotowedstrijd 'Kent gij uw stad' , wielerwedstrijden, 
voetbalwedstrijd, fietstochten 

4 Het vakantiegeld is bij Ministerieel besluit bepaald 
op IWc van het verdiende jaarloon Werkgevers die in 
gebreke zijn gebleven om dit geld uit te betalen worden 
door de plaatselijke raad der Eenheids Vak-Centrale met 
klem verzocht alsnog tot uitbetaling over te gaan 

6 De stoomlogger VL 83 'Cornells van de N V 
Rederij C van Toor Hzn is omgebouwd tot een moderne 
motor-haring en trawllogger De motorloggers VL 71 
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'Marie' en VL 61 'Jo' van dezelfde rederij 
worden op scheepswerf Vikkers te Foxhol 
(Groningen) met 10 meter verlengd en 
geheel gemoderniseerd. 

9 Niet minder dan 2.000 Vlaardingers 
nemen deel aan de volkszangavond op het 
Feestterrein aan de Broekweg: "Men leert 
op prettige wijze, dat de Hollandse liederen-
bundel heel wat meer en beters biedt, dan 
het repertoire van veelal smakeloze straat-
deuntjes, waarvan de 'Ouwe taaie' nog steeds 
domineert". 

11 Advertentie. 
Voor eventueel te plaatsen buitenlandse 
arbeidskrachten, zogenaamde 'Verplaats-
bare Personen', worden kosthuizen ge-
vraagd. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 
N.V. 

De in het kader van de Vacantieweken 
gehouden algemene tentoonstelling in het 
Handelsgebouw wordt zeer druk bezocht: in 
de eerste week 7.393 volwassenen en 2.804 kinderen. Ook 
de film 'De ontwikkeling van Vlaardingen van visserij- tot 
industriestad', gemaakt door B. Sprij, trekt veel kijkers. 

13 Pastoor J. van der Sman, sinds 1936 in Vlaar-
dingen, is benoemd tot Rector van het St. Elisabeth-
gesticht te Amsterdam. Pastoor H.J.A. Theissen, pastoor 
te Schipluiden, volgt hem op. 

16 Tot besluit van de Vacantieweken optreden op de 
Markt van Max Croiset met 'Muizen en mensen', gevolgd 
door de vertoning van de Vacantiefilm. Eén en ander 
wordt gevolgd door 3.000 mensen, die allen een zitplaats 
hebben. De Vacantieweken waren overigens een groot 
succes. Voor allerlei activiteiten zijn 50.000 toegangsbe-
wijzen verkocht: 16.500 voor de tentoonsteUing in het 
Handelsgebouw, 6.000 voor de vertoning van de film van 
Sprij, 5.600 voor de torenbeklimming, terwijl de 6 toneel-
voorstellingen in de Harmonie 2.200 bezoekers trokken. 

De Vlaardingsche Zwem Club (VZC), beheerder van het 
Noodzwembad aan de Spoorhaven, verwelkomt de 
100.000e bezoeker sinds de opening van het bad op 19 
mei. 

18 Het Comité Vacantieweken, bestaande uit voorzit-

Ten dienste van het stofvrije beladingssysteem is de gehele stad 
voorzien van nieuwe vuilnisemmers De vuilnisauto, de vuilnis-
man met ratel en de vuilnisemmers staan hier m het einde van 
de Landstraat, bij de Vetteoordskade, 29 augustus 

ter H.K. van Minnen, secretaris G.B.H. Niestadt en pen-
ningmeester A. Pleijsier, wordt door het gemeentebestuur 
gehuldigd voor zijn inzet voor de vakantiebesteding. De 
drie krijgen een 'tegel van verdienste', voorstellende het 
Vlaardingse stadhuis. 

20 226 Vlaardingers behalen het Zwemdiploma A 
(191) of B (35). 

22 Via een grote reclame-auto met geluidsinstallatie 
roept de sectie Handel- en levensmiddelenatvallen van de 
vakgroep 'Groothandel in oude materialen en afvalstof-
fen' de Vlaardingers op geen schillen in de vuilnisemmers 
te deponeren, maar aan de 'schillenman' mee te geven. 

Opgericht is een nieuwe kunstschilderclub, namelijk 
'V'47'. Reeds meer dan 18 jonge schilders sloten zich aan. 
Voorzitter is Van Marion, secretaris H. Saarloos en pen-
ningmeester P. Erkelens. 
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22 en 23 De nieuwe pastoor H Theissen plechtig 
ingehaald en geïnstalleerd 

26 Voor de Volksuniversiteit optreden in de Harmonie 
van de vermaarde Poolse pianist Stephan Askenase 

27 De R K Parochie van Vlaardingen en omstreken 
organiseert een processie naar Brielle [Martelaren van 
Den Bnel] 

Na verlenging met 9 meter en een complete restauratie is 
de motorlogger VL 132 'Flevo 1 van de Rederij 'Flevo' 
firma PH van Abshoven, gereed voor de haringvangst 

29 De gehele stad is nu voorzien van nieuwe vuilnis-
emmers ten dienste van het stofvrije beladingssysteem van 
huisvuil 

De stenen romp van de korenmolen aan de Kortedijk 
wordt gerestaureerd door de aannemingsfirma Stolk & 
Geurtsen 

31 1 sept Een vanwege de slechte situatie in Indie 
sober gevierde Koninginnedag Op zondag wapperen de 
vlaggen en wordt de koninklijke verjaardag in volle ker-
ken herdacht Op maandag alleen de zangaubade voor het 
Stadhuis en kinderspelen Slechts een enkele straat is ver 
sierd 

September 

1 De Woonruimtewet 1947 treedt in werking, 
waardoor vordering van woonruimte ten behoeve van 
'inwoning mogelijk is Ingevolge artikel 8 van deze wet 
wordt een jaarlijks te benoemen commissie van advies 
ingesteld bestaande uit J Buis, J C van der Knaap, Mevr 
J Koster-van Roon, F van Noord, A Springehng, L 
Spuybroek G Walstra en P van den Broek secretaris 

Advertentie 
EVAG Auto-reizen gaat naar het Oorlogsmuseum in 
Overloon Inclusief prima lunch en diner ƒ 13,50, exclu-
sief ƒ 7 50 per persoon 

J Brouwer Jr is 25 jaar hoofd van de Openbare School te 
voormalig Vlaardinger Ambacht, nu de Vlaardmgse 
School C 

De jaarwedde van de wethouders wordt vastgesteld op 
ƒ 3 000,-per jaar 

3 De benzineprijs wordt op 22 cent per liter gebracht 

J Mulder is 25 jaar directeur van het Luxor-Theater en J 
van Geloven is 15 jaar aan hetzelfde theater verbonden 

5 Het interieur van de Zaal Harmonie aan de 
Schiedamseweg is fraai gemoderniseerd 

De slagerij van P van der Valk Dzn Hoogstraat 166, 
bestaat 100 jaar 

Advertentie 
Alle maten interlock dames- en herenondergoed, vanaf 
ƒ 1,92 Kof a-Hofstee 

8 Op verzoek van de Hervormde Gemeente en van 
de Remonstrants Gereformeerde Gemeente wordt op de 
openbare scholen godsdienstonderwijs ingevoerd, te 
geven door predikanten van beide kerkgenootschappen 

De sterkte van het Vlaardmgse politiekorps wordt terug-
gebracht van 89 naar 70 man 

10-13 De 'Band Nederland-Indie' organiseert een bazar 
in zaal Excelsior aan de Oosthavenkade ten behoeve van 
de aankoop van radiotoestellen 'waarnaar duizenden jon-
gens in Indie zo verlangend uitzien' De bazar wordt door 
4 000 personen bezocht en brengt ƒ 3 000 op 

12 De kapspanten van het in aanbouw zijnde blok hui-
zen in de Javastraat worden geplaatst waarmee het hoog 
ste punt van de eerste nieuwbouw in Vlaardingen na de 
bevrijding is bereikt Bij de vlaghijsing zijn de burgemees-
ter en de commissaris van politie aanwezig 

13 De VFC meisjes Willy Ketting Annie Frank 
Leni de Veer en Ah Kauffeld behalen bij te Rotterdam 
gehouden atletiekwedstrijden het Clubkampioenschap van 
Rotterdam voor meisjes 

Vanwege het 45 jarig bestaan van de zaak maakt het per-
soneel van Machinefabriek Kreber met drie EVAG auto-
bussen een tocht naar Gelderland 

14 De autobussen van de Westlandse Stoomtram 
Maatschappij (WSM) gaan een uurdienst door 
Vlaardingen rijden Voorlopig twee bushaltes op de 
Westhavenkade tegenover het Zeemanshuis en op het 
Verploegh Chasseplein De rit Den Haag Rotterdam duurt 
50 minuten Een retour Naaldwijk-Rotterdam kost ƒ 1 45 
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18 De aanvoer van 508 vissersschepen zorgt er voor 
dat voor 1947 nu al het miljoen aan afslaggeld in de 
Zeevishal aan de Kon Wilhelminahaven wordt behaald 
De hal zal overigens aanzienlijk worden verbeterd Onder 
meer zal er een afmijntoestel worden geplaatst 

19 Verschenen is de bekroonde roman over een 
Vlaardingse jongen, 'Aaikee', van de hand van Jaap 
Kolkman Gebonden ƒ 4,90 

Het aantal leden van de Vlaardingse afdeling van de 
Volksuniversiteit bedraagt 1 628 

A Kentie, wonende Nieuwelaan 88, wordt 80 jaar Hij 
werkt nog steeds als sjouwer op de sleephelhng van 
Scheepswerf A de Jong, waar hij vanaf zijn 37ste jaar 
werkt 

22 J Komaat, visrokerspatroon alhier, is gekozen tot 
voorzitter van de Commissie ter stimulenng van de export 
van gerookte vis 

G P Hoogerwerf is 55 jaar in dienst bij de firma Betz & 
Van Heyst Handelmaatschappij aan de Westhavenkade 

23 De N V Vlaardingse Melkcentrale knjgt vergun-
ning voor het oprichten van een fabriek voor consumptie-
melkproducten aan de Asterstraat 

De N V Verenigde Glasfabneken (United Glassworks) 
krijgt vergunning tot het oprichten van een fabriek voor 
technisch glas aan de Noordzijde van de Kon 
Wilhelminahaven 

25 In de Grote Kerk intrededienst van kandidaat M 
van de Ketterij, predikant van de Gereformeerde 
Gemeente aan het Westnieuwland 

26 BIJ het baggeren in de Vulcaanhaven wordt een 
mijn van 1 000 kilo opgehaald, een van de mijnen die door 
de Duitsers gebruikt zijn om de kade van de Vulcaanhaven 
te vernielen Daar de klok van deze mijn is stil blijven 
staan, kwam die niet tot ontploffing 

27 Ten bate van de NIWIN organiseert de wandelver-
eniging 'De Vergulde Hand' met 950 man een 30 kilome 
ter lange 'Druivenmars' Medewerking verleent de 
Mariniers Kapel De 82-jarige Van der Pol is de oudste 
deelnemer 

De collecte voor de NIWIN-kerstpakketten-actie brengt 
ƒ 1 665,44 op Onder de afzender 'De burgerij van 
Vlaardingen' worden hiervan 335 kerstpakketten naar de 
jongens in Indie gezonden 

29 Advertentie 
In de Stationsrestauratie Vlaardingen kan worden 
geluncht, gedineerd en gesoupeerd Diner f 1,75, dag-
schotel ƒ 1,60 BIJ gebruik van lunch of diner wordt Uw 
perronkaartje vergoed J van Nieuwenhuizen, gerant 

Oktober 

1 Zuster Cathrien, de zuster van de Bijzondere 
Kerkelijke Gezinszorg, neemt afscheid 

Geopend aan de ie Van Leijden Gaelstraat/ 
Oosthavenkade een bijkantoor van de N V Rotterdamsch 
Eftectenkantoor, onder directie van J J P de Witte Het 
kantoor van C de Witte & Co wordt tegelijkertijd ver-
plaatst van Kethelweg 82a naar dit kantoor 

'Peppermint & Pharmaceutic Works-Vlaardingen' aan de 
Parallelweg, van de firma Van Tienen, bestaat 1 IVi jaar 

De Da Costaschool aan de Da Costastraat bestaat 25 jaar 

J Kamphorst is 25 jaar hoofdonderwijzer, momenteel aan 
de Groen van Prmstererschool voor Lager Onderwijs 

De Noodwet Ouderdomsvoorziening [het 'Van Drees 
trekken'] treedt in werking 

J Dunweg en K Geurtsen slagen voor het diploma 
'Vakbekwaamheid Vestigingswet' als herenkapper 

Meester A van de Waardt neemt na 34 jaar atscheid van 
de Dr A Kuyperschool aan de Boslaan wegens pensione-
ring 

P van Mever, tweede dingent van het Rotterdamsch 
Philharmonisch Orkest, is benoemd tot dirigent van het 
Vlaardings Symphonie-Orkest 

4 Geopend in het pand Dayer 6 het 85e filiaal van 
Stomerij en Ververij 'De Zon', J van Delft 

4-5 De artsen E J Linzel en J van der Pol nemen de 
zondagsdienst over van de artsen Birnie, Dwarshuis 
Erkelens, Jacobsen, De Koning, Kousemaker, Thio en 
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Westenbrink De praktijken van de artsen Bussemaker, 
Leegsma en Moerman vallen met onder deze regeling 

6 Het Badhuis aan de 2e Van Leijden Gaelstraat "51 is 
weer als voorheen geopend 

Onder het hoofd "Ons Stadsarchief is onverzorgd" brengt 
de krant het bericht dat B & W de gemeenteraad zal voor-
stellen om de Stadsarchivaris wederom gedurende de 
gehele week te werk te stellen Dit in verband met de 
onbevredigende toestand waarin het archief zich bevindt 
en mede in verband met het plan om dit archief onder te 
brengen in het voormalige raadhuis van Vlaardinger-
Ambacht De archivaris krijgt een wedde van ƒ 4 800, per 
jaar 

7 - 9 In zaal 'Liefde & Vrede' aan de Gedempte 
Biersloot opent de burgemeester een grote bazar van het 
tamboers- en pijperkorps 'De Pijpers' ten behoeve van het 
instrumenten , vlaggen- en uniformenfonds 

8 C C Froger is 25 jaar hoofd van de Van 
Kampenschool 

n De Hervormde Diaconessenarbeid Vlaardingen is 
verhuisd van het Diaconiehuis aan de Emmastraat naar 
Schiedamseweg 1 

14 Het raadslid M van der Velden neemt afscheid van 
de gemeenteraad wegens zijn benoeming tot bestuurder 
van de Christelijke vakbeweging en vertrek naar 
Dordrecht 

In verband met stagnatie in de zoutaanvoer dreigt de 
haringvangst te worden stilgelegd 

16 Na door de Duitsers volledig te zijn uitgewoond, na 
een brand in Kiel, waardoor het houten dek, de stuurkast 
en de betimmeringen verloren gingen en gezonken te zijn 
geweest in de haven van Kiel, bleek de logger VL 5^ 'Joh 
van Toer' van de linna C van Toor Hzn met veel meer 
dan een wrak vol dichtgemaakte schietgaten Bij 
Havenbedrijf Vlaardingen Oost is dit wrak weer gemaakt 
'tot een sieraad van de Vlaardingse vissersvloot en ver 

trekt onder schipper Arie Don ter haringvangst 

In de Brederostraat wordt door B Helleman, architect van 
de eerste 550 Patrimonium woningen in Vlaardingen de 
eerste steen gelegd voor de bouw van 27 nieuwe woningen 
Tevens wordt een loden buis met oorkonde ingemetseld 

W van der Hoeven is 25 jaar m gemeentedienst, waarvan 
15 jaar bij Gemeentewerken en 10 jaar als brugwachter bij 
de Havendienst 

17 1 500 ton mijnzout uit Rotterdam, een partij zee-
zout uit België en 500 ton zout uit Borculo wordt aan de 
visserij ter beschikking gesteld, zodat de tijdelijke moei-
lijkheden hiermee uit de weg zijn geruimd 

19 Aan de Van Linden van den Heuvellsingel neemt 
R K WIK een eigen voetbalveld in gebruik 

24 Th van der Giessen neemt het cafébedrijf met 
feestzaal. Markt 9, voorheen genaamd 'Tivoli' over Het 
bedrijf wordt onder de naam cafe 'De Markt' voortgezet 

25 De Leesbibliotheek van Blijleven, Waalstraat 68 
bestaat 12'/2 jaar Ter gelegenheid hiervan krijgt elke lezer 
een gratis boek ter lezing 

27 De bedrijven van A de Jong Scheepswerf-
Machinefabriek en Constructiewerkplaats te Vlaardingen 
en de Rederij en Hannghandel van De Jong te 
Scheveningen zijn ingebracht in de N V A de Jong 

28 C Brobbel, kolenhandelaar, krijgt vergunning tot 
oprichting van een inrichting voor het breken van kolen in 
het perceel Westnieuwland 87 

29 Hospitaal Kerkschip De Hoop' loopt de Kon 
Wilhelminahaven binnen 

De afdeling Vlaardingen van de Algemene Nederlandse 
Metaalbewerkersbond bestaat 40 jaar 

De Kunstschilderclub 'V'47' organiseert elke donderdag-
avond in kamer 15 van het Handelsgebouw aan de 
Parallelweg een vnje teken- en schildercursus, onder lei-
ding van Willem Brinkman, kunstschilder alhier 

De woningnood stijgt In juni 1946 waren er 1 342 aan-
vragen voor woonruimte Nu 3 000 aanvragen waar er 
nog dagelijks bijkomen terwijl slechts 10% hiervan kan 
worden geholpen Andermaal wordt dringend opgeroepen 
woonruimte af te staan 

Met het schip ss 'Nieuw Amsterdam vertrekken de 
Gereformeerde predikant Ds H Zandbergen en zijn 
vrouw naar de Verenigde Staten om als vertegenwoordi-
ger van de Bijbelkioskvereniging financiële en materiele 
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steun van de Amerikaanse kerken te verkrijgen voor de 
bijbelverspreiding in Nederland, in het bijzonder onder de 
militairen die naar Indië vertrekken. 

Het Vlaardingse filiaal van C. Jamin, Brede Havenstraat 4, 
bestaat 25 jaar. 

De dames van de winkel van C. Jamin lappen de ramen van de 
winkel. 

30 Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd neemt A.B. Kelder, directeur van het Post- en 
Telegraafkantoor afscheid. 

November 

3 Beeldhouwer J. Wolbers te Den Haag werkt aan 
een model op Vi van de ware grootte van het toekomstige 
Vlaardingse 'Oorlogsherinneringsmonument 1940-1945'. 
dat eenvoudig in opzet en toch suggestief in de uitbeelding 
zal zijn. Het monument zal, behoudens goedkeuring van 
het gemeentebestuur, op het Verploegh Chasséplein wor-
den geplaatst, met het front naar het westelijke deel van de 
Schiedamseweg. 

5 Concert van het Christelijk Mannenkoor 'De 
Lofstem' in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor. 

De jeugdige Vlaardinger C.P. Verschuuren heeft een 
tekengereedschap genaamd 'Cordri' geconstrueerd, dat 
liniaal, driehoeken, gradenboog en passer overbodig 
maakt. 

Ds. Th. Oostenbrug, Hervormd predikant, maakt een reis 
mee met het Hospitaal-Kerkschip 'De Hoop' voor werk 
onder de haringvissers. 

7 Voor een bedrag van ƒ 4.849,44 (inclusief korting) 
wordt voor de politie een nieuwe Ford 1947 aangekocht, 
ter vervanging van de 7-persoons Chevrolet, die in 1945 
voor ƒ 3.256 werd gekocht en nu voor ƒ 3.200,- wordt ver-
kocht. 

9 C. Borsboom is 25 jaar 'Suisse' in de R.K. Sint 
Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat. 

11 Het Toonkunstkoor, onder leiding van Arn. 
Vranken, voert in de Grote Kerk het Requiem van Brahms 
uit, ter gelegenheid van de dodenherdenking. 

12 De roman van de Vlaardinger A. van der Lugt, 
getiteld 'Het geluk rijpt in de lente", wordt in België 
bekroond met de Prof. Vliebergprijs, groot 35.000 
Belgische francs. 

Vanaf heden is er gelegenheid voor stalling van rijwielen 
en kinderwagens gedurende de markturen op het Veer-
plein. Tarief 5 cent per rijwiel of kinderwagen. 

Het Griekse stoomschip 'Marial' voert in de Vulcaan-
haven 7.200 ton ijzererts aan, de eerste lading na de bevrij-
ding. Deze lading is het eerste gedeelte van 250.000 ton 
ijzererts welke bestemd is voor de Duitse hoogovens in het 
Ruhrgebied, in ruil waarvoor Duitsland walsproducten aan 
Nederland moet terugleveren. 

14 Vlaardingen heeft een tekort van 1.250 huizen. Van 
de 10.341 woningen zijn 7.778 ongeschikt voor samen-
woning, maar hiervan zijn 1.800 wel geschikt om één per-
soon op te nemen. De resterende 6.000 woningen zijn niet 
voor samenwoning te gebruiken. "De remedie is: 
'Bouwen en nog eens bouwen'". 
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15 J L Hoevenaar is 45 jaar in dienst als banketbakker 
bi| Banketbakkerij A G de Jong, Hoogstraat 

December 

17 LM van den Berg, H de Ruiter, PF Leerdam en 
Jan Verheij, alle vier medewerkers van 'De Akerboom 
Ouwenbroeks Meubelfabriek worden benoemd tot 
Ridders in de Orde van Oranje Nassau wegens 50-jarige 
trouwe dienst 

19 W van Varik en N Gorth personeelsleden van 
Lever s Zeepmaatschappij, worden onderscheiden met de 
ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, 
resp in zilver en brons 

Aan de Asterstraat wordt het fabriekspand van de 
Vlaardingse Melkcentrale (VMC) otticieel in gebruik 
genomen 

19-20 's Nachts teistert een felle brand de binnenstad de 
Kofa-Magazijnen en zes andere winkels op de hoeken van 
de Brede Havenstraat en Peperstraat met de Hoogstraat 
alsmede twee panden aan de Smalle Havenstraat worden 
in de as gelegd De oorzaak van de brand is vermoedelijk 
een te hard brandende gaskachel in het ter gelegenheid van 
Sint Nicolaas volgepakte Kofa-pand op de hoek van de 
Brede Havenstraat 

21 De Nederlands Hervormde Jongelingsvereniging 
op Gereformeerde Grondslag 'Timotheus' bestaat 25 jaar 

22 De zaak van in en verkoop van nette meubelen van 
L Vermeulen is verplaatst van Rijkestraat 47 naar 
Paterstraat 22, voorheen de radiozaak van de heer Boer 

26 Ten bate van de Stichting 1940-1945 wordt een 
merken-olympiade gehouden Hoofdprijs ƒ 1 000, 
Massa s kinderen verzamelen de merkzegels, terwijl de 
ruilbeurs onder de Visbank "wel een bijenkorf geleek* 

28 De tirma H Hofstee heropent haar magazijn in een 
overgebleven pand aan de Hoogstraat 

29 Pieter van Minnen en Elizabeth van Houwelingen 
wonende P K Drossaartstraat ^4, zijn 65 jaar getrouwd 

De Koffiezaal van 'Het Volksgebouw , Schiedamseweg 
12, wordt heropend 

1 In het pand Schiedamseweg 61 wordt een bijkan-
toor van de N V Slavenburg's Bank gevestigd 

Zuster MC van Dorp, sinds 1936 directnce van het 
Rusthuis der Hervormde Gemeente aan de Emmastraat, is 
25 jaar Diacones 

3 De directeur van de Licht- en Waterbedrijven waar 
schuwt dat verbruik van gas boven het toegestane rantsoen 
tot afsnijding van het gas kan leiden 

9 Op 58-jarige leeftijd is overleden de brandmeester 
van de vrijwillige brandweer Abraham Degelmg 

10 Het pand Lijnstraat 2 wordt ingericht voor de 
dienst van Sociale Zaken momenteel gevestigd in het 
pand van de Nederlandse Bond voor Christelijke 
Fabneks- en Transportarbeiders, Oosthavenkade 78 

12 Op boerderij 'Usselhoeve' aan de Holy weg bij de 
Breeweg, worden de 60 koeien van M C van der Kooy 
A J zn , sinds kort elektrisch gemolken 
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De veegeneesmiddelen-industrie van de firma Lieve & 
Co. (Lieve en Wapenaar), Kortedijk 16, bestaat 25 jaar. 

Op uitnodiging van de Volksuniversiteit concerteert in de 
Grote Kerk de sopraan Jo Vincent, met Emmi van Eden 
aan de vleugel. Medewerking verleent het Vlaardings 
Mannenkoor 'Orpheus' onder leiding van Jos. Vranken. 

Kofa-Hofstee had letterlijk alles in huis voor het Sint-Nicolaas-
feest, toen een noodlottige nachtelijke brand alles in de as 
legde, 19-20 november 

15 De Meisjesvereniging 'Credo' en de Jongelings-
vereniging 'Militia Christi' van de Gereformeerde Kerk 
onderhoudende artikel 31 van de Kerkorde, houden in zaal 
Rehoboth aan de Hofjesstraat een propagandavergadering. 

16 Wethouder J. Buis wordt benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau, onder meer ter gelegenheid van 
zijn 30-jarig raadslidmaatschap. 

De Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) wil in 
Vlaardingen 300 huizen bouwen en sluit daartoe een over-
eenkomst met de gemeente Vlaardingen. 

17 Tot directeur van het Post- en Telegraafkantoor 
wordt benoemd G.C. Bitter te Eindhoven. 

19 Mejuffrouw De Lange veriaat na 42 jaar het 
Vlaardingse onderwijs, waarvan 19 jaar bij het Bijzonder 
Lager Onderwijs. 

22 F. Buitelaar krijgt voorwaardelijke vergunning tot 
het oprichten van een fabriek tot vervaardiging van pro-
ducten van visafvallen in het perceel Westhavenkade 47. 

22 De Bouwsteenactie voor de Hervormde 
Westerkerk [de latere Rehobothkerk] heeft tot dusver 
ƒ 18.858,23 opgebracht. 

De verhuizing van het Gemeentearchief naar het voorma-
hge raadhuis van Vlaardinger-Ambacht (Raadhuisplein 5) 
is in zoverre gevorderd, dat bezoekers de archieven en de 
bibliotheek weer kunnen raadplegen. Het telefoonnummer 
is 2972. 

31 De Politieke Recherche 
Vlaardingen, wordt opgeheven. 

Afdeling, District 

Gezicht op de Dayer met in het midden het helaas gesloopte 
pand Lijnstraat 2 waarin de Dienst Sociale Zaken was gevestigd, 
10 december 
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Januari 

1 Het aantal Vlaardingers is het afgelopen jaar met 
slechts 82 personen gestegen tot 74.357. Daarmee is de 
gemeente op hetzelfde niveau als 1989. In het centrum 
wonen nog steeds de meeste mensen (15.692), direct 
gevolgd door Holy-Noord (15.094). 

Een uitslaande brand verwoest een groot gedeelte van de 
openbare basisschool De Singel aan het Kruidenpad. De 
vlammenzee wordt bestreden door brandweerlieden uit 
Vlaardingen en Schiedam. 

3 Aad Zoutendijk, organist van de Grote Kerk, 
beschermt zijn orgel met natte doeken tegen de barre, 
droge vrieskou. De strenge vorst in combinatie met de 
vloerverwarming maakt de lucht in de kerk erg droog, wat 
fataal is voor het muziekinstrument. 

7 De veerboot tussen Vlaardingen en Pernis is in ver-
band met ijsgang uit de vaart genomen. 

De 50-jarige arts H. Boejharat is door de Rotterdamse 
rechtbank wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van 
het aanzetten tot moord op zijn ex-vrouw E. Achterberg. 

8 Installatie van het D66-gemeenteraadslid Hugo de 
Wit. Hij volgt Ron Molenaar op die in december 1997, na 
veertien jaar raadslidmaatschap, afscheid nam. 

9 Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn in het 
afgelopen jaar aanzienlijk minder klachten over stank-
overlast binnengekomen dan in het jaar daarvoor. In 1995 
kwamen nog 8.711 klachten binnen, vorig jaar was dat 
aantal verminderd tot 7.431. 

10 Hans Paalman, oud-directeur van het Stedelijk 
Museum Schiedam, opent in het Holiandiagebouw de 
overzichtstentoonstelling 'Het Tijdsbeeld' met werk van 
de overleden Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven. 

Officiële opening van 'De Jongerenwinkel Vitamine J" 
aan de Zomerstraat door burgemeester L.W. Stam. 

11 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Judo Bond in 
Den Bosch wordt judoka Mark Huizinga bevorderd tot 
vierde dan. Hij ontvangt de graad uit handen van oud-
wereldkampioen Wim Ruska. 

15 Een eiken balk onder de brug over de Vlaardingse 
Vaart, tussen Delftseveerweg en Gedempte Biersloot, is 

IJsgang op de nieuwe Waterweg, 7 januari 

èr*^-
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verrot Werklieden maken dankbaar gebruik van het ijs om 
de balk te vervangen 

16 Start van de cursus 'Ouderen aan de knoppen', 
georganiseerd door het PEC in samenwerking met de 
Stichting Ouderenwerk Vlaardingen In deze cursus leren 
ouderen omgaan met moderne elektronische apparatuur 

21 De nieuwe Gemeentegids is uit De editie 1997 is 
geactualiseerd en bevat een nieuwe bijlage De 
Ouderen wijzer, een wegwijzer van de Stichting 
Ouderenwerk Vlaardingen 

Een duiker van de Vlaardingse brandweer wordt tijdens 
een duikoefening onwel als gevolg van een verontreini-
ging in zijn persluchtfles Nader onderzoek heeft uitge-
wezen dat vrijwel alle persluchtflessen van de brandweer 
zijn verontreinigd 

2S In het Muziekcentrum Op Maat start van de cur-
sussen 'Muziek op schoot' voor baby's van 4 tot 12 maan-
den en 'Klap eens in je handjes' voor peuters van ander-
half tot tweeenhalfjaar 

25 De Historische Vereniging Vlaardingen viert het 
dertigjarig bestaan met een Histonsche Open Dag in het 
gebouw van scholengemeenschap Aquamanjn aan het 
Geuzenplein 

Overleden op 78-jange leeftijd Amoldus van Wezel, 
oprichter van de Accordeonvereniging Harry van Wezel 

29 Overleden op 45-jarige leeftijd Gijsbert J M 
Bierling, commissaris van politie 

30 De gemeente voorziet de burgers sinds enige tijd 
ook via de televisie van informatie Op teletekst is het 
actueel gemeentelijk nieuws te lezen, maar ook informatie 
over wegopbrekingen, sluitingstijden van verschillende 
diensten en bezwaarprocedures 

In het Vissenjmuseum uitreiking van het boek 'Om een 
bevaeren schip te maecken' van M A Struijs, met mede-
werking van P Zuydgeest en D van Os Het boek belicht 
de historie van de Vlaardingse scheepswerven 

31 Wethouder K van der Windt ontvangt de 'Gouden 
Zak' van de Vereniging Tegen Milieubederf vanwege 
inspanningen die door de gemeente zijn verricht op het 
gebied van de gescheiden inzamehng van huisvuil 

Burgemeester L W Stam feliciteert mevrouw C Struijs-
Meuldijk met haar 100ste verjaardag 

Officiële opening van de Fortuna 'Businessclub' door 
Dick Haddeman, ere-voorzitter van de voetbalvereniging 
Fortuna is de eerste Vlaardingse voetbalclub die een bu-
sinesshome in gebruik heeft genomen 

Februari 

1 In het Reedershuys aan de Westhavenkade presen-
tatie van de gedichtenbundel 'Haiku' van Eva 
Timmermans 

Burgemeester L W Stam feliciteert mevrouw N Nobel-
Klip met haar 100ste verjaardag 

In de Stadsgehoorzaal jubileumconcert van Van Dijks 
Amusementsorkest o 1 v Dick Borst ter gelegenheid van 
het 55-jang bestaan van het orkest 

Benoemd tot notaris te Vlaardingen mevrouw mr A H 
Schipper, opvolger van notaris J Deurloo 

8 Vijftiende carnaval in Buizengat Feestavond in 
Triangel onder het motto 'Houdt het Buizengat nat' De 
vaste blaaskapel 'De Vrolijke Dauwtrappers' viert dit jaar 
het veertig] ang bestaan 

In het Streekmuseum Jan Anderson start van een nieuwe 
tentoonstelling onder de titel 'Honderdvijfenzeventig jaar 
Spaarzaam Vlaardingen', een overzicht van de geschie-
denis van het sparen en de spaarbank 

12 Officiële installatie van het Clean Team Het team 
kon worden geformeerd dankzij de zogeheten Melkert-
regeling en houdt zich vooral bezig met het opruimen van 
zwerfvuil en hondenpoep 

13 Botulisme maakt slachtoffers onder de eenden 
Normaal komt deze ziekte alleen voor tijdens warme 
zomers De ziekteverwekker blijkt ook resistent te zijn 
tegen koude 

15 In zaal Middelhuyse tiende, tevens laatste Reijnart 
Sound Festival met optreden van o a Gerard Joling De 
Reijnart Sound Bokaal gaat dit jaar definitief naar Hendrik 
Bouwmeester, eigenaar van zaal Middelhuyse 

21 Uit handen van hoofdredacteur Look J Boden ont-
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Wethouder K. van der Windt hanteert de stofzuiger. Links Wethouder A. Kool achter 
het stuur van de 'Mule'. Rechts een oude reinigingsbakfiets, 12 februari 

Maart 

1-2 Files op de Deltaweg. Duizen-
den mensen bezoeken het nieuwe tuin-
centrum 'Staelduinsebos', met een 
oppervlakte van maar liefst 18.000 m .̂ 

4 Wijkcentra in Vlaardingen 
weigeren zalen te verhuren aan instellin-
gen met een religieuze achtergrond. 
Volgens SGP/RPF/GPV-raadslid G.W. 
van Veelen is er sprake van discriminatie 
op grond van een geloofsovertuiging. 
Hij vraagt het gemeentebestuur om 
bijstelling van het beleid. 

Oc jaarlijkse paddentrek komt weer op 
gang. Op de Holyweg en Watersportweg 
worden waarschuwingsborden geplaatst 
en tijdelijke snelheidsdrempels aange-
bracht. 

vangt wethouder K. van der Windt het nieuwe literaire 
tijdschrift 'Renaissance'. 

25 Tien procent van de Vlaardingse werklozen met 
een uitkering zit momenteel in de één of andere banen-
pool. Vlaardingen telt zo'n 2.500 werklozen van wie er nu 
250 werkzaamheden verrichten in het kader van de Jeugd 
Werk Garantie-wet, banenpools of Melkert-regelingen. 
Dit jaar kunnen nog eens 37 langdurig werklozen rekenen 
op een baan. 

De St. Jozef Mavo neemt afscheid van directeur H.T. 
Meijer. De heer Meijer was 28 jaar verbonden aan de 
school en gaat met pensioen. 

26 Wethouder H. Roijers ontvangt in zijn functie als 
commissaris van de BV Parkeergarage de European 
Standard Parking Award voor de parkeergarage Liesveld. 
Dit is een onderscheiding voor alle parkeergarages die 
voldoen aan de strenge eisen van het project 'Parking 
Awards'. 

27 De woningen in Vlaardingen zijn sinds 1991 
gemiddeld 41 % meer waard geworden. Vooral de goedko-
pere woningen zijn met soms meer dan de helft in waarde 
gestegen. De waarde van alle panden is de afgelopen 
maanden opnieuw bepaald in het kader van de Wet Waar-
dering Onroerende Zaken. 

9 Het echtpaar C. van Dijk-M. Hamerslag zeventig 
jaar getrouwd. 

11 Onder het motto 'Jantje Beton laat kinderen 
lachen" houdt het fonds deze week voor de dertigste keer 
de nationale collecte, in Vlaardingen collecteren o.a. acht 
scoutinggroepen. De helft van de opbrengst gaat direct 
naar de club van de collectanten. 

Burgemeester L.W. Stam neemt het eerste Vlaardingse 
wijkveiligheidsplan in ontvangst. In totaal bevat het plan 
49 maatregelen om een wijk veiliger en leefbaarder te 
maken. Het plan wordt in de Vettenoordsepolder en aan de 
Maasboulevard als eerste uitgevoerd. 

11-12 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het 
Vlaardings Musical Gezelschap o.l.v. Dick Borst onder 
het motto 'Jaar in. Jaar uit'. Een programma met meer dan 
60 liedjes over de vierjaargetijden. 

12 Wethouder K. van der Windt opent antiquariaat en 
boekhandel Lievredoor van Annemarie van Zanten aan de 
Hoogstraat 53. 

13 In het Streekmuseum Jan Anderson contactochtend 
van de Vereniging ex-dwangarbeiders Nederland Tweede 
Wereldoorlog, afdeling Zuid-Holland zuid. 
De VDN is als landelijke vereniging opgericht in 1987 en 
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heeft 15 afdelingen in Nederland en één in 
Canada. 

In de Grote Kerk ontvangt Hebe de Bonafini, 
voorzitter van de Argentijnse 'Madres de Plaza 
de Mayo" uit handen van Bill Minco, voorzitter 
van de Stichting Geuzenverzet, de Geuzen-
penning 1997. De stichting prijst de moeders 
voor hun volharding in de strijd om de waarheid 
omtrent vermiste familieleden boven tafel, en de 
daders voor het gerecht te krijgen. 

De Rotterdamse rechtbank veroordeelt de 38-
jarige Vlaardinger E.Z. tot 10 jaar gevan-
genisstraf voor de moord op de 44-jarige Dirk 
Boot in maart van het vorige jaar. 

14 De mijnenjager Hr. Ms. Vlaardingen 
brengt een kort bezoek aan Vlaardingen. 
Leerlingen van de scholengemeenschappen 
Aquamarijn en VOS krijgen een rondleiding. 

Fortuna-atleet Dennis van Leeuwen ontvangt de 
Ringleverbokaal voor zijn opmerkelijke presta-
tie op de 400 meter. De jeugdige sporter liep op 
deze afstand een tijd van 50,0 seconden. 

Uitreiking van de Geuzenpenning, 13 maart 

15 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthiius 
Passion van Johan Sebastian Bach onder algehele leiding 
van Cor de Haan. De solisten worden begeleid door het 
Randstedelijk Begeleidingsorkest en het Maasstedelijk 
Jongenskoor. 

17 Het stedenbouwkundig plan Westwijk 2005 is 
klaar voor vaststelling. Burgemeester en wethouders heb-
ben naar aanleiding van inspraak en kostenberekening 
besloten om ongeveer 200 woningen minder te bouwen 
dan eerder was gepland. Het college gaat nu uit van een 
netto-uitbreiding met 800 woningen en een tekort van 1,7 
miljoen gulden voor het opknappen van de gehele wijk. 

19 Ruim 150 leerlingen van het basisonderwijs plan-
ten bomen in het kader van de Nationale Boomfeestdag. 

20 De politie van het district Waterweg is met ingang 
van vandaag internationaal opererend, interactief en digi-
taal. Het korps voor Vlaardingen, Maassluis en Hoek van 
Holland is op Internet te bereiken onder 'site': 
http://www.palet.nl/politie. 

Meer dan 300 mensen hebben via een bon uit de 
Woonkeuzekrant gereageerd op de 36 woningen in com-
plex 'De Pelmolen', die in mei worden uitgegeven. 

De bewonersraad van Patrimoniums Woningstichting 
stapt unaniem op. Reden is een voor de vereniging niet 
aanvaardbare huurverhoging van 3,8%. De raad vindt dat 
de verhuurder niet verder mag gaan dan de door het rijk 
minimaal voorgestelde huurverhoging van 3,5 procent. 

21 De gemeente is erin geslaagd haar milieubeleid op 
een goed niveau te brengen. Dat is in het kort de conclu-
sie van een door de Inspectie Milieuhygiëne ingesteld 
onderzoek naar de kwaliteit van het milieubeleid. 
Vlaardingen voert de milieutaken boven gemiddeld uit. 

'De Stadsomroeper' op de Westhavenplaats is tijdelijk 
voor herstelwerkzaamheden van zijn sokkel gehaald. 
Vermoedelijk als gevolg van vandalisme was de klepel 
afgebroken. 

22-23 In de sporthal Westwijk 17e editie van het 
Judotoernooi van Groot Vlaardingen met ruim 1.100 deel-
nemers. 
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23-28 Dienstencentrum West aan de Frank van Bor-
selenstraat viert het 25-jarig bestaan. 

24 Op het bouwterrein van 'Park Vlaerdingerhout' 
hebben archeologen een volledig skelet van een rund 
opgegraven. Volgens de archeologen is deze vondst 
opmerkelijk, omdat het hier gaat om een skelet dat in ana-
tomisch verband is aangetroffen. 

De gemeente mag de komende drie jaar plannen ontwik-
kelen voor woningbouw in de rivierzone ten zuiden van de 
spoorlijn. Het project in het kader van het experiment 
'Stad en Milieu" heeft de toestemming van het ministerie 
van VROM. 

25 Eerste paal geslagen voor de bouw van 35 speciale 
zorgeenheden bij het verzorgingshuis Vaartland. 

Stadsbeiaardier Addie de Jong, 3 april 

26 Bij het filiaal van Frans Hazenberg aan de Korte 
Hoogstraat hangt de eerste broodautomaat van het Water-
weggebied. 

27 Het stadscentrum kent de grootste afwisseling van 
verschillende soorten winkels op loopafstand in de regio 
Zuid-West Nederland. Dat blijkt uit een recent onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de diver-
siteit van de detailhandel in Nederland. 

29 Het brandweeropleidingscentrum op het terrein 
van Hydro Agri bestaat 5 jaar. Het centrum is een initiatief 
van de voormalige bedrijfsbrandweercommandant Jan 
Ras. 

April 

1 Officiële opening van het nieuwe kinderdagverblijf 
De Krentenmik en peuterspeelzaal De Woelige Roef aan 
de Hofsingel. Tijdens de zomerkermis, drieënhalf jaar 
geleden, hielden vandalen huis in de oude Krentenmik. 

Sandor Góra officieel benoemd tot directeur van de 
Stadsgehoorzaal. 

2 Het Zonnehuis protesteert tegen het verdwijnen 
van de bushalte aan de Dillenburgsingel. De bushalte voor 
het Zonnehuis verdwijnt in september omdat lijn 56 een 
andere route gaat rijden. 

Officiële opening van de fiets- en voetgangerstunnel onder 
de Burgemeester Pruissingel. 

3 De invoering van de hertaxatie in het kader van de 
Wet Waardering Onroerende Zaken brengt voor de ge-
meente behoorlijke kosten mee. Twee weken voor sluiting 
van de termijn zijn al 1.786 bezwaren tegen de nieuwe 
taxatiewaarde ontvangen. Verder zijn 2.383 verzoeken 
ingediend om inzage in het taxatieverslag. 

Overleden op 55-jarige leeftijd Addie de Jong, sinds I juli 
1978 stadsbeiaardier van Vlaardingen. Behalve beiaardier 
was hij onder meer ook de vaste organist van de Goede 
Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek. 

Autochtone en allochtone wijkbewoners van Holy-Zuid 
hebben een redelijk positief beeld van elkaar. Dat blijkt uit 
een onderzoek van de Stichting Medelanders. Van de ge-
enquêteerden vindt 71 % dat de relatie tussen Nederlanders 
en migranten goed is. 
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4 De gemeente moet 240.000 gulden bijdragen aan 
de twee bloementrappen. In totaal hebben de trappen 1,2 
miljoen gulden gekost; ruim 400.000 gulden meer dan was 
begroot. Daar tegenover is er ook meer aan sponsorgeld 
binnengekomen: 849.000 gulden in plaats van de geraam-
de vier ton. 

5 Het pontje van de Kwakelweg naar de Broekpolder 
vaart weer. Vorig jaar werden 28.000 mensen overgezet. 

Officiële opening van het nieuwe clubhuis van de 
Volkstuindersvereniging 'Zuidbuurt'. Het oude clubge-
bouw werd in september 1995 door brand verwoest. 

6 Intrede en bevestiging van ds. Marina Slootmans in 
de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan. 

De Hoogstraat is 'Broodstraat'. Een maand lang kunnen 
liefhebbers van kunst rasechte 'Broden' bekijken in de 
etalages aan de Hoogstraat. Ook is er een expositie van 
schilderijen van Herman Brood in de Galerie/Brasserie 
Romanov van Dimitri de Baan. 

Het echtpaar C. Westerhoff-N. Broek 65 jaar getrouwd. 

10 Geopend het Theater- en Eetcafé 'De Planken Op' 
aan de Rijkestraat. 

13 Achtste Vlaardingse Mini-playback- en Song-
festival. Winnaars bij de mini-playbackers worden de 
Maassluisse zusjes Kimberley en Robin Uleman. 
Winnares van het songfestival wordt voor de tweede keer 
de Haagse zangeres Souad Raddahi. 

14 Presentatie van de Vlaardingse Horecagids door de 
VVV Vlaardingen. Stoffel Molenaar, voorzitter van het 
IKV, ontvangt het eerste exemplaar. 

15 De politie ontdekt bij toeval een hennepkwekerij 
op de hoek van de Waterleidingstraat/Oosthavenkade. 
Gevonden worden 200 planten, 38 lampen, 10 ventilato-
ren, 2 kachels en 7 vuilniszakken met henneptoppen. De 
eigenaar van het pand wordt gearresteerd. 

16 Kees Lesuis ontvangt de Participatieprijs 1997 
voor de Stichting Hof van Spektakel. D66 reikt de prijs 
jaarlijks uit aan een persoon of instelling die zich op 
bijzondere wijze inzet voor de participatie van medebur-
gers. 

18 De gemeenteraad stemt in met de plannen van 
Midden-Delfland om in de Holiërhoeksepolder ten noor-
den van Vlaardingen een multifunctioneel bos aan te leg-
gen als isolatie voor de rijksweg A4. 

18-19 In de Harmonie opvoering van het toneelstuk 'Tot 
Nut van 't Algemeen' door de toneelgroep Het Masker. 
Tegelijk viert Jan Kap zijn 50-jarig jubileum als amateur-
toneelspeler. 

19 Eerste Andere Markt van het jaar onder het motto 
'Een Andere Markt voor groot en klein', met aandacht 
voor kinderarbeid in de Derde Wereldlanden. Kinderen 
van basisschool Het Spectrum en de scoutinggroep 
Prinses Irene zetten zich in voor een Unicef-project in 
Bangladesh. 

De waterpoloploeg van De Walrus/Shell wordt voor het 
eerst in het vijfjarig bestaan kampioen. 

21 Patrimoniums Woningstichting stelt dit jaar 
100.000 gulden beschikbaar aan zijn huurders. Het bedrag 
is gereserveerd voor bijdragen aan buurtinitiatieven ter 
verhoging van de leefbaarheid. Het is de eerste keer dat 
PW een 'leefbaarheidsbudget' in de begroting opneemt. 

22 In het Holy Ziekenhuis spreekt dr C.J. van der 
Kamp, oud-anesthesist van het Holy Ziekenhuis, over 
'Een eeuw ziekenhuizen in Vlaardingen'. 

23 Archeologen hebben onlangs op het bedrijvenpark 
Hoogstad dammen uit het jaar 180 voor Chr. gevonden. 
Voorts is er een sluisje van 100 na Chr. aangetroffen. Het 
betreft hier de oudste dam en sluis van West-Europa en 
mogelijk van de gehele wereld. Stadsarcheoloog T. de 
Ridder sluit niet uit dat de Romeinen de techniek van het 
bouwen van waterwerken van de inheemse bevolking heb-
ben overgenomen. 

25 Officiële opening van de nieuwe Billitonflat aan de 
Billitonlaan. Het appartementencomplex voor ouderen is 
gebouwd door Patrimoniums Woningstichting en wordt 
beheerd door de Algemene Stichting voor Huisvesting en 
Verzorging van Bejaarden. 

27 Voor de tweede keer wordt onder leiding van enke-
le gidsen van het ServiceTeam VVV een bloesemtocht 
gereden langs de mooiste stukjes van Vlaardingen. De 
tocht gaat o.a. langs het Hof, landgoed Hoogstad en de 
Broekpolder. 
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28 In het kader van het wijkbeheer beschilderen jon-
geren het voetgangerstunneltje aan de Amsterdamlaan. 

29 Presentatie Voorjaarsnota 1997 door wethouder 
H.C.J. Roijers. Van de achttien miljoen gulden die moet 
worden bezuinigd is inmiddels ruim zeventien miljoen 
gerealiseerd. 

30 Koninginnedag met o.a. keramiekmarkt in de 
Waalstraat, rondrit van oldtimers door Vlaardingen. kin-
derattracties aan de Hoflaan, Westhavenplaats en de 
Haven. In de binnenstad vrolijke klanken van straat-, ker-
mis- en dansorgels. 

Melisse van Nierop. bedrijfsleider bij Domino's Pizza aan 
de Van Hogendorplaan is de snelste pizzabakker van 
Nederland. Zij kan in 4,4 minuten maar liefst 16 pizza's 
bereiden. 

Mei 

1 1 mei-viering in de Harmonie, een gezamenlijk ini-
tiatief van PvdA en GroenLinks. Spiekers zijn het PvdA-
kamerlid M. van Traa en Ab Harrewijn, partijvoorzitter 
van GroenLinks. 

Ing. A.P.M, van Leeuwen benoemd tot commandant van 
de Brandweer Vlaardingen. Van Leeuwen was al brand-

Opening van de nieuwe Billitonflat, 
25 april 

weercommandant van Schiedam en 
Maassluis. 

4 In de stromende regen geden-
ken vele Vlaardingers op het 
Verploegh Chasséplein de geval-
lenen van de Tweede Wereldoorlog. 
Opvallend bij de herdenking is de 
aanwezigheid van veel jeugd. 

5 De Vlaardinger G. den Toom, 
mede-oprichter van het verpak-
kingsbedrijf Van der Windt, ont-
vangt te Naaldwijk de versierselen 
behorend bij Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Bevrijdingsdag. Langs de Oude Haven drukbezochte 
Regio-Avondmarkt. georganiseerd door de Stichting 
Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. 

6 Bij Boekhuis Den Draak presentatie van het boek 
"Koude voeten' van S. Minco. voorzitter van de Stichting 
Geuzenverzet. 

9 Het Holy Ziekenhuis kampt met een tekort van vijf 
miljoen gulden. Er dreigt ontslag voor minstens 40 van de 
550 medewerkers. Woordvoerders van de politieke partij-
en willen een diepgaand onderzoek naar het ontstaan van 
dit tekort. 

10 Lentemarkt rond de Grote Kerk. Traditiegetrouw 
bieden kwekers aan het begin van het seizoen planten, 
struiken en bomen aan. 

Officiële opening van de stormvloedkering in de Nieuwe 
Waterweg bij Hoek van Holland door Koningin Beatrix. 
Bewoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en het 
achterland zijn nu beschermd tegen overstroming. Met de 
ingebruikname van de kering zijn de Deltawerken vol-
tooid. 

13 In de 25 jaar van het bestaan heeft het Instituut 
Burgerraadslieden het steeds drukker gekregen. Het aantal 
geregistreerde klachten is vorig jaar, ten opzichte van 
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1995, met bijna duizend toegenomen. In 1996 waren er 
1.796 telefonische en 2.761 langdurige contacten. 

19 Vogel vereniging Icarus viert het 50-jarig bestaan. 

A. Fontijne, directeur van Fontijne Holland, ontvangt in 
de Burgerzaal de Vlaardingse Milieuprijs 1996. 

14 Met het plaatsen van verkeersdrempels op de 
Hofsingel is de laatste hand gelegd aan het veranderen van 
de Oostwijk in een 30 km-gebied. 

Wethouder T. van der Steen neemt in het Zonnehuis ruim 
4.000 handtekeningen tegen het opheffen van de halte van 
buslijn 56 in ontvangst. De wethouder belooft met de RET 
te praten over behoud van de huidige halte voor het 
Zonnehuis. 

In winkelcentrum De Loper opent Leon de Willigen de 
eerste VSB Kinderbank Vlaardingen. Met de kinderbank 
heeft de VSB een manier gevonden om kinderen - sinds 
het schoolsparen is afgeschaft - weer bij de bank te betrek-
ken. 

20 Grote stroomstoring in het centrum. Oost- en 
Westwijk. Behalve zonder stroom zaten tienduizend aan-
sluitingen - éénderde van alle aansluitingen - ook zonder 
kabel-tv. Het euvel kon na enkele uren worden verholpen. 

21 Eerste volle maanfeest in Panta Rei aan de Groen 
van Prinstererstraat met aansluitend een Moondance in het 
Hof. Volle maanfeesten worden o.a. gevierd in Afrika en 
door diverse Indiaanse en Tibetaanse culturen. 

22 Onlangs verschenen het boek 'Uit nood geboren' 
van Frans W. Assenberg. Het boek beschrijft de totstand-
koming van de 410 noodwoningen in de Babberspolder. 

23 Eerste 'homohuwelijk' in Vlaardingen. Voor de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand geven Frans van 
Croonenburg en André Keijzer uit Hoogvliet elkaar het 
jawoord. Het homohuwelijk heeft nog steeds geen officië-
le status. 

15 De Vlaardingse amateur-fotograaf Arie Gog is 
winnaar geworden van de landelijke fotowedstrijd om de 
Nederland Foto Trofee. Voor de wedstrijd werden 11.504 
opnamen ingezonden. 

Simon van der Marel, sinds 33 jaar als vrijwilliger actief 
bij de Vlaardingse brandweer, is bij zijn afscheid benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

24-29 Op uitnodiging van de kerkelijke gemeente Holy-
Zuid brengen ca 50 Roemenen uit de zustergemeente 
Tirgu-Mures een bezoek aan Vlaardingen. 

25 Het echtpaar C. Maat-E. Maat 65 jaar getrouwd. 

26 De 12-jarige Birgit van Dalen heeft de Europese 
Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd gewonnen. De leerlinge 
van de VOS was met slechts één foutje uit dertig vragen 
de beste in haar categorie - eerste klas gymnasium. 

Wethouder K. van der Windt heeft samen met drie andere 
bestuursleden besloten uit de Raad van Toezicht van het 
Holy Ziekenhuis te stappen. De wethouder ontkent dat 
zijn vertrek als schuldbekentenis moet worden gezien. 

Officiële opening van 'De Pelmolen' door wethouder K. 
van der Windt en J. Gast, één van de nieuwe bewoners. De 
verbouwing van het 124 jaar oude industriële monument 
is volgens de ontwerpen van architectenbureau Geluk & 
Treurniet door Bokx Bouw voltooid. 

27-28 704 leerlingen van de hoogste groep van het basis-
onderwijs en het speciaal onderwijs leggen de praktische 
verkeersproef af. 

Met het symbolisch loslaten van enkele witte duiven wordt 'De 
Pelmolen officieel geopend, 26 mei 
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29 Aad Janson 25 jaar actief in het slagersvak. De sla-
gerij aan de Van Hogendorplaan is vijftien jaar geleden al 
overgestapt op scharrelvlees van kip, varken en rund. 

31 Officiële opening van de eerste buurtfietsenstalling 
in de Vettenoordsepolder op de hoek Verheijstraat/ 
Röntgenstraat door wethouder T. van der Steen. Bij de 
opening waren de vijftig beschikbare plaatsen reeds ver-
geven. 

In de beeldentuin 'The Garden of Delight' van keramiste 
Vilma Henkelman en glaskunstenares Winnie Tesch-
macher aan de Zuidbuurt stellen in de zomermaanden 26 
kunstenaars hun werk ten toon. 

Juni 

1 Het tiende Groot Vlaardingen Horeca Toernooi 
wordt gewonnen door Café Centraal. 

Het echtpaar J.H.P. Tuijtel-E. Keuzenkamp 70 jaar 
getrouwd. J.H.P. Tuijtel werd in januari 101 jaar. 

4 Het oude Vlaardingen is voor een groeit deel op 
mest (koeienstront) gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek 

Burgemeester Stam met echtgenote op bezoek bij het jubile-
rende echtpaar Tuijtel-Keuzenkamp, 1 juni 

Sloop voor de bouw van 'De Hoogwitte', 6 juni 



door het Bureau Archeologie en Monumentenzorg op het 
braakliggende terrein langs de Dijksteeg. Tussen de 12e en 
16e eeuw is het terrein met vier meter (grotendeels mest-
pakketten) opgehoogd. 

5 Door slecht onderhoud door de gemeente verkeert 
de torenspits aan de Binnensingel in een bouwvallige 
staat. Losliggende dakpannen vormen een gevaar voor 
spelende kinderen. 

Ben Oestrum ontvangt uit handen van Marcel 
Warmenhoven van de Stichting Kunstwerk een prijs van 
20.000 gulden van het VSB Fonds voor zijn kunstontwerp 
voor het nieuwe zwembad De Kulk. 

6 Verhalenfestival in de Remonstrantse Kerk aan de 
Hoflaan, een initiatief van de werkgroep Pinksteractie van 
de Hervormde en Gereformeerde Kerk in samenwerking 
met Beekhuis Den Draak. Voorgelezen worden de win-
nende verhalen van de wedstrijd 'Het verhaal gaat...'. 

In het Delta Hotel ontvangt oud-vakbondsman Jaap van 
der Scheur het eerste exemplaar van het boek 'Werken en 
zwoegen in Vlaardingen' uit handen van de schrijver Peter 
de Jong. 

De 'Roobolwinkel' aan het Liesveld wordt gesloopt. 
Binnenkort wordt op deze plek de eerste paal geslagen 
voor de woontoren 'De Hoogwitte'. 

7 Een ongekend noodweer zorgt voor veel overlast 
en schade. De plotselinge wolkbreuk en daarmee gepaard 
gaande wervelwinden rukken bomen met wortel en al uit 
de grond, schoorstenen waaien van daken, takken en dak-
pannen vliegen in het rond. De opnamen voor het popu-
laire TROS-televisieprogramma 'Te Land, ter Zee en in de 
Lucht' worden tijdelijk gestaakt. 

Vlaardingse voetbalfinale tussen Fortuna en Cion. 
Vlaardings kampioen wordt Cion (1-0). 

De Christelijke Harmonie Vereniging Sursum Corda viert 
het 95-jarig bestaan met een openluchtconcert op het plein 
aan de Fransenstraat. Door de storm moet het concert 
worden afgebroken. 

8 Overleden op 54-jarige leeftijd Georges Alfred 
Neijssel, van 1970-1990 gemeenteraadslid voor de VVD. 

9-12 51-ste Avondvierdaagse. In het kader van de 
Kunstestafette ontvangen deelnemers een (kunstzinnige) 
wandelkaart, bestaande uit vier stempels die de wandelaar 
na afloop van elke avond ontvangt. De kaart is ontworpen 
door de kunstenaars André Pelgrim (Vlaardingen) en 
Michel Snoep (Schiedam). 

10 Harm Jan Luth benoemd tot stadsarchivaris van 
Vlaardingen. Hij volgt Hans Mathijssen op die in maart 
werd benoemd tot algemeen manager van de Dienst 
Welzijn. 

De gemeente is nog tot het einde van de maand bezig met 
het opruimen van de chaos die de hevige wind zaterdag 
veroorzaakte. De schade wordt geschat op een half mil-
joen gulden. Voor een groot gedeelte is de gemeente niet 
verzekerd. 

Enorme ravage in het parkje op de hoek van de mr. L.A. 
Kesperweg en de Van Hogendorplaan, 7 juni 
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11 De politie Rotterdam Rijnmond stelt op het kruis-
punt Marathonweg/Floris de Vijfdelaan/Bilhtonlaan de 
eerste roodlicht/snelheidscamera in Vlaardingen in 
gebruik 

Met het plaatsen van het laatste bloemblad in het kunst-
werk De Parelbloem stelt prins Claus het nieuwe raffina 
denjcomplex van Shell Pernis in gebruik De Parelbloem 
IS een ontwerp van de Vlaardingse kunstenaar Hans 
Rikken 

13 Een groot gedeelte van Vlaardingen komt voor de 
tweede keer binnen korte tijd zonder stroom te zitten Een 
hoogspanningskabel in een schakelhuis in Vlaardingen-
Oost heeft het begeven 

14 De laatste boekenmarkt van het seizoen in de 
Oosterkerk aan de Sthiedamseweg staat in het teken van 
het kinderboek De organisatie is erg tevreden over de 
markt die in januari van start is gegaan Er is een aanbod 
van duizenden tweedehandsboeken 

17 Overval op het ABN/AMRO-filiaal aan de Van 
Hogendorplaan De politie zet een helikopter in om de 
dader te achterhalen De speurtocht levert niets op 

18 Uit handen van burgemeester Stam ontvangt mole-
naar N Boekestijn de Vlaardingse Ondernemersprijs 
1997 De bijbehorende cheque van vijfduizend gulden 
wordt door de molenaar beschikbaar gesteld aan de 
Moerman Vereniging en de stichting die zich inzet voor de 
instandhouding van de molen Aeolus 

19 Otficiele opening van een nieuwe bedrijfshal bij 
Fontijne Holland BV Het Vlaardingse familiebedrijf 
bestaat al bijna 90 jaar 

21 Opening van de tentoonstelling Kunst met de 
raad' van prive-(kunst)bezit van plaatselijke bestuurders 
in de Hollandia Galerie aan de Oosthavenkade 

Klaas van Vliet neemt met een receptie in Triangel 
afscheid van de Fico (filmcommissie van CJV 
Vlaardingen) 

De oudste scoutinggroep Willem de Zwijger viert het 65-
jarig bestaan in en rond het eigen onderkomen De 
Dillenburg' op het Scoutcentrum aan de Broekpolderweg 

23 Voetbalvereniging Fortuna huldigt oud-voorzitter 

Dirk Haddeman De 80 jarige Fortunees krijgt voor het 
30-jarig ere voorzitterschap een replica van de voetballer 
die voor het KNVB-centrum in Zeist staat 

Om te kunnen voldoen aan de opgelegde bezuinigingen 
van 700 000 gulden moet de stadsbibliotheek flink inkrim-
pen Maatregelen zijn o a de herinrichting van de hoofd 
vestiging het schrappen van de schoolmediatheek 
kostenvermindering in het filiaal Holy en het afstoten van 
de cd collectie 

2') In het Zonnehuis herdenkt adjunct directeur B van 
der Linden het unieke werk van de vorig jaar overleden 
Ferry Hoefnagel Uit zijn nalatenschap krijgen diverse 
instellingen elk een bedrag van 2 500 gulden voor de aan 
schaf van televisietoestellen voor de bewoners 

26 Eerste paal geslagen voor het hoogste gebouw van 
Vlaardingen 'De Hoogwitte" door wethouder K van der 
Windt Zowel de appartementen als de penthouses zijn op 
een na al verkocht 

27 Vlaardingers deponeerden vorig jaar bij de ge 
meente 103 klachten over het functioneren van het ambte-
narenapparaat De Dienst Welzijn kreeg de meeste klach-
ten te verwerken, 86 stuks De Dienst Milieu volgde met 
12 klachten 

Directeur N Horlings en adjunct directeur mevrouw H 
Jansen van de Dr H Bavinckschool vieren hun 25-jarig 
jubileum in het Vlaardingse basisonderwijs 

28-29 Spetterende Open Dagen in het nieuwe zwembad 
De Kulk Vlaardingers zijn uitgenodigd voor een gratis 
frisse duik 

Juli 

3 Ondanks het grote aantal vragen dat er bij de poli-
tieke partijen leeft stemt de gemeenteraad in om een mil 
joen gulden vrij te maken als bijdrage in de financiële 
problemen van het Holy Ziekenhuis Hoewel er 35 
arbeidsplaatsen verdwijnen hoeven er geen gedwongen 
ontslagen te vallen 

5 De Echte Bakker Wim Scholtes viert het 50-jarig 
bestaan met een jubileumkrant en een feest in de Stadsge-
hoorzaal 

5-6 In het Streekmuseum Jan Anderson vertoning van 
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Jubileumuitzending van 'Wat heet oud', 14 juli 

een film, gemaakt door Jan Keizerwaard in een tijd dat het 
hebben van een camera nog bijzonder was, de loggers nog 
in de haven lagen en een enkeling nog in klederdracht liep. 

8 De Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijn-
mond kreeg in 1996 in totaal 21.177 klachten te verwer-
ken. Dat waren er 503 meer dan het jaar ervoor. Het aan-
tal stankklachten is gedaald. Wederom viel er een stijging 
waar te nemen in het aantal klachten over vliegtuiglawaai. 

9 De kinderen van de buitenschoolse opvang 
Robbedoes hebben de voetgangers- en fietstunnel op initi-
atief van wijkbewoner Jim van der Put van 'kunstwerken' 
voorzien. Het oude tunneltje, dat eerst zou worden ge-
sloopt, is ingewijd als vleermuisgrot. 

10 A. van Gorsel wordt voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het Holy Ziekenhuis. In het dagelijks leven 
is zij organisatie-adviseur. Eerder was zij hoofd van de 
afdeling Personeelszaken van de gemeente Vlaardingen. 

De Bouw- en Houtbond FNV huldigt Maarten 
Roodenburg vanwege het 70-jarig lidmaatschap en A. van 
Cortenberghe voor het 60-jarig lidmaatschap. 

14 In Pannenkoekenhuis 't Hof aan de Hofsingel 

500ste uitzending van het ouderenprogramma 'Wat heet 
oud...' van Waterweg FM. Grote belangstelüng. 

18 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het 
bestemmingsplan voor de Broekpolder goedgekeurd. Dat 
betekent dat woningbouw in de met havenslib opgespoten 
polder van de baan is. Wethouder K. van der Windt spreekt 
van een 'historisch besluit', waarmee een eind komt aan 
een lange discussie: huizen bouwen of groen houden. 

21 Het echtpaar H.A. Schoonfeld-P. Arbman 65 jaar 
getrouwd. 

Het bomenbestand maakt een grote crisis door. Na de 
storm van juni, waarbij honderden bomen het loodje leg-
den, staat nu een nieuwe ramp voor de deur: de iepziekte. 
Inmiddels is bij 107 iepen de fatale ziekte geconstateerd. 
Alle bomen moeten worden gekapt. 

22 Uit een door de gemeente opgestelde lijst blijkt dat 
de vier wethouders gezamenlijk veertig nevenfuncties in 
diverse besturen hebben. Op één na zijn alle nevenfuncties 
verbonden aan het wethouderschap. Een discussie hier-
over is actueel geworden naar aanleiding van de proble-
men rond het Holy Ziekenhuis. 
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29 De Stichting Woningbedrijf Vlaardingen heeft het 
flatgebouw De Veerman aan het Veerplein te goedkoop 
verkocht. Kort na de verkoop voor 750.000 gulden is uit-
eindelijk Hebro Beheer BV voor 1.475.000 gulden eige-
naar geworden van het pand, terwijl de officiële taxatie-
waarde 1 miljoen gulden bedroeg. 

Volgens de Consumentenbond is Vlaardingen, na Den 
Haag en Naaldwijk, de duurste gemeente in Zuid-Holland. 
In Vlaardingen betaalt men jaarlijks per inwoner 1.294 
gulden belasting, in Schiedam 1.153 gulden en in 
Maassluis 973 gulden. 

30 Na dertig jaar nemen Arie en Wil van Leeuwen 
afscheid van café Mes. Het café is overgenomen door 
Hennie en Netty Boerdam. 

Tien Vlaardingse jongeren vertrekken naar een Palestijns 
vluchtelingenkamp nabij Bethlehem. Zij gaan daar samen 
met jongeren uit Italië en Jordanië helpen bij het op-
knappen van een jongerencentrum en de aanleg van een 
speeltuin. 

31 Uit de gemeente komt 60.000 gulden financiële 
hulp voor de Tsjechische zusterstad Moravska Trebova. 
De stad heeft schade geleden als gevolg van de waters-
nood. 

Augustus 

15 Tijdens opgravingen op het bedrijventerrein 
Hoogstad hebben archeologen drie zeldzame delen minia-
tuuraardewerk aangetroffen. Naast het bijzondere aarde-
werk vonden de archeologen in de noordoosthoek 
opnieuw een dam met een duiker. Dit is het vierde wa-
terstaatkundige werk dat in het gebied wordt aangetroffen, 

17 Langebaanzwemster Karin Stein prolongeert te 
Amsterdam op overtuigende wijze de nationale Zwem-
kroniekbeker. Het is voor de vijfde keer dat de zwemster 
in bezit komt van de beker op de 2 km schoolslag. Clubge-
noot Martijn van de Maagdenberg eindigt bij de mannen 
op de tweede plaats. 

17-30 Dertig jonge vrijwilligers uit tien verschillende lan-
den steken hun handen uit de mouwen in het natuurgebied 
De Vlietlanden. Zij nemen deel aan een internationaal pro-
ject van SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en IVN 
Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. 

19-22 Vlaardingse fietsvierdaagse met ruim 400 deelne-
mers. Om de vierdaagse ook aantrekkelijk te houden voor 
deelnemers die vaker hebben deelgenomen zijn de routes 
vernieuwd. 

20-24 Zesde Hoffestival onder het motto 'Hof van 
Dolage' met talloze theater-, muziek-, dans-, poëzie- en 
filmvoorstellingen en beeldende kunstprojecten. 

5 De waterscouts De Geuzen, die momenteel deelne 
men aan het Nationale Waterkamp in 
Roermond, zijn spontaan een actie 
gestart om hun Poolse scouting-
collega's uit de stad Opole te helpen. 
Hun kampeermateriaal en boten zijn 
tijdens de overstroming van de Oder 
zwaar beschadigd. 

9 De Afvalverwerking Rijnmond 
(AVR) heeft de norm voor de uitstoot 
van dioxine overtreden. Bij metingen 
in juni bleken sommige ovens drie tot 
vier keer de toegestane norm te over-
schrijden. 

14 Bewoners van Het Zonnehuis 
demonstreren voor het behoud van de 
bushalte van lijn 56 voor het verzor-
gingstehuis. 

Demonstratie bij Het Zonnehuis, 14 augustus 
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21-24 Een delegatie prominente Vlaardingers brengteen 
bezoek aan de Tsjechische zusterstad. 

26 Mevrouw R. Vorstenbos is onlangs onderscheiden 
met de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et 
Pontifice'. Zij is deze maand veertig jaar in dienst bij 
pastor G. Regeer, die in de pastorie aan de Hoogstraat 
woont. 

De Vlaardingse tennisster Caroline Vis behaalde onlangs 
met haar partner Yayuk Basuki een internationaal succes 
op een toernooi in Manhattan Beach. Voor de 27-jarige 
Vlaardingse betekende dit de derde overwinning in een 
toernooi. 

30 Groot buurtfeest in Vlaardinger-Ambacht rond het 
Burgemeester De Bordesplein onder het motto 'Ambacht 
Swingt'. 

Len Munnik, illustrator en voor Vlaardingen actievoerder 
vanachter de tekentafel, gaat verhuizen naar Prinsenbeek. 

31 W. van Rijn, fractievoorzitter van D66, stelt met 
onmiddellijke ingang zijn raadszetel beschikbaar. 

September 

1 Het openbaar vervoer is vanaf vandaag gewijzigd. 
De verbindingen met het centrum zijn sneller. 

Opgericht door Albert Brouwer, Michel Smit en Coenraad 
Janmaat de nieuwe partij StadsBelangen Vlaardingen. 

Geopend de 'Huursubsidielijn', een initiatief van de 
Socialistiese Partij en de gemeente. 

Directeur F.V. Jonker neemt na veertien jaar afscheid van 
Het Zonnehuis. Hij wordt deze maand 60 jaar en gaat met 
de VUT. Hij is inmiddels opgevolgd door drs G.W.J. Bol. 

4 Voor de derde keer binnen vier maanden tijd is een 
groot deel van de inwoners van Vlaardingen vannacht 
opnieuw getroffen door een stroomstoring. De Oostwijk, 
Vlaardinger-Ambacht en een gedeelte van het centrum zit-
ten ruim anderhalf uur zonder elektriciteit. 

5 Map van Brandwijk, hoofd van het Diensten-
centrum Soenda, neemt na ruim tien jaar voor de Stichting 
Ouderenwerk gewerkt te hebben afscheid van Soenda. 
Haar taak wordt overgenomen door Anja van Beek. 

Met een feestelijke bijeenkomst voor de 
bewoners viert Patrimoniums Woning-
stichting het 25-jarig bestaan van de 
Mamixflat aan de Mamixlaan. 

6 25ste Haring- en Bierfeest. Volgens 
schatting van de politie deze keer 'slechts' 
80.000 bezoekers. 

7 Vlaardingen krijgt na een afwezigheid 
van vier jaar zijn bioscoop weer terug op de 
\ ertrouwde plek boven de Harmonie aan de 
Schiedamseweg. Onder de naam 'Filmhuis 
I let Zeepaard' starten Dennis van der Valk en 
II ank Tomeï het seizoen met een Gala-
a\ond. 

G WJ Bol (links) en FV Jonker, 1 september 
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10 De parkeergarage aan het Liesveld heeft vorig jaar 
1.190 gulden per plek opgebracht. Voor de garage aan de 
Hoogstraat geldt een opbrengst van 840 gulden per par-
keerplaats. De gemeente moet 715.000 gulden bijpassen 
om de tekorten te dekken. Er was rekening gehouden met 
een tekoil van 1,1 miljoen. 

11 Begraafplaats Holy bestaat 25 jaar. 

12 De Huursubsidielijn is de afgelopen weken 313 
keer gebeld. In 289 gevallen ging het speciaal om 
huursubsidie. Behalve voor huursubsidie bleek ook een 
Hink aantal mensen in aanmerking te komen voor andere 
aanvullende subsidies en regelingen. 

13 De deuren van hel Kolpabad worden opnieuw voor 
het publiek geopend. Drie weekeinden lang dient het lege 
/.wembad als decor voor de tentoonstelling "Het Duel". 
Een groots opgezette manifestatie in het kader van de pro-
vinciale Kunstestafette "97. 

Open Monumentendag onder het motto 'Terug naar 
school...". Vooroorlogse Vlaardingse scholen zetten hun 
deuren open voor het publiek. Ook te bezichtigen zijn de 
'gewelven' van het binnenkort te slopen Kolpabad. het 
Museum Hoogstad en de Grote Kerk. 

Rijkswaterstaat opent een nieuw kantoor in het 
Cincinnati-gebouw aan de Schiedamsedijk. Een gedeelte 
daarvan is ingericht als informatiecentrum over de bouw 
van de tweede Beneluxtunnel. 

16 Werner Bouw BV heeft surséance van betaling 
aangevraagd. Van de negen werknemers worden er drie 
ondergebracht bij de zusteronderneming Werner 
Aannemingsbedrijf. Voor de overige zes is geen baan. 

17 Volkstuindersvereniging Zuidbuurt viert deze week 
haar 80-jarig jubileum. 

18 Het nieuwe zwembad De Kulk wordt nog voor de 
officiële opening letterlijk en figuurlijk overspoeld met 
bezoekers. Door de sluiting van hel Holy-zwembad zijn 
voor verschillende activiteiten al wachtlijsten ontstaan. 

23 Wethouder H. Roijers, notaris mevr. A.H. Schipper 
en Holy-bewoner P.J. Bout hebben vorige week de eerste 
notariële akte voor een omzetting van erfpachtgrond in 
eigendom ondertekend. 

26 Officiële opening van het nieuwe zwembad 'De 
Kulk" door staatssecretaris Erica Terpstra. De voormalige 
topsportster heeft tijdens haar carrière vaak gezwommen 

15 De VZC-zwemster Conny Boer-
Buijs ontving onlangs in Roermond de 
langebaanbeker. De zwemster die in de 
categorie 45 jaar en ouder uitkomt, 
behaalde op de EK vijf gouden medail-
les. De grootste overwinning behaalde 
zij op de 200 meter vrije slag in een tijd 
van 2.26.83 minuten, goed voor een 
nieuw Europees record. 

Wethouder A. Kool overhandigt het 
boekje 'Haal het maximum uit het 
minimum" aan vertegenwoordigers van 
de Cliëntenraad en de Stichting 
Ouderenwerk. In het boekje staan de 
voorzieningen waarvan mensen met 
een minimuminkomen gebruik kunnen 
maken overzichtelijk gerangschikt. 

Kunst in een leeg Kolpabad, 13 september 
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Opening van zwembad 'De Kulk', 
26 September 

in het Kolpabad, het toen enige 
verwarmde buitenbad van vijf-
tig meter in Nederland. 

Uit handen van burgemeester 
L.W. Stam ontvangt oud-wet-
houder Jan Madern de penning 
van de stad Vlaardingen, van-
wege zijn grote verdienste voor 
de Vlaardingse gemeenschap. 

27 Samen met wethouder 
T. van der Steen onthult wijk-
agent Gerrit van Brakel het 
naambord van de vernieuwde 
skatebaan aan de Amsterdam-
laan. Tot zijn grote verrassing is 
de skatebaan naar hem ver-
noemd. 

28 Eerste zeskamp in zwembad De Kulk, georga-
niseerd door de Vlaardingse zwemclub VZC. 

Pastor Bart van der Helm neemt afscheid van de Joannes 
de Dooperparochie. Hij vertrekt naar Noordwijk. 

Oktober 

1 Bij een snelheidscontrole op de Marathonweg heeft 
de politie in drie uur tijd 300 automobilisten beboet voor 
te hard rijden. In totaal passeerden 1.551 auto's de 
radarapparatuur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 99 
kilometer per uur. 

3 Kinderboekenschrijver Jacques Vriens opent bij 
Boekhuis Den Draak de Kinderboekenweek in 
Vlaardingen. De leerlingen van De Maatjes en de Jan 
Ligthartschool zijn hierbij aanwezig. 

5 Overleden op 64-jarige leeftijd Jan Pieter van 
Ginneken, vooral bekend als decorontwerper van het 
Vlaardings Musical Gezelschap. In het verleden was hij 
ook actiefin het jeugd- en buurtwerk en gemeenteraadslid 
voor de PvdA. 

6 In het kader van de actie 'De scholen zijn weer 
begonnen' worden de fietsen van groep 3 van de basis-

school 't Palet voorzien van oranje-rode fietsvlaggetjes. 
Hiermee wordt de zichtbaarheid van de scholieren in het 
verkeer vergroot. In totaal worden ruim duizend fietsen 
van vlaggetjes voorzien. 

Presentatie gemeentebegroting 1998-2001. De onroerend-
zaakbelasting (OZB) gaat volgend jaar bovenop de prijs-
compensatie van twee procent met vijf procent omhoog. 
De afvalstoffenheffing stijgt van 326 gulden voor éénper-

Uitreiking van de penning van de stad Vlaardingen aan Jan 
Madern, 26 september 
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soonshuishoudens en 408 gulden voor meerpersoonshuis-
houdens naar 360 en 427 gulden 

Het Schiedamse bedrijf Bokx Bouw heeft een belang 
genomen in het aannemingsbedrijf Werner Beide bedrij-
ven zullen zelfstandig blijven functioneren Het project 
van 26 woningen aan de Van Riebeeckstraat, die door de 
inmiddels failliete Werner Bouw zouden worden 
gebouwd, wordt nu uitgevoerd door Bokx Bouw 

Kinderen van de basisschool De Hoeksteen openen de 
feestweek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de 
school met het oplaten van ballonnen Tevens wordt af-
scheid genomen van directeur Wim Veldkamp, die 40 jaar 
aan het onderwijs verbonden is geweest 

9 Feestelijke ingebruikname van de 'nieuwe' basis-
school De Singel Een uitslaande brand verwoestte op 
nieuwjaarsochtend voor een groot gedeelte het schoolge-
bouw aan het Kruidenpad 

In de tent van circus Herman Renz op het Malieveld in 
Den Haag ontvangen Bas en Adriaan van Toor uit handen 
van loco-burgemeester H C J Roijers de versierselen 
behorend bij het Ridderschap in de Orde van Oranje 
Nassau Het clownsduo viert aldaar het 40-jarig jubileum 
in het artiestenvak 

11 Met een officiële plechtigheid aan boord van de 
Assam II draagt commandant Jan-WiUem Hartman de lei 
ding over aan Edgar Aaldijk De nieuwe commandant is al 
vanaf 1978 lid van het Zeekadettenkorps en heeft in 
middels alle rangen doorlopen 

12 In het Stadsarchief ontvangt voormalig stadsarchi-
varis Hans Mathijssen het eerste exemplaar van het foto-
boek 'Vlaardingen in en uit het slop samengesteld door 
M P Zuydgeest, J Borsboom en H Brobbel Het boek 
toont o a toto's van het oude Vlaardingen in de eerste 
helft van deze eeuw 

14 De Vlaardingse drukker J M Don vierde onlangs 
zijn 50-jang beroepsjubileum Hij is onder meer ook uit 
gever van het tijdschrift Renaissance 

20 Het Brandweertrainmgscentrum op het terrein van 
Hydro Agri is onlangs overgenomen door het landelijk 
opererende brandweeropleidingscentrum Rise 

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
geeft de scheepswerf Vlaardingen Oost Scheepsreparatie 
b v geen toestemming om in het noordelijke deel van de 
Vulcaanhaven s nachts te hameren Door het verbod kan 
de werf s nachts ^5% van haar capaciteit niet gebruiken 

21 Onder het motto 'Denise s 
Kids-Swing leert de Vlaardingse dan-
seres Denise van Rijswijk kinderen de 
nieuwste dansrages De danseies ont 
popt zich momenteel in een snel tempo 
tot een graag geziene showdanseres in 
binnen- en buitenland 

Rijwielhandel Verhulst aan hel Van 
Schravendijkplein bestaat 60 jaar 

Bassie en Adriaan koninklijk onderschei 
den 9 oktober 
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Burgemeester L.W. Stam weigert de opening van het 
'Moermanhuis' te verrichten. Reden zijn antisemitische en 
racistische uitlatingen in het boek 'De wedergeboorte van 
het Christendom' van wijlen de huisarts Cornelis 
Moerman. Moerman maakte naam met een omstreden 
dieet voor kankerpatiënten. 

25 Tweede Vlaardingse Stadshartdag. Uit handen van 
burgemeester L.W. Stam ontvangt Frits Loomeijer, direc-
teur van het Visserijmuseum, het Gouden Stadshart voor 
o.a. zijn verdiensten bij de totstandkoming van de 
Museumkade. 

28 In de Stadsgehoorzaal publieksdag van de 
Vereniging Nederland-Palestina onder het motto 'Falastin 
AI'Yom' (Palestina Vandaag). De Palestijnse minister 
Faisal Husseini spreekt over de toekomst van Jeruzalem. 

Presentatie van het fotoboek 'Tijdsbeeld van Vlaardingen, 
deel vier: Van Markt tot Broekpolder', door Wout C. den 
Breems en E. van Rongen. 

29 Overleden te Dalfsen op 87-jarige leeftijd Anna 
Hillegonda Westenbrink, voormalig huisarts te 
Vlaardingen. 

31 Bijna een jaar later dan gepland slaat wethouder K. 
van der Windt de eerste paal voor 'Park Vlaerdingerhout'. 
tussen de Maassluissedijk en het stadhuis. 

November 

1 In het schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 
reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de St. 
Jozefmavo. Het was een weerzien van o.a. de club van de 
'Boschlaners', toen opgericht door Aug. A. Boudens, 
hoofd van de St. Willibrordus-school waaruit de mavo is 
voortgekomen. 

6 Kunsthandel Blijleven aan de Waalstraat bestaat 70 
jaar. 

De Dokter Moermanlaan gaat Hoogstad heten. De naams-
wijziging van de ringweg op het bedrijvenpark wordt zo 
snel mogelijk ingevoerd. Wel blijft tot 1 januari 1999 
onder het straatnaambord een bordje hangen met daarop 
'voorheen Dokter Moermanlaan'. 

8 Gymnastiekvereniging Triade (ontstaan uit een 

fusie tussen WIK, Testo en LVT) viert het 10-jarig bestaan 
met een tumfeest in de Westwijkhal. 

8-30 In het Muziekinformatie- en Documentatiecentrum 
Ton Stolk expositie 'Toon sur ton', bestaande uit op 
muziek geïnspireerd werk van Vlaardingse kunstenaars. 

9 In NIVON-boerderij De Hoogkamer aan de Van 
Baerlestraat reünie van oud-leden van de AJC Vlaardin-
gen. 

11 In Pannenkoekenhuis 't Hof (het vroegere kantoor 
van de plantsoenendienst) aan de Hofsingel uitreiking van 
het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1997 aan G.J. 
Davidse, auteur van het artikel 'Van 't Hof via Sahara naar 
Broekpolderbos' en aan Jan van Hees voor zijn bijdrage 
over de Vlaardingse wielerprof van weleer. Koos van der 
Knoop. 

G.J. Davidse (links) en Jan van Hees signeren eikaars exemplaar 
van het Historisch Jaarboek, 11 november 

12 Vluchtelingen in Vlaardingen ondervinden tal van 
problemen bij de integratie in de samenleving. Dat blijkt 
uit een onderzoek van de Vereniging Vluchtelingenwerk 
Vlaardingen in samenwerking met rechtenstudente 
Patricia Wijnen. 

14-15 In de Harmonie derde editie KUNSTVlam 
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(KUNST door VLaardingse AMateurvcrenigingen) onder 
het motto 'Kunst in de steigers , twee avonden vol varia-
tie en verrassingen die zelden in professionele en groot-
schalige theaterproducties te zien zijn 

1 "> In het Streekmuseum Jan Anderson overhandiging 
van de zeefdruk nr 1 van de Pelmolen van Peter Dumas 
aan het Vlaardingse Tweede Kamerlid A van Ardenne 

In zaai Buytenlant aan de Derde Industriestraat opening 
van het vijftiende seizoen van de carnavalsvereniging De 
Leutloggers Piet van der Heeden wordt gekozen tot Prins 
Pieter de Eerste Hij was al eerder Prins Carnaval in de 
seizoenen '86-'89 en '96-"97 

Intocht van Sint-Nicolaas 

17 Wethouder T van der Steen presenteert hel 
"Vlaardingen horloge', ontworpen door juwelier H 
Bierhuizen De opbrengst is bestemd voor de Vlaardingse 
sport, en in het bijzonder voor de twee verenigingen die 
zich bezig houden met gehandicaptensport 

18 Kleuters van de Jan Ligthartschool openen in het 
Stadsarchief de tentoonstelling 'Zie ginds komt de stoom-
boot " met o a foto's, krantenknipsels, leesboekjes en 
oude filmopnamen van het Sint-Nicolaasfeest 

20 Het gaat goed met het 'Volksbos , het unieke stuk 
je groen tussen Vlaardingen en Maassluis Naast bomen 
groeien er 188 soorten planten Ook zijn er twee bijzonde 
re levensvol men gevonden de zeldzame blauwborst en de 
met uitsterven bedreigde wilde kievitsbloem 

De ledenvergadering van D66 heett wethouder T van der 
Steen gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeente 
raadsverkiezingen Op de tweede plaats staat Hilde Strutz, 
gevolgd door Bert van Nieuwenhuizen 

De Schiedamse handelaar in onroerend goed G Toth heeft 
onlangs de voormalige meubellabiiek van Bram Sprij aan 
de Westhavenkade aangekocht Er wordt gewerkt aan een 
plan van 24 appaitementen met kantoren 

21 Met het ontsteken van de nieuwe feestvei lichting 
start K Hollegien directeur van de plaatselijke VVV, de 
actie 'Hoogstraat Pieckstraat' Diverse winkeliers hebben 
de etalage in stijl ingericht 

22 In de Grote Kerk jubileumconcert door de 

Harmonievereniging Sursum Corda ter gelegenheid van 
het 9'^-jarig bestaan Medewerking verlenen het 
Vlaardings Vissersvrouwenkoor en het Ladies 
Barbershopkoor 'Route Sixteen' uit Hendrik-Ido-
Ambacht 

2^ Ligconcert van Coen Bais in de Harmonie-zaal 
Ruim vijftig be/oekers ervaren dit unieke concert 

24 Wijkagent Jan van der Laan neemt met een recep-
tie afscheid van de bewoners van Holy Hij heeft een nieu-
we functie bij politiedistrict Ridderwaarden 

De Vlaardingse schrijversgroep 'Rotonde' viert het ''-jarig 
bestaan met het laten verschijnen van de jubileumbundel 
'WIJ Rotonde 

26 Het bestuur van de Moermanvereniging doet een 
dringend beroep op het gemeentebestuur om terug te 
komen op het besluit om de naam van de Dokter 
Moermanlaan te wijzigen De vereniging vindt dat dit eer-
betoon voor de medische verdiensten van de arts gehand-
haafd dient te blijven 

De ledenvergadering van het CDA stelt de kandidatenlijst 
voor de a s gemeenteraadsverkiezingen vast Lijsttrekker 
is C T Oosterom, gevolgd door wethouder A Kool en 
W C Baris-Hoogerwerf Oud-wethouder C Bot staat op 
de vierde plaats 

27 Stichting Zorgcentra Meerpaal/Wetering heett de 
landelijke Projectprijs Innovatie Zorgorganisatie 1997 in 
de wacht gesleept Het winnende project bestaat uit inpan 
dige 'bungalows' met elk vijt prive zit-slaapkamers met 
een eigen douche en toilet een grote gemeenschappelijke 
huiskamer en een volwaardige keuken 

28 29 Kunstruil-Zkoopbeurs in de kapel van de be 
graafplaats aan het Emaus, georganiseerd door de kunste-
naars Auke Bergsma en Hans Rikken 

December 

1 De VVD heeft de kandidatenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld Op de eerste 
plaats staat wethouder H Roijers, gevolgd door fractie-
voorzitter Lex de Lange, Leny van Halteren en Jaap 
Barnouw Pol de Beer staat op eigen verzoek op een 
onvei kiesbare plaats en Jan Bul va komt helemaal niet op 
de lijst voor 
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Het Holy Ziekenhuis heeft de afgelopen week de geheel meentefunctionarissen brengen een werkbezoek aan 
vernieuwde Intensive Care weer in gebruik genomen. Vlaardingen. 

Judoka Mark Huizinga behaalde het afgelopen weekend in 
Dubrovnik het Wereldkampioenschap Judo voor militai-
ren in de categorie tot 86 kg. 

2 Winkelier A. Brouwer voert de verkiezingslijst van 
de partij Stads- & Burgerbelangen aan, gevolgd door J. 
Fial-van Wingerden. Verder kent de lijst een hoog 
'middenstandsgehalte'. Op drie staat C. Janmaat, gevolgd 
door Dimitri de Baan. Men rekent op twee tot drie zetels. 

De Vlaardingse waterpoloster Danielle de Bruijn is gese-
lecteerd voor het Wereldkampioenschap Waterpolo in 
Australië. 

3 Van het marktleven in de Westwijk is niet veel 
meer overgebleven. Op het plein aan de dr. Wiardi 
Beckmansingel staat tijdens de marktdag nog slechts één 
groente- en fruitkraampje. 

11 Veertien Palestijnse burgemeesters en 

12 Met het luiden van de klok van de Grote Kerk 
wordt het startsein gegeven voor de traditionele kerst-
markt met midwinterhoomblazers, carillonbespeling door 
G.C. de Waardt en loop-in concert in de Grote Kerk. 
Burgemeester L.W. Stam ontsteekt vervolgens de verlich-
ting van de grote kerstboom op de Markt. 

13 Eerste Vlaardingse Kennis-, Kunst- en Kitsch-
markt in de oude hal van het stadhuis, georganiseerd door 
de Rotary Club Vlaardingen. 

De atletiekvereniging Fortuna sluit het sportjaar af met de 
traditionele Groot Vlaardingen Prestatieloop. Ruim 200 
deelnemers. 

De Stichting Groeiend Verzet plaatst in het Volksbos 
Lickebaert drie ooievaarsnesten op palen. Hiermee hoopt 
men overvliegende ooievaars definitief naar het Volksbos 
te lokken. 

Jan van Dijk viert zijn 90ste ver-
jaardag. Hij is het oudste lid van 
wandelvereniging DOW, opge-
richt door het echtpaar Jaap en 
Corrie Poot. 

15 De ledenvergadering 
van de PvdA heeft Anny Attema 
aangewezen als lijsttrekker, 
gevolgd door K. van der Windt 
als eerste wethouderskandidaat. 
Daarna komen de overige leden 
van de huidige gemeenteraads-
fractie. De eerste vijf nieuwko-
mers zijn J. Barendregt, J. van 
Papeveld, M. de Baan, J. van 
Leeuwen en D. van den Oever. 

16 De fractiecombinatie 
van SGP RPF en GPV gaat na 

Huldiging van de Vlaardingse 
sportkampioenen, 19 december 
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de gemeenteraadsverkiezingen verder als SRG-fractie Er 
blijven wel drie afzonderlijke afdelingen Op de kandida 
tenlijst staan de huidige fractieleden M W Lensvelt, 
C A E de Jonge en G W van Veelen, gevolgd door voor-
malig raadslid M den Hollander 

17 VVD-gemeenteraadslid Jan Bulva stapt met 
onmiddellijke ingang uit de gemeenteraad Bulva is 
onlangs lid geworden van het AOV 

Invallende gladheid zorgt voor grote overlast 

19 In het stadhuis huldiging van de Vlaardingse sport-
kampioenen 1997 Sportvrouw van het jaar wordt zwem-
ster Renee Snoek De badmintonploeg Refoba wordt uit-
geroepen tot sportclub van het jaar 

Tijdens de opening van de tentoonstelling 
'Noordzeevisserij 1870-1940, internationaal bekeken' 
wordt d'Akerboom 1997 door wethouder K van der 
Windt uitgereikt aan het Visserijmuseum 

20 Het Stadsarchief houdt een Open Dag ter gelegen-
heid van de 50-jange vestiging in het voormalige raadhuis 
aan het Plein Emaus 

22 Officiële opening van Jeugdstad in de Lijn-
baanhallen door burgemeester L W Stam Jeugdstad staat 
dit jaar in het teken van Atrika 

De ledenvergadering van de SP kiest M J Kappers als 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, gevolgd 
door A Vugts J Fousert, H A Paalvast en M E G Hes-
selt Twee andere leden van de huidige fractie staan op een 
onverkiesbare plaats 

24 Geboren Delano Schmitz, de 900ste baby van dit 
jaar in het Holy Ziekenhuis Tot op heden zijn in een jaar 
nog nooit zoveel baby's in het ziekenhuis geboren 

26 In de Joannes de Dooperkerk aan de Gedempte 
Biersloot is een levende kerststal te bewonderen 

112 



113 



HELINIUM 

Jaarverslag 

Archeologische 

Werkgroep 

Helinium 

Bestuur 
Het bestuur van Helinium bestond in 1997 uit O 
Dorenbos, voorzittei, PS de Wit, secretaris, J M Moree, 
penningmeester E Groen, bibliothecaresse, H J Luth, 
algemeen bestuurslid 

Leden/donateu rs 
Helinium telt 59 leden, 2 jeugdleden, 2 huisgenootleden 
en 72 donateurs Door verhuizen en wanbetalers is 
Heliunium leden kwijtgeraakt, anderen kwamen erbij 

Terra Nigra 
Terra Nigra kwam dit jaar 3 maal uit (198 bladzijden') 
Hierin stonden naast de standaardrubrieken zoals de mij 
meringen van de heer C van den Boogert en de serie arti-
kelen over de grafmonumenten in de N H kerk in 
Vlaardingen artikelen over archeologisch onderzoek in 
Vlaardingen en Maasland en over de diverse activiteiten 
van Helinium Dit jaar nam de redactie van Terra Nigra, in 
hoofde van PG Heinsbroek, afscheid 

Bibliotheek 
Het afgelopen jaar is de bibliotheek weer uitgebreid Dit 
gebeurde door middel van aankopen en schenkingen van 
onder andere de heren Snel en Havelaar Er zijn ook weer 
boeken van het Vlaardings Archeologisch Kantoor 
(VLAK) en van de Stichting Archeologie en Bouwhistorie 
bijgekomen Deze laatste boeken zijn dus geen eigendom 
van Helinium, maar mogen wel worden gebruikt 
Inmiddels is er een nieuwe auteurscatalogus gemaakt 
In totaal zijn er 190 titels ingeschreven, waarvan er 92 van 
Helinium zijn 

Act iv i te i ten 
We>ka\ondeii 

De werkavonden werden vrijwel iedere woensdag gehou-
den vanat 19 30 in de werkruimte op "Hoogstad" aan de 
Westlandseweg 2'58 te Vlaardingen Tijdens de werkavon-
den werd er onder andere gewassen en gepuzzeld voor het 
Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) Om de werk-
avonden wat meer structuur te geven zijn we begonnen 
met een werkavondproject Als eerste project wordt het 
vondstmatenaal van een bepaald spoor uit de opgraving 
op het Hoogstad-lerrein verwerkt dat wil zeggen gewas-
sen, gecatalogiseerd, beschreven en gepuzzeld Op deze 
manier krijgen we wat meer binding met het materiaal 
Daarnaast werd het krantenaichiet sterk uitgebreid en bij-
gewerkt door de noeste arbeid van de heer J Snel onder 
leiding van de bibliothecaresse E Groen Natuurlijk wer-
den er ook nieuwtjes en kennis uitgewisseld 
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Lezingen 
In het afgelopen verslagjaar zijn er door Helinium een 
tweetal lezingen verzorgd. C. Koot gaf na afloop van de 
vergadering op 29 januari een lezing over de bewoning 
van Midden-Delfland in de Ijzertijd. 
Op 19 maart gaf R. Kok een lezing over de opgraving van 
een Middeleeuwse boerderij bij Gouda. 

Excursies 

In het weekeind van 19 en 20 april zijn twee busjes ver-
trokken richting Groningen alwaar we door ons 
gewaardeerde lid R. Wijk werden rondgeleid langs de 
Groninger Wierden. Naast het schitterende landschap 
heeft vooral de degelijke Groningse maaltijd bij de fami-
lie Wijk een diepe indruk op de excursiegangers achterge-
laten. 
Op 6 en 7 september trok de excursiekaravaan van 
Helinium door het land van onze zuiderburen. Na een uit-
gebreid bezoek aan de opgravingen in Ename onder lei-
ding van de uitmuntende gids Nancy Lemay, bezochten 
we het schitterende Doornik en het prehistorische dorp in 
Aubechies. 

Aanwezig op festiviteiten 

Helinium was op 10 mei aanwezig op de Lentemarkt in 
Vlaardingen. De stand van Helinium paste goed bij het 
historisch karakter van de markt. Dat blijkt onder meer uit 
het feit dat we daar een nieuw lid hebben geworven. 
Op 16 maart hebben we de natuur- en milieueducatieve 
dienst van de gemeente Vlaardingen geassisteerd bij een 
Prehistorische open dag in de kas van het Hof. 

Op de Open Monumentendag was er in de kerk van Kethel 
een diapresentatie te zien over het archeologisch onder-
zoek naar de geschiedenis van het dorp. 

Opgravingen 
Helinium was in 1997 op verscheidene locaties actief in 
Vlaardingen, Schiedam, Maasland en Maassluis. De acti-
viteiten bestonden vooral uit het assisteren van officiële 
instanties bij opgravingen en uit zelfstandig onderzoek. 

Maasland 
In Maasland is de aanleg van het Maaslandse bos in de 
Commandeurspolder gevolgd, daarbij is een Inheems 
Romeinse nederzetting ontdekt. 

Vlaardingen 
In Vlaardingen hebben Heliniumleden meegegraven met 
het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK). Onder 
andere bij de Dijksteeg en op het bedrijventerrein 
Hoogstad. De heer P.G. Heinsbroek vervolgde zijn onder-
zoek naar de grafmonumenten in de N.H. Kerk. 

Schiedam 

In Kethel verrichten de heer J.P. ter Brugge en R. Wijk een 
booronderzoek naar de ligging van de terp en de oever-
wallen onder het dorp. Verder ondersteunden in Schiedam 
Heliniumleden het BOOR bij het archeologisch onder-
zoek. 

Maassluis 
In Maassluis zijn op bescheiden schaal wat grondwerk-
zaamheden gevolgd. Daarbij kwamen geen archeologi-
sche resten naar boven. 

Inheems Romeins aardewerk uit Maasland 
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Organisatorisch VLAK 

De gemeentelijiiL archeoloog Jeroen ter Brugge werd per 1 
januari 1997 opgevolgd door de assistent-archeoloog Tim 
de Ridder. De vrijgekomen vacature van assistent-archeo-
loog is vervuld door Ellen Smits. In 1997 is het aantal 
vaste werkplaatsen uitgebreid met een banenpool-plaats 
en drie Melkert-banen. Een nieuwe werknemer is Johan de 
Korte. Het aantal vaste werkplaatsen bedraagt thans 
zeven, waarvan eind 1997 drie plaatsen nog vacant waren. 
Het takenpakket van de gemeentelijk archeoloog bestond 
uit 50% archeologie en 50% monumentenzorg. In de prak-
tijk bleken deze taakvelden niet met elkaar te combineren: 
aan beide kon te weinig invulling worden gegeven. Per 1 
januari 1998 is Arij Noordam voor de monumentenzorg 
verantwoordelijk en kan de gemeentelijk archeoloog zich 
voltijds bezig houden met archeologische kwesties. De 
wijziging van het takenpakket bracht ook een naamsver-
andering met zich mee, de benaming "Bureau Archeologie 
en Monumentenzorg' dekte immers niet meer de lading. 
Daarom is gekozen voor 'Vlaardings Archeologisch 
Kantoor" (VLAK), waarvan de afkorting tevens doelt op 
een archeologische vakterm. 

Organisatorisch viel de gemeentelijk archeoloog in 1997 
onder twee diensten: Dienst Stadswerk (monumenten-
zorg) en Dienst Welzijn (archeologie). Met de wijziging 
van het takenpakket in het vooruitzicht, verhuisde eind 
1997 de werkplek van de gemeentelijk archeoloog van 
Dienst Stadswerk naar Dienst Welzijn. 
Ook in 1997 kon de gemeentelijk archeoloog weer reke-
nen op de hulp van talloze studenten en de onbezoldigde 
inzet van vele vrijwilligers, waaronder Helinium-leden. 
Waarvoor onze dank. 

Archeologisch onderzoek: wederom een duiker 

In 1997 kwamen twee grote opgravingsprojecten aan de 
orde. Op het bedrijventerrein Hoogstad werd het archeo-
logisch onderzoek op het noordoostelijk deel van het ter-
rein gecontinueerd. Dit onderzoek (Hoogstad 5.19) was in 
het najaar van 1996 aangevangen na de ontdekking van 
een afvallaag uit het begin van de jaartelling in een door-
getrokken sloottalud. Het onderzoek in 1997 bracht een 
oeverwal aan het licht met daarop bewoningssporen uit de 
eerste drie eeuwen van onze jaartelling. Op de oeverwal 
werd een greppelsysteem aangetroffen dat ten behoeve 
van de regulering van de waterhuishouding zal zijn aan-
gelegd. Een greppel mondde uit in de buitenbocht van de 
kreek. Juist op het snijpunt van de greppel en de kreek was 

Miniatuur-aardewerk uit het begin van de jaartelling. 



een dam aangelegd die een duiker bevatte Het is de vier-
de dam met duiker op Vlaardings grondgebied Op de 
oeverwal werd een parallel greppelsysteem aangetroffen 
met openingen die exact tegenover waren gelegen Het 
vermoeden rees dat het om een huisgreppel zou gaan, het-
geen bevestigd werd door de grote hoeveelheid huisafval 
in de greppel De huisplaats kan aan de hand van het 
aardewerk rond 200 na Chr worden gedateerd 
Een bijzondere vondst betreft enkele exemplaren van 
miniatuur aardewerk potjes een half en een compleet 
potje van 2,"5 cm hoog en een klein randfragmentje met 
een oortje Het mim-setje doet sterk denken aan kinder-
speelgoed Een andere functie, bijvoorbeeld een rituele, 
kan echter met worden uitgesloten 

Vlaardmgen gebouwd op koeienstront 
De locatie Dijksteeg (1 87) was de tweede grootschalige 
opgraving die in 1997 plaatsvond Deze locatie is gelegen 
tussen het Westnieuwland en de Maassluissedijk Het 
betreft hier een vrij groot terrein, zodat slechts een beperkt 
deel kon worden onderzocht De oudste gedetailleerde 
kaart van Vlaardmgen (Jacob van Deventer, 1560) gaf op 
het oostelijk deel van het terrein al bewoning aan, zodat 
het onderzoek zich op deze plaats concentreerde 
Inderdaad werden de fundamenten aangetroffen van 
vroeg 16e eeuwse huizen Onder deze huizen bleek zich 
nog een vier meter dik ophogingspakket te bevinden van 
klei, koeienmest en afval In het ophogingspakket werden 
tientallen palen aangetroffen, het merendeel betrof palen 
die waarschijnlijk voor de grondverbetering waren aange 
bracht Tussen een aantal palen werd echter ook vlecht-
werk aangetroffen, vermoedelijk de wanden van een 13e-
eeuws huis De luchtdicht afsluitende koeienmest heeft 
voor een uitstekende conservering gezorgd waardoor een 
schat aan leren en houten voorwerpen bewaard is geble 
ven Meer dan honderd schoenen, een groot aantal houten 
bakjes, kommen, schalen en andere voorwerpen zijn aan-
getroffen 

Vondstmeldingen 
De heer Ponte meldde de vondst van een dolk in de 
Westwijk De vondst is reeds rond 1964 gedaan, ten tijde 
van de aanleg van de Westwijk, op de plaats waar tot voor 
kort de Plancius school stond Deskundigen plaatsen de 
dolk op typologische gronden aan het begin van de 15e 
eeuw De dolk wijst niet op een bijzondere status van de 
oorspronkelijke eigenaar, maar de vondst kan wel als zeld-
zaam worden aangemerkt 

Uitwerking archeologisch onderzoek 
Tussen de noodzakelijke opgravingen door wordt ook 
druk gewerkt aan de uitwerking Hierbij wordt intensief 
gebruik gemaakt van geautomatiseerde verwerking van de 
veldgegevens en de materiaalstudies Het streven is om in 
1998 een publiekvriendelijke publicatie te doen verschij-
nen over de opgravingen op het Hoogstad terrein (6 36) 
Ook de uitwerking van Dijksteeg 1 87 is reeds ter hand 
genomen, daarbij bijgestaan door enkele studenten Met 
name de bestudering van de stratigrafische gegevens, het 
aardewerk en het leer is al voor een groot deel gevorderd 
Tevens is er een begin gemaakt aan de uitwerking van 
opgraving Hoogstad 5 19 De basis-verslagen over de 
opgravingen Dijksteeg 1 87 en Hoogstad 5 19 zullen in 
1998 verschijnen 

Presentatie 
In 1997 zagen diverse publicaties het licht die betrekking 
hadden op Vlaardingse archeologie Het booronderzoek 
langs het Kolpabad-terrein en de vondst van de boeme-
rang kwamen respectievelijk aan de orde in de 
Archeologische Rapporten 4 en 5 Daarnaast verschenen 
diverse artikelen in Musis en het archeologische tijdschrift 
Terra Nigra 
Aan verschillende opgravingen en vondsten besteedden de 
locale en landelijke media de nodige aandacht, met name 
aan de ontdekking van de oudste dam (175 voor Chr) en 
de opgraving Dijksteeg 
De in scene gezette ontdekking van een zevenduizend jaar 
oude kaart vormde voor het 'Hof van Dolage' de aanlei-
ding voor een groots festival 
Eind 1997 werd in samenwerking met de 'Stichting 
Archeologie en Bouwhistorie' de tentoonstelling 'Wat 
men in koeienstront vond' gerealiseerd De tentoonstelling 
laat zien wat de opgravingen bij de Dijksteeg aan het licht 
hebben gebracht en toont tevens vondsten uit de tijd dat 
Vlaardmgen stadsrechten (1273 AD) kreeg 
De open dagen (het weekend van 7 en 8 juni 1997) op de 
opgraving Dijksteeg werden door enige honderden men-
sen bezocht 
Ook in 1997 werden weer diverse lezingen over de 
Vlaardingse archeologie verzorgd 
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Denken wij terug aan het jaar 1997 dan gaat onze eerste 
gedachte uit naar het feit dat onze vereniging 30 jaar gele-
den werd opgericht 
Ruim "iOO leden namen op 2̂5 januari deel aan de jubi 
leumviering in het gebouw van de Scholengemeenschap 
Aquamarijn, locatie Westland Zuid Informatiebalies van 
de verschillende commissies video-opstellingen en dia 
presentaties stonden garant voor een afwisselend pro-
gramma 

Mede dankzij de deelname van de vereniging aan tal van 
publieksevenementen vertoonde het ledenbestand op-
nieuw een groei Aan het eind van het jaar telden WIJ 1204 
leden in totaal 

Jaarverslag 

Historische 

Vereniging 

Vlaardingen 

De 30e algemene ledenvergadering werd gehouden op 2S 
maart in Wijkcentrum Holy Tijdens deze bijeenkomst 
werd afscheid genomen van de heren J van Hees, J J 
Westerdijk en W van de Wetering Vervolgens werden de 
heren A W J Andnessen en J van Elk gekozen tot leden 
van het bestuur De reglementair aftredende bestuursle 
den. de heren C J Hart en E van Rongen werden herko 
zen 

Het Tijd Schrift kwam viermaal uit 
Nummer 63 het jubileumnummer had als extra een 
middenkatern met Si) foto s van plaatsen en gebeurtenis-
sen die de geschiedenis van de afgelopen 30 jaar mede 
hebben gekenmerkt 
Herinneringen aan de Struyckstraat en een misdaadver-
haal uit het einde van de 17e eeuw zijn te le/en m uitgave 
64 
Ruzie om een tempo - ofwel hoe langzaam moet er in de 
kerk worden gezongen staat uitgebreid verhaald in num 
mei 6"! 
In nummei 66 aandacht voor het huishoudboekje van 
reder Arnold IJzermans, het leven in en rond de Biersloot 
in de jaren 30 en een levensschets van drukker en uitge-
ver C Verboom 

De serie lezingen begon met een voordracht van de heer P 
Borsboom over de Kortedijk en de Waterstokers" 

Na afloop van de algemene ledenvergadering kregen de 
aanwezigen een zeer gevarieerd piogramma voorgescho-
teld De heei M Bot vertelde onder de titel Dat vindt u 
met m het dossier' een aantal anekdotes uit zijn loopbaan 
als gemeenteambtenaar toen hij met wethouder Teun de 
Biuijn op pad moest om Vlaardingen op te zwepen in de 
vaart der volken De heer L A M Biacco Gartner was 
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voor zijn bijdrage te rade gegaan bij onze dichter Arnold 
Hoogvliet, die zich afvroeg: "Waar ligt Vlaardingen?". 
Het onderwerp 'Van haringvisserij naar industrialisatie in 
Vlaardingen' werd in woord en beeld belicht door de heer 
L. Maat. 
De heer C.W. Verhulst vertelde aan de hand van talrijke 
dia's over het Westnieuwland van zijn jeugd. 

'Honderd jaar ziekenverpleging in Vlaardingen' was het 
onderwerp van de lezing van Dr. C.J. van der Kamp, oud-
anesthesist van het Holy Ziekenhuis. 

Op verzoek van de Vlaardingse boekhandels werd mede-
werking verleend aan een extra lezing van de heer Minco, 
ter gelegenheid van het verschijnen van diens boek met 
herinneringen aan de oorlogstijd. 

Ter voorbereiding op de jaarlijkse busexcursie verzorgde 
de heer J.P. ter Brugge een lezing over het te bezoeken 
gebied. 

met de verschillende landschapstypen, buitenhuizen, 
kastelen en archeologische monumenten. De Oostvoomse 
Burcht, het openluchtmuseum De Duinhuisjes en het dok 
Jan Blanken in Hellevoetsluis werden bezocht door de 
deelnemers aan de najaarsexcursie. 

De presentatie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 
1997 (21e jaargang) vond plaats in het Pannenkoekenhuis 
't Hof. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de heer 
G.J. Davidse, de schrijver van het omslagverhaal 'Van 't 
Hof via Sahara naar Broekpolderbos - Terugblik op 160 
jaar openbaar groen in Vlaardingen'. Geheel anders van 
inhoud maar even interessant is de bijdrage van de heer J. 
van Hees over de vrijwel vergeten Vlaardingse wielerprof 
Koos van der Knoop. 

"Door de inzet van onze leden en voor de Vlaardingse 
gemeenschap" is ons afsluitend motto van het verslag over 
het jaar 1997. 

De oude Hoogstraat en haar bewoners stonden centraal in 
de lezing van de heer L.A.M. Bracco Gartner. 

De directeur van Patrimoniums Woningstichting, de heer 
B.C. Piuimer, vertelde over de 85-jarige geschiedenis van 
deze woningcorporatie. 

De laatste lezing van het jaar werd gehouden bij Hydro 
Agri, waar oud-directeur de heer C. Stolk een inleiding 
hield over de wordingsgeschiedenis van het bedrijf. 

De voorjaar/zomer-excursie voerde door het afwisselende 
landschap van de provincie Utrecht. Men maakte kennis 

Ook in 1997 was de HVV bij diverse evenementen in 
Vlaardingen nnet een kraam aanwezig, hier tijdens de 
Lentemarkt rond de Grote Kerk. De boeken en foto's trekken 
steevast een groot aantal belangstellenden en vaak kunnen er 
op zo'n dag diverse nieuwe leden worden ingeschreven. 
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Jaarverslag 

Stadsarchief 

Personeel en vrijwilligers 
Bij een Stadsarchief met de omvang als het Vlaardingse. 
zijn langdurige dienstverbanden vaak niet alleen gebrui-
kelijk, maar meestal ook gewenst met het oog op het op 
peil houden van de kennis van de stad en haar archieven 
en verzamelingen. Het verslagjaar 1997 is daarom bijzon-
der te noemen omdat er voor het eerst sinds lange tijd 
forse wijzigingen optraden in het personeelsbestand. Een 
mooie gelegenheid om bij uitzondering in deze Jaarboek-
verslagreeks de medewerkers eens wat uitvoeriger de 
revue te laten passeren. De stadsarchivaris, de heer J.A.C. 
Mathijssen, werd per 1 april benoemd tot algemeen ma-
nager bij de Dienst Welzijn van de Gemeente 
Vlaardingen. De heer H.J. Luth volgde hem op. De 
archiefinspecteur, de heer A.P. Hoekstra, vertrok naar het 
Roosendaalse Gemeentearchief. Hij zal per 1 mei 1998 
worden opgevolgd door de heer A. Frings. Bovendien 
kwam mevrouw J. van Leeuwen-Zuidgeest, sinds lang 
werkzaam bij de Vlaardingse VVV, de gelederen verster-
ken (bibl. en educ). Het dienstverband van mevrouw E.M. 
van der Zwaai (Top.-Hist. Atlas), die sinds 1996 één dag 
werkzaam was bij het Archief, werd uitgebreid tot drie 
dagen. Voor het overige blijft zij werkzaam bij de 
Stadsbibliotheek, daarmee een belangrijke schakel vor-
mend tussen twee verwante gemeentelijke instellingen. 
Tenslotte kwam de stadsarcheoloog, de heer T. de Ridder, 
door de gemeentelijke reorganisatie onder het Stads-
archief te ressorteren. De overige medewerkers zijn: de 
heer D.F. van Geenen (restauratie), mevrouw M.K. van 
Papeveld-Hörst (indicering), de heer M.A. Struijs (externe 
dienstverlening), mevrouw E. Veldhoven-Penning (secre-
tariaat) en mevrouw H.C. Verloop (inventarisatie). De drie 
vaste vrijwilligers, de heren J. Borsboom. C.B. de Jong en 
M.P. Zuydgeest, bleven trouw op hun post en waren 
opnieuw zonder overdrijving van onschatbare waarde 
voor het Stadsarchief en zijn bezoekers. Het aantal bezoe-
kers steeg licht tot 2.577 (1996: 2.520). 

Archieven ca. 
Zowel door alert reagerende bedrijven en particulieren, als 
door actieve acquisitie, kon een aantal archieven worden 
toegevoegd aan Vlaardings papieren verleden. Drie aan-
winsten verdienen het hier speciaal te worden vermeld. 
Allereerst de z.g. Collectie Den Boer. De heer H. den Boer 
te Voorburg bezocht sinds vele jaren diverse archiefdien-
sten in Zuid-Holland, waaronder (op donderdagavonden) 
ook de Vlaardingse. Hij voorzag daarbij het Stadsarchief 
steeds van fotokopieën van zijn Vlaardingse indicerings-
en regestenwerk, dat uitmuntte in precisie en doelmatig-
heid. Na zijn overlijden in april 1997 kwam, naar zijn 
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beschikking, de complete genealogische collectie als 
schenking binnen bij het Stadsarchief. Ongetwijfeld zullen 
vele Zuid-Hollandse genealogen, wanneer de inventarisa-
tie in 1998 gereed komt, het Vlaardingse Archief weten te 
vinden, dat zich rijk weet met dit bezit. 
De tweede te vermelden aanwinst is een immens archief-
stuk uit 1866, getiteld 'La pêche du cabiliau', nog gevat in 
de originele lijst. Hierin wordt de 19de-eeuwse kabel-
jauwvangst, met goudverf-schilderingen verluchtigd, uit-
voerig beschreven in de Franse taal. Het ligt voor de hand 
om aan te nemen dat dit stuk gediend heeft op de interna-
tionale visserijtentoonstellingen in dat jaar in Arcachon en 
Boulogne (zie foto). Dit pronkstuk onderging onmiddel-
lijk na aankoop een volledige restauratie. 
En tenslotte werd tot vreugde van de bezoekers het meest 
frequent geraadpleegde archiefbestanddeel, de Burgerlijke 
Stand, uitgebreid met de overlijdensregisters t/m 1947. 
Van een aantal archieven zag een inventaris of plaatsings-
lijst het licht. Een belangrijke uit deze reeks is de inventa-
ris van het archief van de Vlaardingse Gemeentepolitie 
(1825-1993). 

Bibliotheek 
Zoals gebruikelijk werden in elk geval (bijna) alle publi-
caties die vallen onder het criterium 'door Vlaardingers 
en/of over VlaardingenA^laardingers' aangeschaft. Van de 
vele titels vermeld ik twee werken die de vrucht zijn van 
langdurig onderzoek in de Vlaardingse archieven: 
-Veelheid van personen geeft kracht: een doctoraalscriptie 
over de leden en de activiteiten van het departement 
Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van "t Algemeen 
in de 19de eeuw, door Willy Atema; 

-Om een bevaeren schip te maecken: geschiedenis van de 
Vlaardingse scheepswerven, door Matthijs A. Struijs, 
m.m.v. M. Peter Zuydgeest en Daan van Os. 

Topografisch-Historische Atlas 
De collectie foto's, prenten en tekeningen groeide 
opnieuw door schenkingen en aankopen. Er werd veelvul-
dig gebruik gemaakt van deze immense verzameling m.n. 
ten behoeve van de vele foto- en andere boeken die er over 
Vlaardingen verschenen. Er is een begin gemaakt met het 
wegwerken van achterstanden op het gebied van de ont-
sluiting van de fotocollectie; met name de collectie die 
betrekking heeft op (historische) gebeurtenissen heeft pri-
oriteit. 

Restauratie 
In 1997 werd een grootscheepse restauratie/reorganisatie 
van een gedeelte van de Topografisch-Historische Atlas 
aangevat. 
Alle grote formaten foto's, tekeningen en prenten worden 
opnieuw opgezet, in Melinex-hoezen verpakt en in zuur-
vrije dozen in de ladenkasten geborgen. 

Tentoonstellingen en publicaties 
In januari, bij de zesde lustrumvienng van de Historische 
Vereniging Vlaardingen gaf het Archief o.a. acte de pre-
sence met een expositie over genealogisch onderzoek. 
Begin december zorgden 90 kleuters voor de opening van 
een overzichtstentoonstelling in het Stadsarchief over een 
eeuw lang Sinterklaas in Vlaardingen. 
Eind december werd met twee tentoonstellingen (over het 
jaar 1947 en het pand Plein Emaus 5) aandacht gegeven 
aan het feit dat het Stadsarchief sinds 50 jaar gevestigd is 
in het voormalige Raadhuis van de opgeheven gemeente 
Vlaardinger-Ambacht. Naar aanleiding van dit feit functi-
oneerde het Stadsarchief eenmalig als studio voor de 
radio-uitzending 'Wat heet oud' en werd er weer eens op 
een zaterdag Open Dag gehouden. 

De succesvolle wekelijkse rubriek 'Oud Nieuws' die sinds 
1995 door medewerkers van het Stadsarchief in Groot 
Vlaardingen werd verzorgd, werd eind december beëin-
digd. Een maandelijkse, maar omvangrijkere, bijdrage 
'Vroeger en nu' komt hiervoor in 1998 in de plaats. 

H.J. Luth, stadsarchivaris 

De meest bijzondere aanwinst in 1997: 'La pêche du cabiliau', 
1866. 
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Jaarverslag 

Stichting Archeologie en 

Bouwhistorie Vlaardingen/ 

Archeologisch Historisch 

Museum Vlaardingen 

Algemeen 
Het bestuur van de Stichting Archeologie en Bouwhistorie 
Vlaardingen was in 1997 als volgt samengesteld voorzit 
ter J P ter Brugge secretaris M Groen penningmeester 
H van Brandwijk en leden B Houdijk J Moree en J A C 
Mathijssen Laatstgenoemde verliet halverwege het jaar 
het bestuur Zijn plaats werd ingenomen door de gemeen-
telijk archeoloog van Vlaardingen T de Ridder Per 4 juli 
werd mw E Blaauw als medewerker van het door de 
Stichting beheerde Museum Hoogstad voor een dag in de 
week aangesteld Met het aantrekken van een museumme-
dewerker heeft Museum Hoogstad de eerste stap gezet 
naar een professionelere organisatie 

Ook in 1997 trok het Archeologisch Historisch Museum 
Hoogstad een stijgend aantal bezoekers Door de lokale en 
landelijke belangstelling voor diverse archeologische 
vondsten groeide ook dit jaar de naamsbekendheid van het 
museum 
Het was voor museum Hoogstad een turbulent jaar, wat 
voornamelijk te danken was aan het uiteindelijk met open 
stellen van het zogenaamde Moermanhuis In hetzelfde 
pand waar Museum Hoogstad is gevestigd bevinden zich 
de prive- en praktijkvertrekken van de bekende Vlaar-
dingse arts C Moerman die in 1988 overleed De open-
stelling trachtte de bezoeker de praktijk van een huisarts 
uit de jaren dertig te tonen de geschiedenis van het com-
plex Hoogstad te presenteren en een onafhankelijk beeld 
te schetsen van dr Moerman en zijn gelijknamige theorie 
De van de gemeente gekregen opdracht om het dokters 
huis gereed te maken voor openstelling leidde tot de 
geplande openingsdatum zaterdag 25 oktober Kort voor 
de opening bleek dat Moerman in 1956 in eigen beheer 
een boek ('De wedergeboorte van het christendom ) heeft 
uitgegeven, hetgeen een filosofische kijk geeft op de 
wereldgodsdiensten en het christendom in het bijzonder, 
waarin hij sterk antisemitische uitspraken heeft gedaan 
In overleg met de gemeente heeft het bestuur besloten de 
opening vooralsnog uit te stellen In het komende jaar zal 
worden bepaald of het doktershuis zal worden opengesteld 
en zo ja op welke wijze de bezoeker een objectief beeld 
zal worden geschetst van de persoon Moerman, waarin 
nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan bedoelde 
uitspraken 

Openingstijden en vrijwilhgers 
De openingstijden werden in 1997 gewijzigd Het 
museum is nu geopend op zaterdag en zondag van 14 00 
tot 17 00 uur Tijdens openingstijden weid het museum 
bemand door een bestuurslid van de Stichting en een lid 
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van het ServiceTeam Vlaardingen. De dames Van der 
Meer en Eijgenraam zijn dit jaar begonnen met het geven 
van rondleidingen aan kinderen en aan volwassenen. 

Conservering en restauratie 
Door onder andere financiële ondersteuning van de 
Mondriaanstichting kon in 1997 de conservering van de 
Romeinse duiker plaatsvinden. De compleet gevonden 
'sluis' werd met een vriesdroogbehandeling geconser-
veerd. In 1998 zal de duiker in al zijn glorie tentoonge-
steld worden. 
Van de gemeente Vlaardingen werd in 1997 net als in 
voorgaande jaren een exploitatiesubsidie ontvangen, 
waardoor onder andere voorbereidingen voor de presenta-
tie van de duiker getroffen konden worden. 
Van het VSB-Schiedam/Vlaardingen fonds werd een roy-
ale subsidie ontvangen voor de restauratie van 18de eeuws 
gebruiksgoed, gevonden in een beerput behorend bij her-
berg 'De Visscher'. 

Tentoonstelling en educatie 
De tentoonstellingsvitrine was dit jaar gewijd aan 
Romeinse vondsten, opgegraven op het terrein waar later 
bedrijvenpark Hoogstad is gebouwd. Onder de artefacten 
bevonden zich verschillende bijzondere voorwerpen zoals 
een fraaie fibula in de vorm van een paard, een boemerang 
en de oudste haring van Nederland. 
Ook in 1997 nam het museum deel aan het gemeentelijk 
kunst- en cultuureducatie-aanbod. Scholieren konden door 
middel van een één uur durende rondleiding kennisnemen 
van de geschiedenis van Vlaardingen. Naast de vaste 
rondleiding, waarbij de kinderen als het ware een reis te-
rug in de tijd maken, was er tevens gelegenheid om de 

werkruimtes van de archeologische medewerkers te 
bezoeken. Te zien waren onder meer de wasruimte en de 
uitlegtafels met vondsten die nog moesten worden onder-
zocht. Soms werd de kinderen de mogelijkheid geboden 
zelf met een borsteltje archeologische vondsten schoon te 
maken. Enkele kinderen namen eigen vondsten mee naar 
het museum, om deze te laten determineren door een 
medewerker. 

Evenementen 
Tijdens het Nationaal Museumweekend op 12 en 13 april 
bood Museum Hoogstad kinderen tot 12 jaar de gelegen-
heid om van klei potten en andere voorwerpen te bakken 
naar voorbeeld van de archeologische objecten uit het 
museum. 
In het kader van Open Monumentendag was een kleur-
wedstrijd georganiseerd. Het thema was 'leven in de 
steentijd'. Kinderen uit twee leeftijdscategorieën kregen 
deze dag de mogelijkheid om de kleurplaat in te leveren. 
De twee winnaressen (Paulien Viola en Karin van Ee) kre-
gen ieder een boek met als onderwerp het verleden van de 
mens. 

Schenkingen 
Mede door de geplande opening van het Moermanhuis 
ontving de Stichting enkele schenkingen die een relatie 
hebben met de Moermancollectie. De familie Van den 
Berg en mevrouw De Koning schonken een documenten-
kast die in gebruik is geweest bij het door dr. Moerman 
opgerichte ziekenfonds 'Unitas'. De heer De Koning 
schonk de documententrommel die destijds tot hetzelfde 
ziekenfonds behoorde. Enkele bouwhistorische voorwer-
pen werden geschonken door de heer W. Koedood. Via de 
heer M. Thurmer werden enkele vooroorlogse gebruiks-
voorwerpen aan de museumcollectie toegevoegd. 

Romeinse Tijd in Vlaardingen 
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Jaarverslag 

Streekmuseum 

Jan Anderson 

"Collectie en Museum in beweging" typeren het jaar 
1997 Omdat de voormalige magazijnen van Cency in de 
Asterstraat en te "s Gravenzande in dit jaar werden geslo 
ten zijn de daar opgeslagen spullen naar het depot aan de 
Kethelweg overgebracht, terwijl de wagens elders in 
Vlaardinger-Ambacht gestald konden worden In vervolg 
op het motto van 1996 "Tentoonstellen en conserveren is 
vooruitzien" valt te melden dat nog altijd aan plannen 
gewerkt wordt om het museum naar het centrum van de 
stad over te brengen, een en ander in nauw overleg met de 
gemeentelijke autoriteiten 

Het Anjerfonds stelde het museum in staat een professio-
neel ogende folder "Op het kruispunt van heden en verle-
den" mt te geven eenvoudig en smaakvol in meerkleu-
rendruk 
Ook dit jaar werd aan een keur van exposities meege-
werkt Het Schoolmuseum Rotterdam stelde een viertal 
exposities uit onze collectie schoolprenten samen 
Krimpen a/d IJssel leende materiaal voor een tentoonstel-
ling over luchtvaartspeelgoed en de geschiedenis van het 
wassen Het Noord-Brabants Museum kreeg veel speel 
goed uit vervlogen eeuwen te leen terwijl het 
Gemeentemuseum Maassluis aardewerk voor hun exposi-
tie over hun depot vroeg en kreeg Het schoolklasje was 
een weekend in de Korenbeurs te Schiedam te zien. onze 
gapers wat langer bij Dr Vogel te EIburg en materiaal over 
Sint-Nicolaas en Kerstmis in Veenendaal 
Op een expositie van werk van Paul Westerdijk in het 
Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan rond de jaarwisse-
ling 1997/8 was een elftal tekeningen uit onze collectie te 
zien Tenslotte werd materiaal uitgeleend voor de musical 
Anatevka, etalages van bakkers en diverse publicaties 
Het aantal bezoekers steeg ten opzichte van vorig jaar 
(2324) naar 2369 Tentoonstellingen werden gehouden 
onder de titels "Spaarzaam Vlaardingen", "Het spel is 
belangrijker dan de knikkers", "Vlaardings depot" en "De 
drogist was geen gaper" 

Een zestal restaurateurs leefde zich uit bij het opknappen 
van een veertiental voorwerpen, terwijl museum 
Krimpenerhof een aantal houten voorwerpen behandelde 
tegen houtworm 
563 losse foto's en ansichtkaarten werden aangeworven, 
waaronder een vijftal toto's van de voormalige smederij 
van Koos Bergeman (Kethelweg) 
De voorwerpencollectie werd uitgebreid met 827 stuks 
De belangrijkste aanwinsten waren 28 modellen van 
(paard-en-) wagens gemaakt door dhr Van der Pluym 
Voorts het bord "Verboden voor Joden" dat in het Hof in 
Vlaardingen heeft gehangen, een miniatuur radio tijdens 
de oorlog bij Philips gemaakt en twee lepels van de 
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Vlaardingse gaarkeuken. Tenslotte een tweetal houten 
ski's uit 1920, een reclame-koekoeksklok van Stertabak, 
een tinnen beddenkruik en een houten schoolklok uit 
1890. 
De bibliotheek werd verrijkt met 479 werken waaronder 
standaardwerken over de geschiedenis van de almanak, 
prentenboeken, bakeliet, genreprenten, Duits steengoed, 
school- en kinderboekjes 1700-1800, Nederlandse drink-
glazen, tegels en kunstnijverheid. 
De tekeningen- en prentencoUectie groeide met 764 stuks, 
waaronder een tweetal pentekeningen van de VL. 197 van 
Leen Droppert, een tweetal zeefdrukken van Peter Dumas, 
een zeefdruk van Jan van Reeven, een prent van de haven 
van Vlaardingen van Salieth en een tweetal tekeningen 
van verdwijnende stadsgedeelten van Paul Westerdijk. 
Verder 160 stuks ex-libris en veel bladmuziek van o.a. 
Louis Davids. 
Een lezing werd gehouden in het kader van de weten-
schapsweek in museum Flehite te Amersfoort over de 
geschiedenis van het kinderspeelgoed, terwijl in een radio-
uitzending van de RVU op 9 oktober een interview van 
een kwartier over hetzelfde onderwerp werd uitgezonden. 
Verder kregen we publiciteit door samen met Maaspost 
een kleine tentoonstelling iedere maand te organiseren 
over "Het stuk van de maand". Het ging hierbij o.a. over 
de Walvisvaart, de oudste krant van Schiedam en een 
koekblik van de kunstenaar Escher. 



1997 begon voor het Visserijmuseum met een stiucturele 
bezuiniging op de gemeentelijke subsidie van circa 7 pro-
cent Mede als gevolg hiervan ging een volledige forma-
tieplaats verloren Het aantal medewerkers in dienst van 
de Stichting Visserijmuseum, bereikte hieidoor het histo 
nsche dieptepunt van 4,5 In 1997 waren tevens twee 
medewerkers uit de zogenaamde banenpool werk/aam als 
respectievelijk algemeen assistent en assistent collectie 
registratie Mr D J van der Heiden nam in juni afscheid 
als voorzitter van de Stichting Vissenjmuseum Zijn func 
tie werd in de resterende periode van 1997 waargenomen 
door secretaris en vice voorzitter. Mr K S M Peters 

Jaarverslag 

Visserijmuseum 

Activiteiten 
In samenwerking met het Bureau Archeologie en 
Monumentenzorg van de gemeente Vlaardingen en het 
NISA, het Nederlands Instituut voor Scheeps- en 
Onderwaterarcheologie te Ketelhaven, organiseerde en 
produceerde het Visserijmuseum de expositie 'Vis uit de 
Grond Het was voor het eerst dat in Nederland een ten-
toonstelling gewijd aan vis, visserij en archeologie werd 
georganiseerd en het project trok veel publiciteit Nadat de 
tentoonstelling eind mei in Vlaardingen beëindigd was, 
stond hij tot medio oktober in het museum voor Scheeps-
en Onderwaterarcheologie te Ketelhaven 
De zomerexpositie werd op 13 juni geopend en bestond uit 
weik van de maritieme tekenaar en schilder Ronald van 
Rikxoort 

Van 22 tot 25 augustus organiseerde het Vissenjmuseum, 
samen met het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te 
Rotterdam, de vijfde North Sea History Conference" Een 
congres voor maiitieme historici uit landen rond de 
Noordzee, waarin visserij een belangrijk thema is 
Van eind oktober tot midden december toonde het 
museum haar eigen collectie scheepspoitretten Circa 
zestig werken vanerend van vroeg negentiende eeuwse 
afbeeldingen van hoekers tot hedendaagse schilderijen 
van trawlers en kotters, gaven niet alleen een aardig over-
zicht van de collectie scheepsportretlen van het museum, 
maar tevens van de ontwikkeling van de visserij 
Op 19 december opende de directeur-generaal van het 
Noorse Ministene van Visserij de heer Torben Foss, de 
fototentoonstelling 'Noordzeevissenj 1870 -1940, interna-
tionaal bekeken" Deze bijzondere expositie werd, onder 
auspiciën van de North Sea Society door het 
Vissenjmuseum ontwikkeld in samenwerking met het 
nationale Visserij en Scheepvaartmuseum te Esbjerg 
(DK), het Maritiem Museum te Stavanger (N) en het 
Town Docks Museum te Huil (GB) Bij de expositie ver-
scheen een catalogus in twee talen 
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Tijdens deze opening kreeg het Visserijmuseum, uit han-
den van de Vlaardingse wethouder van Cultuur, de heer K. 
van der Windt, d' Akerboom, de cultuurprijs van de stad 
Vlaardingen, uitgereikt. Het museum ontving deze onder-
scheiding voor het feit dat zij in de afgelopen jaren erin 
geslaagd is één van de hoofdrolspelers in het culturele 
veld in de stad Vlaardingen te worden. 

Collectie 
In 1997 is met kracht gewerkt aan de registratie van de 
collectie. Eind december was vrijwel de gehele collectie in 
de permanente presentatie van het museum zowel admi-
nistratief als per object gecontroleerd en van de nodige 
registratienummers en beschrijvingen voorzien. Boven-
dien is ieder object gefotografeerd. Delen van de twee 
depots van het museum werden heringericht. 

Bibliotheek 
Als gevolg van langdurige ziekte van de bibliothecaris 
werd de opening voor het publiek van de bibliotheek in 
1997 voor het eerst teruggebracht tot één dag per week. 
De publiekstaken werden op deze wekelijkse bibliotheek-
dag waargenomen door deskundige leden van de 
Vereniging Vrienden. Ook het inhoudelijk beheer van de 
bibliotheek werd uitgevoerd met behulp van onbetaalde 
arbeidskracht en expertise. 

Educatie 

Rond de tentoonstelling 'Vis uit de Grond" zette het 
Visserijmuseum, in samenwerking met het NISA te 
Ketelhaven en de Hogeschool Rotterdam, een educatief 
project op. Het lespakket werd in aangepaste vorm even-
eens door het NISA gebruikt in de periode dat de tentoon-
stelling in Ketelhaven te zien was. Naast dit speciale pro-

ject bezochten tal van scholen, waarvan ten opzichte van 
vorige jaren een groeiend aantal uit de regio afkomstig 
was, het museum in het kader van het reguliere educatie-
ve programma. 

Extern 

1997 toonde, voor het vierde achtereenvolgende jaar, een 
dalende tendens in het aantal bezoekers. Het totaal kwam 
uit op 17.017, tegenover 18.179 in 1996 en 20.665 in 
1995. 
Deze dalende trend, die ondanks een wisselend tentoon-
stellingsaanbod en een 'goede pers', een realiteit is, geeft 
enerzijds reden tot zorg. Anderzijds passen de cijfers van 
het Visserijmuseum in het patroon dat vergelijkbare musea 
in de regio tonen. 

Museumkadeproject 
Voor de Stichting Exploitatie Museumkade was 1997 een 
jaar van werken achter de schermen. In oktober 1996 werd 
de stadskraan in gebruik genomen. Datzelfde jaar bleek 
dat de betonnen pontons voor het museumpaviljoen tech-
nische mankementen vertoonden. Het was zaak een nieuw 
technisch en financieel plan te bedenken. Het bleek dat 
een nieuwe bouwvergunning noodzakelijk was. Eind 1997 
was het zover dat opdracht gegeven kon worden voor het 
onderheien van de oorspronkelijke pontons. Inmiddels 
restaureerde Scheepsreparatie Vlaardingen Oost het ijzer-
werk van het voormalige lichthuis van de vuurtoren van 
IJmuiden, dat een onderdeel wordt van het museumpavil-
joen. 

Donna Horbach en Frits Loomeijer, respectievelijk hoofd 
publiel<szal<en en directeur, bel<ijl<en de op 19 december 1997 
aan het Visserijmuseum uitgereikte cultuurprijs d'Akerboom. 
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