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Jacques (J W) Moerman (1947) Studeerde na de kweekschool 
MO-geschiedenis A en B en vervolgens geschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden Hij woont in Schipluiden, is 
conrector op het Chr Lyceum in Delft en actief historicus Sinds 
1966 publiceert hij over regionaal-historische onderwerpen 
Zijn specialisme is de cultuurhistorie van Midden-Delfland, 
waarbij hij archeologie, cartografie en geschiedenis met elkaar 
verbindt Daarnaast houdt hij zich bezig met het onderzoek 
naar het overzeese erfgoed van de VOC en de WIC Vanaf 
1970 IS hij voorzitter van de Historische Vereniging Oud-
Schipluiden Tevens is hij bestuurslid van de Stichting Midden-
Delfland IS mensenwerk en lid van de Monumentencommissie 
van de gemeente Midden-Delfland Regelmatig verzorgt hij in 
en buiten de regio lezingen over historische onderwerpen 

Fnts (FW) van Ooststroom (1945) Studeerde productontwer-
pen aan de Akademie voor Industriële Vormgeving te Eindho-
ven Hij is docent aan de faculteit Industrieel ontwerpen van 
de Technische Universiteit Delft In 1973 kwam hij in Vlaar-
dingen wonen (aan de Trekkade) en werd actief in de natuur-
en landschapsbescherming In 1977 was hij initiatiefnemer en 
medeoprichter van de Midden-Delfland Vereniging waarvan 
hij tot 1997 bestuurslid was en tot 2004 eindredacteur van 
de Midden-Delfkrant Sinds 1980 houdt hij zich vooral bezig 
met de cultuurhistorie van Midden-Delfland, publiceert daar-
over en houdt lezingen Zijn specialisatie is de bouwhistorie 
van boerderijen Hij is bestuurslid van de Boerderijenstichting 
Zuid-Holland en van de Stichting Midden-Delfland is mensen-
werk Sinds 2005 heeft hij een eigen adviesbureau. Stad & 
Streek Cultuurhistorie 

Jeroen (J P) ter Brugge (1967) Studeerde prehistorische en 
middeleeuwse archeologie in Leiden en Amsterdam en was 
van 1993 tot en met 1996 de eerste gemeentelijk archeoloog 
van Vlaardingen Van 1996 tot 2001 was hij werkzaam bij 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek als 
provinciaal archeoloog voor Utrecht en voor het project Hoge 
Snelheidslijn Zuid Van 2001 tot en met 2007 was hij directeur 
van het Visserijmuseum/Vlaardings Museum en sinds 2007 
bekleedt hij de functie van hoofd collecties bij het Maritiem 
Museum Rotterdam Hij verzorgde diverse publicaties met be-
trekking tot archeologische en historische onderwerpen 
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Zouteveen' Dat ligt toch tussen Vlaardingen en Schipluiden' Inderdaad en 
daarmee houdt de kennis van de meeste bewoners van onze stad over 
Zouteveen wel op Toch is het mogelijk dat het stukje Vlaardingse grond 

waarop u woont, waar u vaak kwam of komt, oorspronkelijk behoorde tot de 
Zouteveense enclave 
Het IS dan ook niet toevallig dat we in de oude hal van het Vlaardingse stadhuis 
een glas-in-loodraam met het wapen van Zouteveen vinden 
In dit boek leiden Jacques Moerman en Fnts van Ooststroom ons in verhalen en 
beelden door de Historische aspecten van de ambachtsheerhjkheid Zouteveen 
Te voet is vanuit het centrum van de stad Op een uur gaans zeker voor ieder 
die hun verhaal heeft gelezen nog heel wat cultuurhistorie te beleven Lezen' 
en dan met enige cultuurhistorische kennis fietsen langs de Vlaardingervaart, 
Breeweg, Gatweg, Oostveenseweg en Zouteveenseweg U zult meer zien dan u 
voordien zag 
Jeroen ter Brugge roept beelden en nostalgische gevoelens bij ons op door een 
overzicht te geven van Fotografen in Vlaardingen voor 1940 Wie maakten de 
foto's van verdwenen of nog aanwezige straten en gebouwen Welk feest staat 
er op die foto en hoe oud was opa toetP Op een professionele manier bekeek de 
schrijver duizenden foto's en hij komt tot een Typering en Datering van foto's 
die het in de Vlaardingse geschiedenis geïnteresseerden gemakkelijker maakt 
oude foto's te dateren Dit jaarboek bevat dus zowel de geschiedenis van de 
mensen die grotendeels de foto's maakten van onze (over-) grootouders en de 
stad waarin zij leefden en een instrument om oude Vlaardingse foto's beter te 
kunnen plaatsen Een mooie kans dat u voortaan aan oude foto's meer ziet dan 
u er voorheen aan zag 
Cobi Bot schrijft de Kroniek van Vlaardingen 1956, een jaar waarin PA van 
der Kooij als officiële vertegenwoordiger Opeis gaat verkopen, station Vlaardin-
gen-Oost wordt geopend, het Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamse-
weg in gebruik wordt genomen, het Gemeentelyceum van start gaat, dominee 
W Glashouwer vertrekt, dr J Zijlstra spreekt. Marie de Vries-van der Spek 
een tuinhuisje opent, er een rolschaatsbaan is aan de Insulindesingel, Puck van 
Duyne-Brouwer naar Melbourne gaat en dr W Drees het Unilever Research 
Laboratorium opent 
Marianne van Papeveld-Horst schrijft de Kroniek van Vlaardingen 2006, het 
jaar dat Baauw Bouwmaterialen vertrekt uit de Havenstraat, er een baby te 
vondeling wordt gelegd, de eerste Bob Verbiestprijs wordt uitgereikt, D66 niet 
terugkeert in de gemeenteraad, bekende stadgenoten als Rita van Toor-Busch-
mann en Dirk Haddeman overlijden, Bassie en Adriaan 50 jaar samenwerken, 
er grote belangstelling is voor het Varend Corso, er een overdekte kunstijsbaan 
naast het Delta Hotel is en de Norfolkline begint veerbootverbindingen te onder-
houden vanuit onze stad 
Dankzij goede gevers werd het de 40 jaar oude Historische Vereniging deze keer 
mogelijk gemaakt een boek van deze omvang uit te geven Dank daarvoor 
Dank aan de auteurs, de fotografen, het Stadsarchief, het Vlaardings Museum/ 
Visserijmuseum en Stout Grafische Dienstverlening 
Wij hopen ook de komende jaren boeken uit te geven die interessant zijn voor 
allen die een binding met onze stad hebben Wijs uw buurman, familielid of 
vriend eens op dit boek en op de mogelijkheid lid te worden van de Historische 
Vereniging 
Veel plezier bij uw tocht door het Zouteveense en bij het snuffelen m oude foto's 
en in de Kronieken 

Jaarboekcommissie Historische Vereniging Vlaardingen 
November 2007 
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Ter hoogte van de Harreweg en omendebij pal bezuiden het 

Oostveen, daar ligt, breed-uit, Ruimzicht, het boerenspul van 

Casper van Adel. Dat is wel oud, maar verre, zeer verre van 

gammel. Zoo is 't met het bouwsel, niet minder met de grond 

en het vee. Op bar bestige lappen land grazen in de zomerdag 

welgedane koeibeesten, vette melk en smijige boter gevend. 

Die wei van Casper van Adel kent bekant geen einders en 

zijn hoevegedoe ligt daartusschen neergehurkt als een oude 

grafelijke burcht, fraai kakkestoelemeiend onder dik loover'. 

Uit: Fenand van den Oever, Casper van Adel (1940). 

Ten noorden van de Vlaardingse wijk Holy en de Schie-
damse wijk Woudhoek werd in de winter van 2006 op 
2007 het laatste stuk van de Holierhoekse Polder tot 

recreatiepark omgevormd. De gehele polder is dan ten prooi 
gevallen aan stadsuitbreiding en recreatie. Er zijn vrijwel 
geen herinneringen meer aan het rijke agrarisch verleden van 
deze polder, waarvan de weilanden begonnen bij de Kethel-
weg in Vlaardingen en de Vlaardingseweg in Kethel en die 
doorsneden werd door het riviertje de Vlaarding en de oude, 
landelijke Holyweg. Die Holyweg begon bij het Plein-Emaus, 
naast het raadhuis van de gemeente Vlaardinger-Ambacht en 
voerde ons tussen rijen knotwilgen en langs prachtige boer-
derijen, door het schier eindeloze polderlandschap, richting 
Zouteveen, Schipluiden en Delft. 

De Holyweg eindigde bij de nog bestaande splitsing van Woud-
weg en Breeweg. De Breeweg is inderdaad iets breder dan de 
andere polderwegen. Met een bochtje steekt de weg de water-
loop de Zweth over (een zwetsloot is een grenssloot). Dit wa-
ter vormt de grens tussen de Holierhoekse en de Zouteveense 
Polder, die dan ook waterstaatkundig een geheel vormen. Het 
polderwater is nu ook de grens tussen de gemeente Vlaardin-
gen en de gemeente Midden-Delfland, vroeger tussen Vlaar-
dinger-Ambacht en de ambachtsheerlijkheid Zouteveen. 
Honderd passen verder zijn we op 'den Kruisweg', het cen-
trum van Zouteveen. We bevinden ons op een uur gaans vanaf 
de molen aan de Korte Dijk... 
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Deel van de Kaart van het Hoogheemraadschap van Schieland door 
Floris Balthasars, 1611 

Den Kruisweg 
Op het kruispunt komen de Breeweg, de Zouteveenseweg, de 
Oostveenseweg en de Willemoordseweg samen (zie ook kaart 
op pagina 50). De Oostveenseweg heette ook wel Tweede 
Veen, als onderscheid met de Eerste Veen, de huidige Woud-
weg. De Willemoordseweg kreeg zijn naam in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Daarvoor - en in de volksmond nog 
steeds - werd de weg Gatweg genoemd. Het is een naam met 
een onzekere oorsprong. Sommigen menen dat de weg naar 
"een gat' voert, een kleine buurtschap. Anderen denken dat de 
weg naar 'het gat' voert, de plaats waar de Boonervliet in de 
Vlaardingervaart uitmondt (vgl. 'zeegat', 'tochtgat'). 

Op een kaart van de landmeter Joan van Beest uit 1637 wordt 
het 'dorpscentrum' gedetailleerd weergegeven: een boerderij 
met tuin, boomgaard en twee hooibergen, een kapelletje en 
de woning van Jan Cornelisz. den Boer. 
De woning van Jan Corneliszoon was wellicht een boerderij. 
Tevens was er een herberg gevestigd. In die herberg werden 
sinds onheuglijke tijden jaarlijks de rekeningen van de polder 
opgemaakt. In 1907 werd de vroegere herberg gesloopt. Op 
oude foto's is het een hoog, rietgedekt huis met fraai gemet-
selde ontlastingsbogen boven de vensters. Het dateert waar-
schijnlijk uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het 
interieur van de herberg schijnt fraai versierd te zijn geweest 
met een eikenhouten betimmering met veel snijwerk. Na de 
afbraak werd de betimmering geveild in 'De Vergulde Valk' 
in Schipluiden en verhuisde daarna naar een nieuwe eigenaar, 
'op stand' in Wassenaar. 
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Fragment van een kaart uu het kaartboek van het St Jacobsgasthuis 
door Joan van Beest 1637 GA Schiedam 

Op de plaats van de herberg verrees een dienstwoning voor 
de wegwerker, in een aanbouwtje stond de brandspuit In het 
huis aan de overkant, dat in dezelfde tijd en stijl werd gebouwd 
op de plaats van de kapel, woonde de njksveldwachter 

De herberg aan de Kapel kort voor de afbraak in 1907 
(collectie A A Olsthoorn) 

Rechts de in 1909 gebouwde dienstwoning voor de wegwerker links de 
woning van de veldwachter (collectie A A Olsthoorn) 

Hoewel het kapelletje bijna driehonderd jaar geleden werd 
gesloopt, heet in de volksmond de buurtschap rond het kruis-
punt nog steeds "De Kapel', een naam die bovendien levend 
wordt gehouden door het opschrift op het innjhek van de 
boerderij in het derde kwadrant van het kruispunt 'Aan de 
kapel, Anno 1874' 
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De kapel van Zouteveen Afbeelding uit Mr PGQ Sprenger van Eijk, 
Vlaardinger-Anibacht, Babberspolder en Zouteveen, 1832. 

Kapel van Zouteveen 
Het kapelletje werd in 1482 gesticht door de Vlaardingse 
pastoor Herman van Lockhorst. Er mocht één keer in de 
week - maar niet op zondag - een mis worden opgedragen. De 
inkomsten voor het onderhoud van de kapel kwamen voor een 
deel uit de opbrengsten van het kapelland, 4 morgen en 2 hond 
groot, dat beheerd werd door de kapelmeester (1 morgen is ca. 
0,85 ha, een hond is een zesde morgen). Het land lag tussen de 
Zweth en de Woudweg en was geschonken door de zuster van 
de pastoor. In 1572 raakte de kapel vanwege de Reformatie 
buiten gebruik; er mochten geen godsdienstoefeningen meer 
gehouden worden. In 1608 blijkt het als school te fungeren, 
want ds. Isaacus Naeranus van Vlaardingen stelde in de Classis 
van Delft aan de orde, dat de schoolmeester van Zouteveen de 
kinderen boeken liet lezen die tegen de gereformeerde religie 
waren. Ongetwijfeld waren dit "paapse' boeken. De bewoners 
van Zouteveen waren overwegend rooms-katholiek gebleven. 
In de afgelegen school, waar de controle minder sterk was, 
ontvingen hun kinderen onderwijs van schoolmeesters die 

er geen moeite mee hadden om het lesmateriaal wat aan te 
passen aan het publiek. 
In 1657 klaagde schoolmeester Adriaen Jorisz. van der Gaech 
over het feit dat verschillende kinderen uit Schipluiden naar 
de school van Zouteveen gingen. De belangrijkste reden was 
dat de 'paapse' beginselen daar inmiddels oogluikend werden 
toegestaan. De ambachtsheer van Zouteveen, Gijsbert van 
Matenesse, was op het gebied van religie ruimdenkend. 
Op 7 maart 1685 was Jan van Berckel schoolmeester van Zou-
teveen. Hij huurde een huis, erf en boomgaard 'staende op de 
Zouteveense cappelle'. 
In een processtuk uit 1688 wordt er afkeuring over uitgespro-
ken dat na meer dan 100 jaar Reformatie nog steeds het altaar 
in de school aanwezig was. Ondanks deze verwikkelingen 
bleef de school nog vele jaren functioneren. Pas in 1719 werd 
de kapel afgebroken en eindigde het onderwijs in Zouteveen. 

Rechthuis van Zouteveen 
De lage, civiele rechtspraak in Zouteveen vond, in ieder ge-
val na ca. 1650, plaats in een herberg aan de kade van de 
Vlaardingervaart. In dit "Rechthuis' huurde de overheid twee 
vertrekken voor eigen gebruik. Hier vergaderden schout en 
schepenen en vonden de beraadslagingen plaats van de am-
bachtsbewaarders, de molenmeesters en de kroosheemraden 
die verantwoordelijk waren voor de waterhuishouding in de 
polder. Dat het rechthuis aan het water lag, is niet verwon-
derlijk. Het vervoer over water was vrijwel in alle jaargetijden 
gewaarborgd, terwijl dat via de landwegen gedurende vele 
maanden van het jaar eigenlijk onmogelijk was. Bovendien 
lag het rechthuis langs de route van de trekschuit, juist bij 
de plaats waar de paarden van de trekschuit vanuit Maas-
sluis de Vaart werden overgezet in een schouw, een boot met 
een platte bodem. De plaats aan de vaart wordt nog steeds "'t 
Vlaardingsche Schou' genoemd. 

In de officiële ruimte van het Rechthuis werden de belang-

Het Rechthuis aan de Vlaardingervaart. Foto Frits van Ooststroom 



rijke stukken betreffende het ambacht bewaard in een am-
bachtskist Dit archief van Zouteveen kwam uiteindelijk te-
recht in het Vlaardings Stadsarchief Zo ook het "Register van 
d'Heerlikheijd van den Souteveen Anno 1688' Op folio 4 van 
dit handschrift wordt vermeld 'Op 't Gadt bij 't Schouw onder 
d'heerhjckheijdt van Souteveen ten huijse van de bode van 
dezelve heerhjckheijt staet in een glas het wapen van Sou-
teveen' 
In het midden van de zeventiende eeuw groeide in Zouteveen 
de noodzaak van een eigen ambachtswapen In 1651 gaf Jo-
han van Matenesse aan de baljuw/schout en het gerecht van 
het ambacht toestemming om het wapen van het geslacht Van 
Matenesse te gaan voeren en gebruiken Deze gunst verleen-
de hij bij gelegenheid van de totstandkoming van het nieuwe 
rechthuis Het wapen werd opgenomen in één van de glazen 
van de ambachtswoning Onder de afbeelding stonden in het 
glas ook de namen en wapens van de baljuw/schout, de zeven 
schepenen en de secretaris van Zouteveen, respectievelijk 
Cornells Niepoort, Jan Cornelisz Amerkerck, Cornells Foppen 
Ackersdijck, Isbrant Willemsz Overwijck, Dirck Cornelisz 
Segwaert, Aernt Jorisz de Jonge, Jacob Jansz de Vette, Gillis 
Leendertsz en Jacobus Bollaert 
Huijch Jacobsz Groen was in 1651 de bode van de ambachts-
heerhjkheid Zouteveen In 1680 kocht Claes Jansz van Rijt 'de 
herberge staende op de Souteveense kade aen het Schouw' 
De vermoedelijke plaats van het grote raam is nog steeds te 
zien in de voorgevel van de oude herberg, onder de aftekening 
van een brede korfboog Het rechthuis werd in 1875 met een 
stal en een boenhoek uitgebreid tot boerderij 

Het oudste rechtboek van Zouteveen 
Het IS verleidelijk om eens een kijkje te nemen in het archief 
van Zouteveen en een aantal van de rechtzaken in een plat-
telandsgemeenschap te volgen Hoe zat die rechtspraak in el-
kaar en wat was de aard van de rechtzaken' 
Het oudste deel van het rechterlijk archief van Zouteveen 
IS het schependingboek, dat van 24 oktober 1572 tot 5 juni 
1587 loopt Het boek telt 594 zaken, waarvan de meeste 
korte schuldbekentenissen betreffen die betrekking hebben 
op kleine bedragen en inschrijvingen van 'kenningen' Bij een 
kenning moesten de twee partijen die een geschil aan het ge-
recht voorlegden een bedrag betalen, dat alleen aan de win-
naar van de kenning werd voldaan Het gaat dus om civiele 
zaken (geschillen) en kleine overtredingen De rechtzitting of 
vierschaar werd voorgezeten door de schout, die werd bijge-
staan door een secretaris en ten minste twee gezworenen, 
die ook wel worden aangeduid met de term schepenen De 
gezworenen - m die tijd maximaal vijf in Zouteveen - werden 
door de ambachtsheer benoemd uit een voordracht, ze kwa-
men voort uit een selecte groep inwoners van het ambacht 
die het huurrecht bezaten en werden aangeduid als buurman 
Wat de voorwaarden waren om als buurman in aanmerking 
te komen, is niet precies bekend Wel is zeker dat de bewo-
ners (buren) van Zouteveen (en De Lier) lange tijd een eigen 

"rechtssysteem' en rechtspraak hebben gehad Op 20 juli 1512 
bepaalde Maximiliaan van Oostenrijk dat in De Lier en Zou-
teveen, net zoals elders, de ambachtsheer in alle rechten en 
zaken in de plaats van de landsheer moest optreden Een uit-
zondering werd gemaakt voor twisten, want dan moest het 
huurrecht toepasselijk blijven 

Grote misdrijven en beroepszaken werden door de baljuw en 
zijn hof berecht In de rechtzitting van 24 oktober 1572 was 
Dirck Willemsz schout van Zouteveen, hij ging op 20 febru-
ari 1573 in appel bij het hof van de baljuw van De Lier en 
Zouteveen De Zouteveense gezworenen hadden de eis van de 
schout om voor iedere aangebrachte klacht twee stuivers te 
ontvangen afgewezen, maar de baljuw en welgeboren man-
nen van De Lier en Zouteveen hielden deze uitspraak in stand 
Dit baljuwschap was in de periode 1399-1402 ontstaan, eer-
der (in 1282) had Floris V de heerlijkheid Zouteveen al met het 
ambacht De Lier verbonden De baljuw vertegenwoordigde de 
heer van De Lier en Zouteveen in veel zaken, zo regelde hij 
de inning van de tienden, bewaakte de rechten van visserij, 
vogelarij en de wind (windrecht is het recht op vrije windvang 
voor een molen) en verkoos de kerk- en kapelmeesters Bijzon-
der was het recht dat de baljuw had op twee hoed (1 hoed is 
ruim 10 hl) tarwe, dat voortkwam uit het voederen van het 
paard van de baljuw bij aankomst vanuit De Lier, bij gelegen-
heid van zijn ambtelijk optreden in de open lucht rondom de 
'gerechtspael' bij de kapel van Zouteveen In de zeventiende 
eeuw was er in het ambacht sprake van een traditionele ha-
verdag voor de paarden van de baljuw, waarbij de baljuw de 
bevolking trakteerde op bier en bokking 

Het schependingboek vermeldt niet waar de schout en de ge-
zworenen van Zouteveen in de zestiende eeuw bijeenkwamen 
In totaal vonden in de vermelde periode 154 rechtzittingen 
(rechtdagen) in Zouteveen plaats Een bijeenkomst, op 12 juli 
1576, ging niet door omdat er onvoldoende gezworenen aan-
wezig waren Op 5 december 1572 werd gezworene Cornells 
Pietersz een boete opgelegd, omdat hij op de rechtdag absent 
was en niet voor een vervanger had gezorgd De bode nep de 
gezworenen voor de vierschaar of rechtbank op en ontving 
daarvoor een halve stuiver per persoon Meestal waren naast 
de schout en de secretaris slechts twee gezworenen volgens 
een roulatiesysteem aanwezig Zij handelden de routinezaken 
af, zoals schuldbekentenissen, overdrachten van onroerende 
goederen, getuigenissen en machtigingen Als er een uit-
spraak in een groot geschil gedaan moest worden, verschenen 
er meer gezworenen op de rechtdag De secretaris zorgde voor 
de verslaggeving 

Gevolgen van oorlog 
In het jaar 1573 - tot 29 oktober - vond het hoogste aantal 
rechtzittingen plaats, namelijk 24 In 1574 en 1575 waren er 
slechts twee rechtdagen, respectievelijk op 7 mei en 21 juni 
en op 14 oktober en 25 november De periode na 29 oktober 



1573 tot 23 maart 1576 kan als een zeer ongeregelde tijd wor-
den beschouwd Als voorbereiding op het ontzet van Leiden 
werd ook Zouteveen onder water gezet, met als gevolg dat 
in de lage delen geen bewoning en bedrijfsvoering meer mo-
gelijk was De geringe vergaderfrequentie heeft dus alles te 
maken met de "troubelen' van de eerste jaren van de Tachtig-
jarige Oorlog, die het leven van veel Zouteveners ernstig be-
nadeelden Toch IS het opvallend dat er in het rechtboek maar 
heel weinig verwijzingen zijn te vinden naar deze roerige pe-
riode, waarin zowel de geuzen als de Spanjaarden heftig heb-
ben huisgehouden in deze omgeving Slechts in twee gevallen 
wordt de ellendige situatie heel expliciet vermeld 
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Fragment van een wandtapijt met het Ontzet van Leiden door Joost 
Jansz Lanckaert 1587 Museum De Lakenhal Leiden 

De eerste keer gebeurde dit op 29 juli 1580, toen Cornells 
Claesz en Lenert Willemsz , voogden van het weeskind van 
Anen Ariensz jonge smid, genaamd Neeltgen Ariensdr, die 
verwekt was bij Annetgen Woutersdr, de betaling eisten van 
500 pond Hollands, het erfdeel van haar moeder Een aan-
vullende eis was 50 pond Hollands als bruidsstuk, wanneer 
het kind de huwelijksstaat bereikte De verweerders, Lenert 
Adnaensz en Marritgen Florendr, de weduwe van Anen 
Ariensz jonge smid, verzochten om kwijtschelding van het 
vermelde bedrag 'overmits de grote schade ende verhes doer 
de oorloge, ongebruijck van de landen ende of branding van 
de woninghe' 
Een tweede vermelding van de oorlog wordt in de rechtzit-
ting van 21 november 1586 gedaan Tijdens 'de lesten trou-
ble' heeft Lenert Cornelisz in de sloot achter zijn woning een 
'zeeckere boonketel (om voedsel te bereiden), temme plattee-
len (tinnen platte borden), kannen, candelaers ende anders' 
verborgen De woning is later verkocht aan Lenert Engelsz 

Een knecht van de nieuwe eigenaar heeft de voorwerpen ge-
vonden en bezorgd in het huis van Lenert Engelsz , die de 
rechthebbenden hierover niet heeft geïnformeerd 
Naar de turbulente jaren 1573-1575 verwijzen ook de regelin-
gen die voor achtergebleven weeskinderen getroffen moesten 
worden Er is in die periode duidelijk sprake van een grotere 
sterfte dan in de jaren ervoor en erna Ook andere bronnen, 
zoals de rekeningen van het Gasthuis in Delft en van de Sint 
Jansheren in Haarlem, die beide veel land in deze omgeving 
in bezit hadden, vermelden in dezelfde periode een flink aan-
tal sterfgevallen Veel boeren verloren hun vee en moesten 
tijdelijk elders, bijvoorbeeld binnen de stadsmuren van Delft, 
een veilig onderdak zoeken Als gevolg hiervan was er veel 
armoede en ziekte en stierven er relatief veel bewoners in 
deze regio 
Een opvallende zaak heeft te maken met de rooms-katholieke 
kapel van Zouteveen, die met de komst van de geuzen en de 
Reformatie in 1572 haar oorspronkelijke functie heeft verlo-
ren Burgert Pietersz eiste in de rechtzitting van 23 maart 
1582, dat Goosen Jansz van Vlaenderen zijn 'baggen' (var-
kens), mest en andere vuiligheden uit de kapel verwijderde 
en dat hij het gebouwtje weer in oude staat herstelde Voor 
het gebruik van de kapel moest hij 6 carolus gulden betalen 
Korte tijd later werd in het voormalige katholieke godshuis 
een school gesticht 

Overzicht van rechtzaken 
Om een idee te geven welke zaken de vierschaar van Zoute-
veen passeerden, volgt hier een overzicht Op de rechtdag van 
8 november 1572 eiste Cornells Arij Mathijsz van IJsbrant 
Jorisz hem de schuld te voldoen van de bonen die hij van hem 
gekocht had Jan Doesen werd op 12 juni 1573 een boete op-
gelegd, omdat hij tijdens de rechtzitting zijn muts of hoed op 
zijn hoofd hield Rochus Claesz , voogd van de achtergebleven 
weeskinderen van zijn overleden broer Cornells Claesz , heeft 
op 25 november 1575 voor hun onderhoud de helft van 2 mor-
gen land en de werf ontvangen Op 23 maart 1576 eiste Ael-
wijn Jacopsz van Lidewij Arijns 26 gulden voor het gebruik 
van drie morgen land Op 2 augustus 1578 werd uitgesproken 
dat Jan Willemsz 8 Rijnse gulden moest betalen aan de waard 
Jan Jorisz vanwege verteerde kosten Rochus Claesz daagde 
op 27 januari 1581 Huijbrecht Heijndncxz voor het gerecht, 
omdat hij nog 15 gulden moest betalen voor de leverantie van 
haver en gerst Jan van Zanten, schout van Maasland, eiste 
op 31 maart 1581 van Jan Jorisz , waard 'opt Gat', de betaling 
van 8'/2 gulden voor de huur van een kampje vlietland Op 23 
maart 1582 kreeg Sijmon Huijbrechtsz van de gezworenen te 
horen dat hij hoorngeld moest betalen, omdat zijn koeien in 
het rechtsgebied van Zouteveen stonden Op 16 maart 1584 
vernam Willem Claesz van de gezworenen en gemene buren, 
dat hij op de kade bij de Schipluidense korenmolen een huisje 
mocht timmeren om daarin te gaan wonen De dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland waren daar eerder mee ak-
koord gegaan Op 24 oktober 1586 werd Jan Jorisz voor het 
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gerecht gedaagd, omdat hij tijdens de Vlaardingse kermis in 
de herberg het Witte Paert aan de Korte Dijk zoveel stampij 
had gemaakt, dat de waardin geen behoorlijk gelag meer kon 
houden Hij moest 4VÉ gulden boete betalen, maar wilde in 
het openbaar geen leed betuigen. Jan Jorisz. weigerde te be-
loven het nooit meer te doen, hij zei alleen: 'het is geschiet, 
dat ie weet nyet oftet meer beuren zal'. Op dezelfde datum 
eiste Dirck Jacobsz. opt Houcken van Frans Claesz. de beta-
ling van 8 stuivers arbeidsloon, dat hij tegoed had vanwege 
het vervoer van hennep naar de stad en de bezorging van vis 
op de boerderij. 

Gebruik van grond 
Het schependingboek van Zouteveen geeft enig inzicht in het 
gebruik van de grond en de verscheidenheid aan vee. Er is 
sprake van weiland, hooiland, boomgaarden bij de boerderijen 
en akkerland, waarop haver, gerst, tarwe, bonen en hennep 
werden geteeld. De vermeldingen hebben vrijwel altijd te ma-
ken met onbetaalde schulden en calamiteiten. Zo diende op 

20 februari 1573 een zaak tegen de jongen van Claes Heijnen 
die van de weg 'in de haver' was gelopen om een beest (ver-
moedelijk een koe) uit de sloot te halen. Hij ging voor hulp 
naar Burchert Pietersz., maar toen ze terugkwamen was het 
dier dood. 

Ambachtsheren en vrouwen van Zouteveen 
Wanneer ontstond Zouteveen als bestuurlijke eenheid? In 
1982 werd in Zouteveen het 700-jarig bestaan gevierd. De 
heerlijkheden 'iiere'en 'Zoute/n^e/ie'werden op 28 juli 1282, 
'des dinsdages na sint Manen Maddalenendach', door graaf 
Floris V verkocht aan ridder Jan Persijn. Zouteveen en De 
Lier behoorden oorspronkelijk tot het grafelijk domein waar-
uit Machteld van Brabant, de echtgenote van Floris IV, haar 
inkomen verkreeg. Zij woonde in 's-Gravenzande, waar zij 
een parochiekerk, een begijnhof en vermoedelijk een gasthuis 
stichtte. Haar kleinzoon Floris V maakte in 1282 De Lier en 
Zouteveen los van het grafelijk bezit en stond zijn rechten in 
dit gebied af in ruil voor bevoegdheden in Waterland en Se-

Heren en Vrouwen van De Lier en Zouteveen 

De Lier en Zouteveen 

1214 

1268/69 

1282 

1283 

1304 

1353 

Machteld van Brabant 

Beatrijs van Dampierre 

Jan II Persijn 

Nicolaas Persijn 

Jan III Persijn 

Catharina Persijn 

De Lier en Zouteveen (helft) 

1372 

1396 

1412 

1439 

1455 

1462 

1482 

1496 

1538 

1545 

Gijsbrecht van Nijenrode 

Otto van Nijenrode 

Ida van Bijland 

Jan II van Nijenrode 

Gijsbrecht IV van Nijenrode 

Jan III van Nijenrode 

Jan IV van Nijenrode 

Josina van Nijenrode 

Clara Turck 

Johanna van Zwieten 

De Lier en Zouteveen (helft) 

1372 

1391 

1404 

1410 

1430 

1456 

Goede van Bergen 

Jan II van Haemstede 

Jan III van Haemstede 

Flons III van Haemstede 

Lijsbeth van Haemstede 

Jan II van Hodenpijl 

De Lier en Zouteveen (tweemaal kwart) 

1473 Jan I van Zwieten 

1485 

1487 

1511 

1527 

De Lier 

1463 

1471 

1471 

1488 

1501 

1539 

1539 

1545 

1549 

De Lier 

1554 

1574 

1609 

1619 

De Lier 

1623 

1629 

1676 

1715 

1716 

1733 

Adnaan van Zwieten 

Jan II van Zwieten 

Jan III van Zwieten 

Janne van Zwieten 

en Zouteveen (tweemaal kwart) 

Cornelie van der Werve 

Jorijs van Hodenpijl Aerntsz 

Cornelie van Ruychrocksdr 

Joris van Hodenpijl 

Jan van Remmerswale 

Yde van der Werve 

Jasper van Everdingen 

Jan van Halmal en 

Pieter van Halmal 

Jan de Jonckere Mertensz 

Agatha van Alckemade 

Margaretha van Culemburch 

Willem van Commigny 

Jacob van Dijck 

Cornells van Lookhorst 

Adam van Lookhorst 

Fredenk, baron van Rheede 

Wilhelmina Henriette van Rheeden 

Steven van der Doest 

Theodora Ohda Doys 

1774 Gerlag Jan van der Does 

van Langeveld 

1810 Frederika Louisa van der Does 

van Noordwijk 

1812 Willem Hendrik, baron van Heerdt 

1820 Phihp Meij 

1821 Jan Nicolaas Adnaan de Comngh 

1835 Petrus Coenraad de Comngh 

1848 Mr Jacobus Steur van Vnjberghe 

de Comngh 

1860 Hendrik Hartoqh Heys 

Zouteveen 

1623 Johan van Matenesse 

1654 Gijsbert van Matenesse 

1670 Willem van Matenesse 

1676 Florentina van Matenesse 

1687 Mr Nicolaas van der Dussen 

1705 Ewoud van der Dussen 

1729 Jacob van der Dussen 

1772 Catharina van der Dussen 

1776 Ewout van der Dussen 

1828 Jan van der Dussen 

1857 Eva van der Dussen 

1858 Mr Samuel Hartogh Heys 

1860 Mr Dr Hermannus Hartogh Heys 

Verkorte weergave van een opvolgingslijst 

opgesteld door P J Westerdijk 
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venvanc, waar Jan Persijn heer van was geweest De graaf 
versterkte hierdoor zijn greep op het onrustige noorden van 
Holland, waar de Westfriezen en de Kennemers in opstand 
waren gekomen tegen het grafelijk gezag 
Jan Persijn werd door deze transactie de eerste ambachtsheer 
van Zouteveen De erfpachten moesten door de bewoners in 
het vervolg aan hem worden voldaan Ook kreeg hij inkom-
sten uit het schot (een grondrente) en de rechtspraak Jan 
Persijn bleef in het noorden wonen, waar zijn meeste bezit-
tingen lagen Zijn familie heeft de ambachtsheerlijkheden De 
Lier en Zouteveen tot in de tweede helft van de veertiende 
eeuw in bezit gehouden, waarna zij overgingen naar het ge-
slacht Van Nijenrode Vanaf 1372 blijkt het eigendom gesplitst 
te zijn, maar in 1545 werden beide ambachten weer verenigd 
Johanna van Zwieten, vrouwe van Opmeer, trad vanaf dat 
ogenblik op als ambachtsvrouwe Jacob van Dijck (1567-1631) 
was in de periode 1619-1623 de laatste ambachtsheer van De 
Lier en Zouteveen Deze internationaal bekende advocaat - hij 
was onder andere raad en ambassadeur voor Zweden aan het 
Haagse hof - leefde op te grote voet Hij verkocht in 1623 De 
Lier voor f 46 000,- aan Cornells van Lokhorst en Zouteveen 
voor f 24 000,- aan Johan van Matenesse, heer van Riviere 
Vanaf dat ogenblik gingen de heerlijkheden definitief afzon-
derlijk verder Zouteveen behoorde van 20 februari 1623 tot 
30 juni 1653 aan Johan van Matenesse en vanaf 2 augus-
tus 1654 aan zijn zoon Gijsbert van Matenesse In 1687 was 
Nicolaas van der Dussen ambachtsheer van Zouteveen, zijn 
zoon Ewout van der Dussen volgde hem in 1705 op en diens 
zoon Jacob van der Dussen werd in 1729 heer van Zouteveen 
De familie Hartogh Heys was het laatste geslacht dat de am-
bachtsheerlijkheid in handen had 
In de Bataafse periode (1795-1806) waren de heerlijke rech-
ten vervallen verklaard, maar die rechten werden in 1817 
hersteld. 

De weerbare mannen van Zouteveen m 1747 
In 1747 waren in de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen maatregelen genomen om aan een eventuele Franse 
invasie het hoofd te kunnen bieden De Staten van Holland en 
West-Friesland besloten over te gaan tot het registreren van 
de volwassen mannen op het platteland en tot het vormen van 
een burgerwacht van zo'n 10 000 man Schout en schepenen 
heten daarop in elk ambacht lijsten met weerbare mannen sa-
menstellen Er werd bepaald dat opgegeven moest worden de 
namen van mannen van 16 tot 60 jaar, met de vermelding of 
deze vermogend of onvermogend waren, dat wil zeggen of ze 
al dan niet in staat waren een wapen te kopen, en het aantal 
aanwezige wapens. 

Het overzicht van Zouteveen vermeldt 28 vermogende en 14 
onvermogende mannen Onder de vermogenden bevonden 
zich vier schepenen, namelijk Arij Abrahamsz van der Eijck, 
Gerrit Hendnksz Poot, Jan Hendriksz Clapwijk en Corne-
lls 's Grevelsz Middelhuijsen Twee schepenen waren ouder 

dan zestig jaar en werden niet meegeteld, namelijk Pieter 
Pietersz Poot en Cornells Cornelisz van der Valk Alle sche-
penen van Zouteveen waren, net zoals bijna overal elders in 
de Republiek, gereformeerd Deze religie werd vanaf 1572 
tot de Bataafse periode sterk door de overheid bevoordeeld 
Schout in Zouteveen was in 1747 Adnaan van der Lely, FD 
Bas trad als secretaris op In het ambacht waren vijf personen 
afgekeurd vanwege doofheid, slechtziendheid of het priester-
schap Geestelijken waren in de Republiek vrijgesteld van de 
verplichting om als weerbare man op te treden Met de Zoute-
veense priester in die periode, Nicolaes Dijkman, zullen we la-
ter nader kennismaken De boeren van Zouteveen staan in de 
lijst vrijwel allemaal als vermogend geregistreerd Onvermo-
gend waren vooral de arbeiders, de bouwknechten (boeren-
knechten) en twee van de drie watermolenaars, namelijk Jan 
Teunisz van der Vaart en Jacob Prins, de laatste was tevens 
gerechtsbode Arend Conijnenburgh was als watermolenaar 
vermogend Cors Damen Bergman bezat nabij de Kapel een 
boerderij en bakkershuis Eén persoon. Jan Andnesz Buijs, 
bevond zich op zee 

Van de 42 weerbare mannen gaven maar zes personen op één 
of meer eigen wapens te bezitten, te weten een oude piek, drie 
degens en vijf snaphanen (een snaphaan is een geweer dat door 
middel van een haan met vuursteen kon worden afgeschoten) 
In de lijst van Zouteveen worden de volgende woonbuurten 
genoemd de Noortbuurt, de Kapel, de Oostveen, het Voorne 
weer (vroonweer) nabij de Breeweg, waar twee armenhuis-
jes stonden, en de Ambachtska langs de Vlaardingervaart 
Familienamen die meermalen in de lijst voorkomen zijn Van 
der Eijck, Ouwerkerk, Van der Vaart, Poot, Touw, Overgaegh, 
Van Dijk en Van der Valk De familie Van der Vaart, die oor-
spronkelijk aan de Vlaardingsekade het beroep van rietdekker 
uitoefende en in het begin van de zeventiende eeuw nog Dec-
ker heette, dankt haar naam aan de Vlaardingervaart Het 
geslacht Poot komen we m de zestiende eeuw al herhaaldelijk 
in Zouteveen tegen De beroemdste telg van deze familie is de 
dichter Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733), die het land-
leven in zijn geboortestreek, het aangrenzende Abtswoude, 
diverse malen fraai heeft bezongen Verscheidene namen die 
in 1747 maar een keer worden genoemd, komen nu veelvuldig 
in de regio voor, zoals Van Paassen, Ammerlaan, De Vette, 
Van der Drift, Berkhout, Zegwaart en Arkestein 

D J Noordam heeft studie gemaakt van de weerbare mannen 
van Maasland in 1747 Hij heeft berekend dat het percentage 
weerbare mannen op de totale bevolking 27 procent was Als 
we dit cijfer voor Zouteveen gebruiken komen we op zo'n 155 
inwoners In werkelijkheid schatten we het aantal bewoners 

Gemeente Vlaardinger-Ambacht uit de Gemeente Atlas van de provmcie 
Zuid-Holland door J Kuypei 1868 Uitgegeven door Hugo Sunngar 
Leeuwarden 
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(zonder seizoenarbeiders) van dit ambacht hoger, namelijk op 
zo'n 200 personen. Gedurende drie eeuwen is dit getal onge-
veer gelijk gebleven. Dit geldt ook voor het gemiddelde aantal 
woningen. Zouteveen telde 42 huizen in 1561 (zie hierna), 37 
in 1632, 38 in 1732 en 35 in 1832. Volgens P.G.Q Sprenger van 
Eijk bestond de bevolking in 1832 uit: '138 Roomschen, 64 
Gereformeerden en 4 Luterschen, tezamen 206, waaronder 
van het mannelijke geslacht 114 en van het vrouwelijke 92'. 

Relatie Zouteveen-Vlaardingen 
In 1811, in de Franse periode, werden Zouteveen en Vlaar-
dinger-Ambacht bij Vlaardingen gevoegd. Maar zo gauw de 
Fransen vertrokken waren, werd de samenvoeging ongedaan 
gemaakt. Per 1 april 1817 werd Zouteveen een zelfstandige 
gemeente. In 1828 deden Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land een poging om Zouteveen weer, samen met Vlaardin-
ger-Ambacht en Babberspolder, bij Vlaardingen te voegen. 

Maar Zouteveen weigerde en betitelde het voorstel als 'aller 
schadelijkst, moeielijk en rumeus'. Een samengaan met alleen 
Vlaardinger-Ambacht zag men niet als bezwaarlijk: beide ge-
meenten hadden al sinds 1817 een en dezelfde burgemeester, 
namelijk Pieter Verkade (tot 1843). 
Bij acte van 12 maart 1830 verkoopt Diederik van Leyden 
Gael, ambachtsheer van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht 
en Babberspolder, zijn privé grondbezit met alle daarbij be-
horende rechten voor ƒ 100.000,- aan de stad Vlaardingen. 
Van Leyden Gael verbleef vaak op zijn buitenplaats Abtspoel 
tussen Oegstgeest en Warmond en had weinig belangstelling 
voor zijn 'Hof' aan de oostzijde van het Buizengat. Door deze 
aankoop kon Vlaardingen eindelijk uitbreiden! 

Het grondgebied van het ambacht Zouteveen Samenstel van de 
kaartbladen 17 en 18 van de Kaart van het Hoogheemraadschap van 
Delfland door Nicolaes Kruikius, 1712 



In 1848 was een nieuw voorstel aan de orde: een samengaan 
van Maasland, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen, onder 
de naam Gemeente Maasland. Maar de natuurlijke barrière 
van de Vlaardingervaart belette hier de annexatie. Een merk-
waardig argument, want Vlaardinger-Ambacht werd altijd al 
gedeeld door de vaart, waarover slechts in de stad Vlaardin-
gen, bij de sluizen een brug was gelegen. 
Sinds 1852 hadden Zouteveen en Vlaardinger-Ambacht weer 
een gezamenlijke burgemeester in de persoon van L. Knap-
pert. In 1853 werd deze opgevolgd door A. van Linden van 
den Heuvell. Deze gezamenlijkheid leidde tot de stichting van 
de nieuwe gemeente Vlaardinger-Ambacht op 1 september 
1855, met Van Linden van den Heuvell als burgemeester. Het 
was voorgoed gedaan met de zelfstandigheid van Zouteveen. 
Maar ook Vlaardinger-Ambacht wordt opgeheven. Op 31 juli 
1941 spreekt burgemeester J. Luijerink voor het laatst de ge-
meenteraad toe: 'Hetgeen wij reeds lang gevreesd hebben, zal 
nu toch plaats hebben. De Staatscourant no. 143 van 1941 
bevat de Beschikking van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken, waarbij onder meer 
onze gemeente met ingang van 1 augustus 1941 wordt op-
geheven en gevoegd bij Vlaardingen, behoudens gedeelten, 
die bij Schiedam en Schipluiden komen'. In een terugblik ver-
gelijkt hij de situatie in zijn gemeente in 1920 met die van 
1941. Enige punten hieruit: 'De bevolking steeg in de laatste 
twintig jaar van 1500 tot 7000 inwoners'. 'Het aantal wonin-
gen in 1920 bedroeg 350, tegen 494 in 1930 en 1734 in 1941'. 

'In 1920 was er nog slechts 200 meter straat (bedoeld wordt 
'bestrate straat'), in 1941 is dit ongeveer 9 kilometers'. Ook 
de weg naar Schipluiden was verbeterd. Na ook de raadsle-
den en het gemeentepersoneel bedankt te hebben voor hun 
arbeid 'met zoveel toewijding en liefde verricht', besluit hij 
zijn afscheidsrede: 'Ik wil nu eindigen met de beste wenschen 
voor U en de uwen en ik hoop, dat het gemeentebestuur van 
Vlaardingen ook het gebied van 't oude Ambacht op loyale 
wijze zal besturen en dat wat nu nog Ambachters zijn en die 
morgen deel zullen uitmaken van groot-Vlaardingen, goede 
Vlaardingers zullen worden'. 
Het grondgebied van de gemeente Vlaardingen groeide in één 
keer van 700 naar 1700 hectare. Het grootste deel van het 
vroegere Zouteveen kwam bij Schipluiden. Op 1 januari 2004 
is Schipluiden - ondanks de barrière van de Vlaardingervaart 
- met Maasland samengevoegd tot de gemeente Midden-Delf-
land. 

De begrenzing van Zouteveen 
Sprenger van Eijk vermeldt in een aanhangsel op de 'Geschie-
denis en Merkwaardigheden der Stad Vlaardingen', dat Zou-
teveen in totaal '611 bunder, 21 roeden en 27 ellen' groot is. 
Waar liggen die hectaren nu precies? 

Fragment van een kaart uit het Proces-verbaal van grensbepaling van 
het grondgebied van Zouteveen, 1820. GA Vlaardingen 
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Op ingekleurde exemplaren van de in 1712 uitgegeven kaart 
van het Hoogheemraadschap van Delfland, vervaardigd door 
Nicolaes Kruikius, wordt het grondgebied van Zouteveen in 
één kleur afgebeeld. Maar zijn de grenzen correct weergege-
ven? Op andere plaatsen op de kaart is dat met altijd het ge-
val. Een kadastrale minuutkaar t ontbreekt van Zouteveen. 
In het Zouteveense archief bevindt zich een proces-verbaal 
uit 1820, waarin de grens van het grondgebied nauwkeurig 
wordt beschreven. De zuidgrens wordt gevormd door het wa-
ter de Zweth tussen de Vlaardingervaart en de Harreweg. De 
oostgrens loopt door de sloot naast het belendende kavel (dus 
niet door de bermsloot) van de Harreweg en 'Papsouschen-
weg', nu Abtswoude. De smalle tussenliggende kavel is in 
1820 begroeid met bosschages, zoals nu nog het geval is tus-
sen de Woudweg en het Kethelpark in Schiedam De boerderij 
op de hoek van de Oostveenseweg en de 'Rozenwoning', iets 
noordelijker langs de Harreweg, vallen buiten de grens van 
Zouteveen. Tussen deze boerderijen staat nog steeds de mooie 
hardstenen 'Bontepaal', de grenspaal waar de vroegere ge-
meenten Zouteveen, Kethel en Vrijenban samenkwamen. De 
boerderij aan het einde van de Tanthofkade ligt wel binnen de 
gemeentegrens van Zouteveen. Bij de Pootenheul (de brug bij 
de buurtschap Vockestaert) loopt de grens door de Pootensloot 
in noordwestelijke richting, volgt een klein stukje de Tanthof-
kade naar het noorden en loopt dan via het Nieuwe Slootje en 
de daar in het verlengde van liggende Noordmolensloot naar 
de Vlaardingsekade nabij de Noordmolen. Tussen het Nieuwe 
Slootje en de Noordmolensloot wordt met een kleine slinger 
de Keen Watering gekruist. De westgrens wordt vanaf de mo-
len gevormd door de Vlaardingervaart tot aan het slop tussen 
de Reigerhof en (voorheen) café Halfweg. Hier komt de grens 
weer in de Zweth. 

In het proces-verbaal van 1820 wordt de beschrijving van de 
grens vastgelegd door de schout (burgemeester) van Zoute-
veen, Pieter Verkade (1767-1848) en door de schouten van 
de buurgemeenten Hof van Delft, Vrijenban, Kethel, Vlaar-
dinger-Ambacht, Maasland en door de president van Vlaar-
dingen. Dat laatste is natuurlijk opmerkelijk. Hoe kan Zou-

De 'Bontepaal' aan de Harreweg op de grens van de vroegere 
gemeenten Zouteveen, Kethel en Vrijenban Foto Frits van Ooststroom 

De buurtschap Vockestaert Rechts de Tanthofkade, in het midden de 
Pootensloot die de grens vormde tussen Zouteveen en Vrijenban De 
brede sloot links vormde de grens tussen Vrijenban en Hof van Delft 
Foto Fnts van Ooststroom 

De boerderij de Drie Baarsjes aan de Vlaardingervaart (Emmakade), 
nabij de grens tussen Vlaardinger-Ambacht en de enclave Zouteveen 
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Groeten uit Vlaardinger-Ambacht Achter de koe is nog juist de Holyweg 
zichtbaar (nu Prins Bernhardlaan), op de achtergrond de huizen aan 
het Emaus De nj knotwilgen markeert de vroegere grenssloot tussen 
Vlaardinger-Ambacht en de enclave Zouteveen 

teveen grenzen aan de stad Vlaardingen? Artikel 4 van het 
proces-verbaal meldt: 'De schout van de Gemeente Zouteveen 
heeft ons te kennen gegeven dat ongeveer op een afstand 
van drie quartier uurs van hier (het bovengenoemde steegje 
bij de Zweth) nog een gedeelte van het grondgebied van de 
gemeente Zouteveen gelegen is.' Het betreft een wonderiijke 
enclave van Zouteveen in de uiterste zuidwesthoek van de 
Holierhoekse Polder, nabij de molen aan de Korte Dijk en het 
Plein-Emaus. De enclave is volgens Sprenger van Eijk groot '8 
bunder, 28 roeden en 90 ellen'. 

De grens van de enclave met Vlaardinger-Ambacht 
De grenzen worden op 26 juni 1820 bezocht, aangewezen en 
beschreven in het proces-verbaal. Alles wordt naar de toe-
stand in het terrein genoteerd, inclusief de namen van de 

grond- of opstaleigenaren. Kennelijk is er 
nog geen kadastrale minuutkaart met per-
ceelnummers voorhanden. 
Artikel 4 van het proces-verbaal behandelt 
de grens tussen de enclave en Vlaardinger-
Ambacht: 'Wij hebben ons alzoo naar het 
voornoemde gedeelte begeven en bevonden 
dat volgens aanwijzing de grensscheiding 
tusschen deze gemeente (Zouteveen) en die 
van Vlaardinger Ambacht wederom aan-
vangt, uit het midden van de Vlaardinger 
vaart, in de directie van een sloot, even be-
zuiden de woning genaamd de Drie Baarsjes 
houdende bij die sloot onder Zouteveen het 
weiland van A. van den Ham en A. Maar-
leveld en onder Vlaardinger Ambacht dat 
van Engel Zijdenbos, in eene Zuidoostelijke 
rigting uit gezegde Vaart, dwars over het 

Jaag of trekpad door den tuin bij voornoemde Drie Baarsjes 
gelegen, en door gezegde sloot tot in het midden van de Wes-
telijke sloot van de Holieweg, van daar Zuidwaards door die 
sloot tot in het midden van de Vlaarding, Noordoostwaards 
door de Vlaarding, passerende de Holiebrug, tot in de directie 
van de eerst aankomende sloot aan de Noordoostelijke kant 
van een boomgaard van Laurens Hoogendijk onder Zoute-
veen, van daar Zuidoostwaards uit de Vlaarding en door ge-
zegde sloot dwars over de Kethelweg, tot in de samenkomst 
van de Zuidoostelijke sloot van die weg en een hekje staande 
aan de Zuidwestelijke kant van het Raadhuis van Vlaardinger 
Ambacht, genaamd Emous, van daar Zuidwestwaards door 
laatstgemelde sloot tot in de directie van de scheiding van 
een boomboschje van J. van der Valk onder Vlaardingen en 
een gedeelte dijkgrond van Jan Koopman onder Zouteveen. 
Bij dit punt gekomen hebben wij bevonden dat aldaar de 
grensscheiding tusschen deze beide gemeenten eindigt en die 
met de gemeente Vlaardingen begint'. 
Het procesverbaal is ondertekend door 'de respective daar-
bij geinterresseerde Heeren Schouten en aanwijzer'. Dat is 

gemakkelijk, want de schout van Vlaardin-
ger-Ambacht en van Zouteveen zijn in 1820 
één en dezelfde persoon, namelijk Pieter Ver-
kade. 
Het kan haast niet anders of we zijn aange-
land bij het tolhek dat in 1809 op de grens 
van Vlaardingen en Zouteveen was geplaatst. 
Met de opbrengst van de tolgelden werd de 
aanleg en het onderhoud van de straatweg 
over de Maasdijk tussen Vlaardingen en 
Schiedam gefinancierd. 

BIJ het tolhek op het Emaus lag de grens tussen 
Vlaardingen en de enclave Zouteveen, later met 
Vlaardinger-Ambacht 



De grens met Vlaardingen 
Artikel 5 van het proces-verbaal beschrijft de grens met de 
gemeente Vlaardingen: 'Beginnende van het laatstomschre-
ven punt hebben wij op aanwijzing van den Heer Schout van 
Zouteveen en in tegenwoordigheid van den Heer President 
der Gemeente van Vlaardingen bevonden, dat de lijn die het 
grondgebied dezer beide Gemeenten vaneen scheidt wordt ge-
vormd invoege als volgt: 
In een Noordwestelijke rigting passerende tusschen voor-
noemde dijkgrond van Jan Koopman onder Zouteveen en het 
gezegde boomboschje van J. van der Valk onder Vlaardingen 
dwars over de Kethelweg tusschen de schuur van Arij van 
Leeuwen en de tuin en boomgaard van voornoemde Koopman 
onder Zouteveen en een lootsje en tuin van voornoemde Van 
der Valk onder Vlaardingen tot in de sloot, hopende tusschen 
voornoemde eigendommen van Jan Koopman, en het weiland 
van Pieter van Schie, vandaar Noordwestwaards door opge-
noemde sloot tot aan de Vlaarding, vervolgens mgelijke krom-
me rigting door de Zijlsloot passerende het Jaag of trekpad tot 
in het midden van de Vlaardinger vaart.' 
Dit artikel wordt ondertekend door de president van Vlaardm-
gen, H.L. van Linden van den Heuvell en door P. Verkade in 
zijn dubbele hoedanigheid. 

Als we de beschreven grenzen vertalen naar de huidige situ-
atie, dan liep de grens vanuit de Vlaardingervaart, ongeveer 
van de plaats waar de Prins Hendriklaan op de Emmakade 
uitkomt, in een rechte lijn naar de hoek van de Julianalaan 
en de Prins Bernhardlaan; vandaar langs de Bernhardlaan tot 
de brug over de Vlaarding (Mauritssingel), van hier door de 
Vlaarding tot aan de Dr.J.Th. de Visserschool. Hier schampt 

De bebouwing langs het Emaus (Vlaardingsche Weg) Gedeelte van de 
Kadastrale Minuutkaart van de enclave Zouteveen FFJ Machen, ca 1821 

de grens de voorgevel van deze school, steekt de Kethelweg 
over en loopt aan de oostzijde van het Plein-Emaus en het 
Emaus tot net voorbij het ingangsgebouw van de Algemene 
Begraafplaats. Vervolgens over de begraafplaats naar de 
plaats aan de Vlaardingervaart waar een slinger in de Trek-
kade zit (waar vroeger een zijl was, een uitwateringssluisje), 
dicht bij de brug van de Westlandseweg. 

Van de Zouteveense enclave is wel een kadastrale minuut-
kaart beschikbaar. De kaart toont het hiervoor geschetste 
grondgebied, getekend in een schaal van 1:2500. Nauwkeurig 
zijn de diverse kavels weergegeven en de panden die er staan. 
Het is jammer dat de zogenoemde OAT ontbreekt (Oorspron-
kelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren), zodat we in 

Fragment van kaartblad 17 van de kaart van het Hoogheemraadschap 
van Delfland Nicolaes Kruikms, 1712 De enclave'onder Zouteveen'is 
aangegeven 



het ongewisse bhjven over de namen van de eigenaren van 
de overige kavels, over het gebruik ervan en over de precieze 
grootte 
De kadastrale minuutkaart is getekend door F F J Machen, 
landmeter van de V Klasse Het jaar van verschijnen ligt 

waarschijnlijk omstreeks 1821, dat jaartal staat op de zoge-
noemde Verzamelkaart (schaal 115 000) die van heel Zoute-
veen beschikbaar is De kaart is mede ondertekend door P 
Verkade als schout van Zouteveen De aangrenzende minuut-
kaart van Vlaardingen (met o a de Korte Hoogstraat en de 
molen) is door diezelfde Machen gemaakt en wel in 1813 

Hoe oud IS de enclave' 
De enclave staat in 1712 op de kaart van Kruikius vermeld 
als 'onder Zoute Veen In de directe nabijheid staat de aan-
duiding t Kleyne Hooghstats Blokje' Dit gebiedje vormde 
waarschijnlijk voor de kanalisering van het zuidelijk gedeelte 
van de Vlaardingervaart een geheel met het gebied rond de 
ontginningsboerderij Hoogstad ten noorden van de Broek-
weg (nu Westlandseweg) Het tiendblok 'Hooghstad wordt 
door C Hoek in zijn artikel De Hof te Vlaardingen toege-
schreven aan Ramp van Vlaerdinghen een leenman van de 

Fragment van kaart en legenda uit Handvesten en Octroyen van 
Vlaardingen met de Scheidpaal tussen Vlaardingen en de Zouteveen 
Uitgegeven door Joh Gaillard m 1751 

graaf In een uitspraak van omstreeks 1295 over tiendrechten 
gelegen ten westen en oosten van de Vlaardingervaart wordt 
het gedeelte aan de oostkant 'Rampen VI morghen genoemd 
Wellicht behoorde de enclave Zouteveen dus ook tot het oor-
spronkelijke grafelijke domein Dat deze enclave dertien jaar 
eerder toen graaf Floris V Zouteveen en De Lier ruilde met 
Jan Persijn tot het Zouteveense gebied behoorde, lijkt dus on-
waarschijnlijk Wanneer het Zouteveens grondgebied werd, is 
vooralsnog onbekend 
De oudst bekende aanwijzing voor het bestaan van de enclave 
is de Tiende Penning Zouteveen van 1561 - een onroerend-
goedbelasting - waarin een aantal panden wordt vermeld dat 
tussen de grens van Vlaardinger-Ambacht en de Maasdijk 
staat, 'm dese jurisdictie' (bedoeld wordt de jurisdictie van 
Zouteveen) De weg wordt Gorten Dijck genoemd, maar het 
IS duidelijk dat hier het huidige Emaus wordt bedoeld Het ko-
hier vermeldt naast een akkerbouwperceel, zes kleine boom-
gaarden, variërend in oppervlak van een halve hond tot drie 
hond (een hond is ca 1420 m )̂ De situatie wordt geïllustreerd 
door de kaart van Kruikius van 150 jaar later 

In de 'Historische Atlas Vlaardingen' wordt door Jeroen ter 
Brugge een uitgebreid overzicht gegeven van de kaarten van 
het Vlaardings grondgebied Behalve op de kaart van Kruikius 
uit 1712 en op een paar negentiende-eeuwse kaarten, wordt 

Situatie rond het Emaus en de Vlaardingervaart op de stadsplattegrond 
van Vlaai dingen door Jacob van Deventer ca 1560 



de Zouteveense enclave eigenlijk nergens genoemd. Alleen op 
de stadsplattegrond in de in 1751 door Joh. Gaillard uitgege-
ven 'Handvesten en Octroyen ... van Vlaardingen', staat een 
'Scheidpaal tussen Vlaardingen en De Zouteveen'aangegeven 
op de 'Ryweg naar Delft', de weg die op andere kaarten wordt 
aangeduid als "Vlaardingsche Weg' of 'Vlaerdingsen Dyck' en 
die thans Emaus heet. 
De stadsplattegrond van Vlaardingen en omgeving, om-
streeks 1560 gemaakt door Jacob van Deventer in opdracht 
van koning Philips II, is de oudste afbeelding van de situatie 
rond het Emaus en de Vlaardingervaart. De slinger in het pad 
langs de vaart bij de Zijlsloot is duidelijk weergegeven, even-
als de (voorganger van) de boerderij de Drie Baarsjes. Ook een 
stukje van de Vlaarding is weergegeven met de 'Holiebrug'. 
Het Emaus blijkt onderdeel te zijn van de Ommering, de dijk 
rond het 'Oude Spuy', zoals afgebeeld en genoemd op enkele 
kaarten die de landmeter Jan Jansz. Potter in 1576 en 1590 
maakte voor het Weeshuis te Delft en voor de Ambachtsbe-
waarders van de Westsluizen. De huizen langs het Emaus ke-
ken dus ooit uit op het buitenwater! 

P.C.J. van der Krogt vermeldt in zijn artikel 'De Hoefslagen 
van de Delflandse Maasdijk', dat de dijkgraaf en hoogheemra-
den op 22 maart 1552 aan de buren van Vlaardinger-Ambacht, 
gebruikers en eigenaars van percelen die 'verhoefslaagd' zijn 
in de 'crompte by de Coornmolen te Vlaerdingen', de opdracht 

Woud van hoefslagpalen op de Schiedamse Uijk iidbij de molen aan de 
Korte Dijk Rechts de huizen aan het Emaus 

geven om die 'crompte' te overdijken (af te dammen). Opval-
lend is hier, dat de gebruikers en eigenaren van land rond 
de 'crompte' (de Ommedijk) als bewoners van Vlaardinger-
Ambacht worden aangeduid en niet (deels) als bewoners van 
Zouteveen. 
De Ommering maakte onderdeel uit van de Maasdijk. Ten 
behoeve van de onderhoudsplicht van deze hoofdwaterkering 
was de totale lengte (van de duinen bij Ter Heijde tot in de 
stad Schiedam) verdeeld in dijkvakken, die ter plaatse waren 
aangegeven door middel van een hoefslagpaal. De 'Omring 
van Emaus' was verdeeld in 47 vakken die in het 'Houfslach 
bouck' van 1549 samen een lengte hadden van 145 roeden en 
2 voet (ca. 550 m). 'Ongeveer halverwege ligt een dijkvak van 
20 voet (6 m) dat te onderhouden was door het ambacht van 
Vlaardingen. Dit zal het dijkvak geweest zijn waar de dam 
in de Vlaarding zich bevond. Bijzondere waterstaatkundige 
werken waren in het algemeen niet verhoefslaagd aan parti-
culieren'. (Na die eerste afdamming werd de Vlaarding onder 
andere via de Zijlsloot omgeleid naar de Vlaardingervaart.) De 
hoefslagpalen werden van de Ommering verplaatst naar de 
veel kortere afdamming. De palen stonden er volgens Knot-
tenbelt op een onderlinge afstand van 'enkele decimeters'. 
Het Oude Spui werd gedempt en op de plaats werd een boom-
gaard aangelegd. 'Het Spuy Water' verhuisde naar de oostzijde 
van het Buizengat bij het Hof. Waarschijnlijk omstreeks 1650 
werd aan de Ommering (aan het begin van de Kethelweg), 

; de boerderij 'Emous' gebouwd, die ook als 
I rechthuis van Vlaardinger-Ambacht en 

Babberspolder fungeerde; het was tevens 
-wurTnimniiimiimiiwhMiiiii I herberg. Pas in de loop van de negentiende 

^mÊmKmggÊÊÊÊm^m eeuw werden in 'de Put' en langs de oost-
a W ^ ^ ^ zijde van het Emaus woningen gebouwd. 

Zouteveen en 'de paepsche religie' 
Na de Reformatie was er in Vlaardingen 
geen katholieke kerk meer. Sprenger van 
Eijk meldde: 'bij de Kerkhervorming is ge-
noegzaam de geheele bevolking in Vlaar-
dingen en in 't ambacht gereformeerd ge-
worden'. Toch waren er natuurlijk mensen 
die de 'superstitieuse pausselycke religie' 
trouw waren gebleven. De jezuïet A. van 
Lommei schrijft in 1877 een lang arti-
kel over de geschiedenis van de Parochie 
Vlaardingen in het maandblad 'De Katho-
liek'. Hij doet ook verslag over die eerste, 
onzekere tijden, wanneer de gelovigen 
'bij gemis van een bijwonend priester, in 
een of ander afgelegen huis, in stallen of 
schuren buiten de stad moesten opgezocht 
en geholpen worden door dezen of genen 
priester, die uit Delft, Schiedam, Schip-

luiden, den Kethel, Maasland, enz., verkleed of vermomd, bij 
nacht en ontijden toesnelde'. Zo wordt melding gemaakt van 
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ene Godfridus van der Vliet, die in 1656 in Delft woonde en 
van daaruit 'te Schiedam, te Vlaardingen, in den Kethel, in 
de Souteveenen en te Maasland met zijn talenten woekerde'. 
Eerder was de Delftse priester Jan Baptist Stalpart v.d. Wiele 
(1579-1630) een opvallende bezoeker van Zouteveen. Wilhel-
mina Reeck, zijn biografe en tijdgenoot, geeft ons enig inzicht 
in zijn werkzaamheden. Tijdens een visitatie bande hij hier 
heidense gebruiken uit, bracht hij ouderen terug naar het ka-
tholieke geloof en bekeerde hij ongelovige jongeren. Verder 
nam hij de biecht af en doopte en trouwde hij. 
Mede door het missiewerk van Stalpart v.d. Wiele was in het 
midden van de zeventiende eeuw een groot deel van de bewo-
ners van Zouteveen weer katholiek. Hoewel overheidsfuncties 
in die tijd vrijwel uitsluitend voor aanhangers van de 'ghere-
formeerde religie' gereserveerd waren, zien we in Zouteveen 
ook katholieke bestuurders optreden. In 1666 telde het am-
bacht 'twee paepsche schepenen: Mees Dircxsz. Lauwerschilt 
en Cornelis Franke Slobbe en een paepsche gasthuismeester'. 
In 1668 wordt er zelfs van een derde paapse schepen melding 
gemaakt. De ambachtsheren van Zouteveen zullen een en an-
der hebben toegestaan. Zo grijpt heer Gijsbert van Matenesse 
in wanneer Isaac Knol, een vurig papenjager, enige bewoners 
van Zouteveen voor het gerecht wil dagen wegens het houden 
van een paapse bijeenkomst in een huis in Zouteveen. De am-
bachtsheer klaagde op zijn beurt Knol aan wegens ondermij-
ning van zijn rechtsmacht in zijn ambacht. En Van Matenesse 
krijgt natuurlijk gelijk. 

Rooms-katholieke schuurkerk 
Vlaardingen en Zouteveen waren ongeveer de eerste plaatsen 
waar, na het in 1672 laten vieren van de strakke godsdienst-
teugels, de burgerlijke overheid de oprichting van een Statie 
toeliet. 
De pogingen van de katholieken om een eigen kerk te stichten 
gaan echter met veel bezwaren gepaard. In de "Notulen van 
de kerkenraad van de Vlaardingse Gereformeerde Gemeente' 
wordt gemeld dat de leden van de kerkenraad hadden verno-
men dat begin oktober 1682 de 'pap/sten'pogingen deden om 
een huis met erf te kopen van Annetje Willems, de weduwe 
van Simon Leendertsz. van der Meer, 'synde een ouwde en 
seer sieckelycke vrouw, lidtmaet deser gemeynte, wonende 
buyten de korenmolen ontrent de scheytpael van Vlaardingh 
op de Heerlyckheyt van de Souteveen'. De pogingen van de 
papisten hadden kennelijk ten doel 'om soa aldaar een paaps 
kerckgetimmer te kunnen formeren'. 
Op allerlei manieren wordt bezwaar gemaakt en wordt de 
arme weduwe onder druk gezet, maar na de dood van An-
netje verkoopt haar 'paapse vooght'\\et, huis met het erf 'aen 
seeckere papisten Dirck Simonsz. van Veen, Arent van Schie 
ende Cornelis Gerritsz. van Noordt'. Zij laten een timmerman 
uit Vlaardinger-Ambacht een kerkgebouwtje maken 'ontrent 
42 voeten langh en 23 voeten breet, de deur drie voeten wijt 
en boven ovael sijnde, geen gemenen inganck van een boeren-
woningh. Aen de eene syde van dit gebouw een galderije van 

Het Emaus {toen nog Vlaardingscheweg) gezien m de richting van 
het raadhuis. Links achter de leilinden, de statige, voormahge rooms-
katholieke pastorie. 

7 a 8 voeten breedt daer wel 50 menschen op soude kunnen 
sitten. Van binnen een seecker huysje met 2 deuren van 6 
voeten wijt (nae de gadaente van een biechthuysje)'. De ge-
reformeerde kerkenraad voelt zich overvallen door de bouw 
en stelt alles in het werk om te voorkomen 'dat men daerin 
eerlange de paapse diensten soude solemniseren'. 
Aangenomen mag worden dat het kerkje in de Zouteveense 
enclave niet lang na 1682 werd gebouwd. Ook hier is het 
kennelijk de heer van Zouteveen, Gijsbert van Matenesse, 
die (oogluikend) instemt met de bouw en zich van de bezwa-
ren niets aantrekt. De eerste priester werd in 1683 Joannes 
Snoeck uit Delft. Hij gaat - volgens overlevering - bij het kerk-
je wonen. 

Renovatie, vergroting en vervanging 
Pas in 1732 is er opnieuw sprake van 'eene kerck onder de 
Souteveenen, daer priester is Corn, van der Kun Gijsbrechtz'. 
In 1741 zond zijn opvolger Nicolaes Henricus Dijkman een ver-
zoekschrift naar de Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Holland en West-Friesland. Hij meldt dat hij pastoor en op-
zichter is van de 'Roomsgesinde Vergaderplaats, geleegen on-
der de jurisdictie en de balliuwagen van de Souteveenen; dat 
de voorsch. vergaderplaats, die leggende en staande is op sijn 
selven geëlongeert van de publicque weegen ende uytsigten' 
(dus niet zichtbaar vanaf de openbare weg) hoognodig van 
top tot teen gerepareerd moet worden. Hij geeft aan dat het 
gebouw niet groter is dan 48 bij 23̂ /2 voet en al vele jaren te 
klein voor het aantal gelovigen. De situatie is des te nijpender 
daar gedurende de zomermaanden en in het najaar een grote 
hoeveelheid buitenlandse landarbeiders zich bij de kerk meldt 
en dat daardoor al vele malen wanorde is ontstaan. Hij ver-
zoekt om toestemming tot verlenging van het bedehuisje met 
achttien voet en tot het uitvoeren van de nodige reparaties. 
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Het Emaus gezien vanaf de molen Het gebouwtje links (met het 
piramidevormige dak) is de toenmalige kapel van de rooms-katholieke 
begraafplaats 

Zijn verhaal wordt onderschreven door drie omwonenden 'van 
de gereformeerde Religie'. Het antwoord valt gunstig uit en 
de verbeteringen aan het schuurkerkje werden aangebracht. 

In 1777 wordt toestemming gevraagd om het bedehuis geheel 
te vervangen, omdat het gebouwtje inmiddels weer bouwval-
lig is en reparatie niet lonend. Wederom wordt het argument 
van de vele 'bovenlanders' gehanteerd die genoodzaakt zijn 
om buiten, vóór de kerk hun godsdienst uit te oefenen. Voor-
gesteld wordt een kerk te bouwen van 80 voet lang, 33 voet 
breed en 33 voet hoog (30 x 12,5 x 12,5 m), met daarbij nog 
de nodige kamertjes en een 'hannekenhok' (kennelijk voor de 
landarbeiders uit Noord-Duitsland die ook wel hannekemaai-
ers worden genoemd). Het gebouw moet voorzien worden van 
de nodige vensters en wordt gedekt met rode pannen. Het 
verzoek wordt gesteund door baljuw Adriaan van der Lely. 
De toestemming van de Raden komt bij schrijven van 26 no-
vember 1778. 

Rooms-katholieke begraafplaats 
In 1802 doet pastoor Theodorus van Stavelen verslag aan 
"s Lands hooge Overheid': 'In de stad Vlaardingen zijn 807 
Roomsch Katholieken, 4649 Onroomschen; in 't Vlaardinger-
Ambacht 137R.K., 247 Onroomschen: in Souteveen 103 R.K., 
81 Onroomschen: in Babberspolder 30 R.K. en 6 Onroom-
schen'. Dit komt erop neer dat de parochie 1077 zielen telt, op 
een totale bevolking van 6060 inwoners. In zowel Zouteveen 
als in Babberspolder zijn de katholieken in de meerderheid. 
Door de inspanningen van pastoor Van Stavelen vindt op 2 

mei 1820 de plechtige inwij-
ding plaats van de Rooms-
Katholieke begraafplaats aan 
het Emaus, op een terrein 
dat was geschonken door de 
familie Van Mil. Het was een 
van de eerste begraafplaat-
sen voor katholieken benoor-
den de rivieren. De Vlaar-
dingse katholieken (en die 
van Vlaardinger-Ambacht 
en Babberspolder) werden 
vanaf dat moment dus begra-
ven op het grondgebied van 
Zouteveen. 
Kennelijk werd in 1836 een 
verbouwing aan het kerkje 
uitgevoerd. In een met de 
hand geschreven aanteke-
ning van stadsarchivaris 
M.C. Sigal uit 1927 wordt 

de tekst op een steen in de buitenmuur geciteerd: 'De eerste 
steen van dit nieuw aangebouwde Gelegd door den Weleer-
waarden Heer A. Faber Pastoor dezer Gemeente op den 1 Juny 
1836'. Antonius Gysbertus Faber was pastoor van 1831 tot 
1838. 
In de rij van opvolgende zielenherders volgt in 1863 pas-
toor Josephus Stephanus Gerardus Broecke. Onder pastoor 
Broecke worden de beraadslagingen afgerond tot het stichten 
van een nieuwe kerk die men, naar een ontwerp van P.J.H. 
Cuypers, aan de Vlaardingse haven wilde bouwen. De nieuwe 
kerk kwam uiteindelijk aan de Hoogstraat en werd op 19 ok-
tober 1869 ingewijd. 

Op de hiervoor genoemde kadastrale minuutkaart uit ca. 1821 
staan langs het Emaus zeven gebouwen en gebouwtjes weer-
gegeven. Op de hoek van het Emaus en de 'Holierhoeksche 
Weg' (Prins Bernhardlaan) staat een vrij groot pand met bij-
gebouw dat mogelijk een boerderij was. In 1861 blijkt hier de 
herberg van Ab. Maarleveld te staan die in dat jaar door het 
gemeentebestuur van Vlaardinger-Ambacht wordt gekocht 
(Zouteveen is inmiddels geannexeerd). Na enige verbouwin-
gen wordt hier eenjaar later het gemeentehuis gevestigd. Het 
gebouwtje werd al snel te klein en in 1905 verrijst op dezelfde 
plaats het nieuwe raadhuis van Vlaardinger-Ambacht. 
De andere gebouwtjes op de kadasterkaart zijn veel kleiner, 
op één pand na, ongeveer in het midden van de rij, in de knik 
van de weg. Het moet het rooms-katholieke kerkje zijn. Dwars 
voor de kerk staat een aangebouwd gedeelte, waarschijnlijk 
de pastorie. 
In 1871 werd het kerkje in de Zouteveense enclave gedeelte-
lijk verbouwd tot kapel van de begraafplaats. In 1930 blijkt 
de kapel bouwvallig en wordt er besloten een nieuwe kapel 
te bouwen. De architect van deze kapel is H.C.M, van Beers. 
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De kapel staat er nog en wordt sinds 1988 gebruikt als ate-
lier door Vlaardingse kunstenaars Aan het Emaus verrijst 
omstreeks 1930 ook een gemetselde inrijpoort met een fraai 
gesmeed hek De poort geeft nu toegang tot de in 1985 ge-
bouwde Jan Ligthartschool 
In zijn "Historische Wandelingen' meldt A Bijl in 1964, dat 
aan het Emaus nog de oude pastorie staat met daarachter het 
tot woonhuis verbouwde schuilkerkje 'De gebouwen zijn da-
nig in verval en zullen binnen afzienbare tijd gesloopt wor-
den' Aldus geschiedde 

Algemene Begraafplaats 
In 1827 trad het verbod in werking om de doden in en naast de 
kerk te begraven De gemeente Vlaardingen was al eerder op 
zoek gegaan naar een terrein buiten de stad om daar een be-
graafplaats in te richten Daartoe was in 1823 van Jan Koop-
man, kleermaker te Zouteveen (we ontmoetten hem hiervoor 
al), voor ƒ 1250,— een stuk grond aan het Emaus gekocht, 
waarop 'een buis en erve met een welaangelegde tuin, boom-
gaard en plantage, groot 85 roeden en ruim 15 ellen Neder-
landsche maat' was gelegen Spoedig werd de begraafplaats 
in gebruik genomen Niet alleen de Vlaardingse katholieken, 
maar ook andere Vlaardingers werden sindsdien in Zouteveen 
begraven In 1828 werd het terrein iets uitgebreid door een 
grondaankoop aan de Vlaardingse zijde, waar ƒ 700,— mee 
gemoeid was In 1899 werd de begraafplaats doorgetrokken 
tot aan de kade van de Vlaardingervaart en later naar het 
noorden uitgebreid 
In 1914 kreeg het fraaie ingangsgebouw zijn huidige vorm, 
maar gedeelten ervan zijn ouder Het geheel bevatte een graf-
makerwoning, een koetshuis, een tolgaarderwoning (vanwe-
ge de tol aan het Emaus) en een wachtruimte De tol werd 
oudejaarsnacht 1930 opgeheven 
Via de ingang van de Algemene Begraafplaats zijn de kapel en 
het katholieke gedeelte van de begraafplaats te bereiken Dit 
gedeelte ligt nog steeds, zoals vroeger, 'op sijn selven geelon-
geert van de publicque weegen ende uytsigten'. 

De ontginning van Zouteveen 
Terug naar het Zouteveen van de Zouteveense Polder, naar het 
landschap en naar het agrarisch grondgebruik Eerst iets over 
het ontstaan en over de ontginning van dit poldergebied 
Ongeveer 5500 jaar geleden werden de strandwallen met lage 
duinen gevormd Achter deze strandwallen ontstond een soort 
lagunegebied, dat zich verzoette door aanvoer van rivierwa-
ter In het zoete water ontwikkelde zich plantengroei, waaruit 
zich op den duur een veenpakket vormde Door inbraken en 
toevoer van zout water via vloedkreken had de zee nog lang 
invloed Na verlanding en afsluiting van de kreken was het 
vooral de zoute kwel die voor aanvoer van brak grondwater 
zorgde Zowel dit zoute kwelwater, als de vroegere directe 
invloed van de zee, kan de oorzaak zijn van een hoog zoutge-
halte van het veen, en hiermee van de naam 'Zouteveen' Ook 
nu nog is er door zoute kwel hier en daar sprake van een licht 

brak milieu, planten als zeebies en ruwe bies in de polderslo-
ten duiden hierop Aan de vroegere invloed van de zee wordt 
nog herinnerd door de fossiele, microscopisch kleine skeletten 
van kiezelwiersoorten die alleen in zout water voorkomen, die 
in de poldersloten worden aangetroffen 

Voor de twaalfde eeuw was Zouteveen een ontoegankelijke 
wildernis Om dit gebied voor akkerbouw en veeteelt geschikt 
te maken, moest de bodem eerst worden ontdaan van de na-
tuurlijke begroeiing Dit geschiedde door het kappen van het 
grotere gewas en het platbranden van de lichtere vegetatie, 
waarna de wortelstronken verwijderd werden Om te verhin-
deren dat het regenwater vanuit de omringende wildernis 
over het schoongemaakte perceel zou stromen, werden langs 
de zijkanten sloten gegraven die op een natuurlijke water-
loop of een gegraven water loosden Deze ontginningsarbeid 
vond in fasen plaats, zoals de kaart van Kruikius (pagina 18) 
duidelijk laat zien In het ontginningsblok ten zuiden van de 
Slinksloot (slink komt van slenk, een laagte in het landschap) 
lopen de percelen van zuid naar noord Dit gebied is vanuit het 
zuiden, vanuit de grafelijke hof Vlaardingen, ontgonnen Een 
aanwijzing hiervoor is het smalle perceel ten oosten van de 
Breeweg, dat nog heel lang met de naam "Vrouweweer' werd 
aangeduid (een verbastering van vroonweer, een vroonweg is 
een ontginningsweg vanuit een grafelijke (vroon)hof) Op de 
kaart van Kruikius uit 1712 heet de Breeweg nog "Veronen 
Weerse Wegh' 

In het gebied ten noorden van de Slmksloot is de oriëntatie 
van de sloten oost-west Dit gebied is vanuit het noorden (de 
omgeving van Schipluiden) ontgonnen Doordat de ontginnin-
gen vanuit het zuiden en noorden met evenwijdig aan elkaar 
liggen, bleef direct ten noorden van de Slinksloot een driehoe-
kig stuk wildernis over, dat als laatste gebied van Zouteveen 
in cultuur werd gebracht Hierbij werd de ontginningsweg 
vanuit het zuiden, die in de zestiende eeuw soms nog werd 
aangeduid als de 'Heerenweg', verbonden met de weg vanuit 
Schipluiden Deze weg droeg heel lang de naam 'Noortbuurt-
se weg', een aanduiding die vanuit Vlaardingen bezien heel 
verklaarbaar is De groep boerderijen aan deze weg werd in 
de zestiende eeuw zowel 'Noortbuurt' als 'Negenhuizen' ge-
noemd De laatste naam is tot nu toe in gebruik gebleven 

Uyterdycken 
Een merkwaardig fenomeen dat ook met de ontginningsge-
schiedenis te maken heeft, is de strook grond langs de Harre-
weg die juist buiten het grondgebied van Zouteveen valt Op 
de kaart van Kruikius wordt deze strook aangeduid als 'Noort 
Ketelse Uyterdycken' Kennelijk is men bij de ontginning van 
de latere Noord-Kethelpolder de eindkade van de ontginning 
overgestoken om in het nog niet ontgonnen Zouteveen nog 
een extra stukje grond te bemachtigen Uit naamsvermeldin-
gen van eigenaren blijken stukken van deze strook nog in de 
negentiende eeuw in bezit te zijn van Kethelse boeren Ook 
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Fragment van een kopje vdii een kaart van Jan Preleisz Dou met 
de Zouteveens Meer, 1625 In: Register van d' Heerlikheyd van den 
Souteveen GA Vlaardingen. 

in het noordoosten van Zouteveen, langs de Tanthofkade, ligt 
een vergelijkbare strook grond, de 'Papsouse Uyterdycken', 
waar boeren in de aangrenzende Abtswoudse Polder tot in de 
vorige eeuw eigenaar van waren. 
De sloot die dit oorspronkelijke buitenland afsloot, is helaas in 
het kader van de reconstructiewerkzaamheden aan het eind 
van de twintigste eeuw gedempt. 
Overigens vormen de Tanthofkade en de Harreweg al sedert 
de twaalfde eeuw een onderdeel van de landscheiding tussen 
het Oostland en het Westland van Delfland. 

De Zouteveense Meer 
Een ander opvallend element is 'de Zouteveense Meer', gele-
gen in de driehoekige verkavelingsstrook ten noorden van de 
Slinksloot. Deze kom in het veenlandschap verlandde pas in 
de negentiende eeuw. Bij hevige regenval kwam deze natuur-
lijke laagte in de afgelopen decennia een aantal malen korte 
tijd onder water te staan en was de Zouteveense Meer weer 
even terug. 
Oorspronkelijk behoorde al het ontgonnen land met de jacht-
en visrechten aan de landsheer. Toen Zouteveen (met De Lier) 

in 1282 werd losgemaakt van het grafelijke bezit, verkreeg 
de ambachtsheer ook het eigendom van het stukje wildernis 
nabij de Slinksloot. Tot in de achttiende eeuw verpachtten de 
heren en vrouwen van Zouteveen 'die visscerye van de Meer 
ende meertuyntgens' (dat zijn de akkertjes met rijshout rond 
het meer). Het oudst bekende huurcontract dateert uit 1561. 
Joris Claesz. en Dirck Heyndricxz., twee bewoners van Ne-
genhuizen in Zouteveen, pachtten toen samen voor 4 pond en 
16 schellingen 'de visscerije van de Meer'wan de Vrouwe van 
Opmeer (Agatha van Alckemade). 
In 1588 blijkt het visrecht uitgebreid te zijn tot de Slinksloot. 
Vrouwe Margariete van Cuijlenburch (of Culemburch), dou-
arière van Moncheau en vrouwe van De Lier en Zouteveen, 
verpachtte in dat jaar 'de visscherije van de Mere mitsampt 
die Slincksioeten' aan Borger Pietersz. en Heijnrick Riddersz. 
De huurprijs was toen 20 gulden. De 'vluchte' (voornamelijk 

Door de onregelmatige verkaveling is de Zouteveense Meer vanuit de 
lucht nog goed te herkennen Linksonder de Zouteveenseweg Foto Frits 
van Ooststroom 

de jacht op eenden) werd alleen aan Borger Pietersz. verpacht. 
Samen kregen ze ook de 'aenwassen' rond het meer in ge-
bruik. Ze moesten erop toezien dat er 'met geen bogen ge-
schoeten' of 'eijeren gesocht werden, waar duer de vluchte 
bedorven soude mogen werden'. 
In 1677 verpachtte Theophilius Swaerdecroon, de rentmees-
ter van de goederen van de heer van Matenesse, 'de meer met 
het land, rietvelt ende elstackers rontsom deselve, alsmede de 
visscherije van de meer met toetochten' aan Claes Jansz. van 
Rijt, de bode van Zouteveen. Het huurcontract werd voor ze-
ven jaar aangegaan. De pachter moest elk jaar op de dag van 
de verpachting een 'goede zoode visch' bij de ambachtsheer 
bezorgen, 'sulcx van outs gebruijckelijck is geweest'. Een der-
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Fragment van een kaart met het zuidelijk kwartiei van Zouteveen door Jan 
Pietersz Dou, 1631 Vredenburchcollectie, Nationaal Archief Den Haag 

gelijke extra heffing in natura kwam vroeger erg vaak voor. 
Claes Janz. van Rijt moest er ook nog voor zorgen dat 'de 
meer mitsgaders de rietvelden ende elsackers' goed werden 
onderhouden. In het huurcontract worden met name de vol-
gende werkzaamheden genoemd: 'ombaggeren, inboeten van 
eist, pootinge van rijs en verhooginge van grienden'. Op een 
openbare bijeenkomst in het rechthuis besteedde de pachter 
dit 'aardevyercic'meestal uit 'aen den minsten insetter'. In de 
zeventiende en achttiende eeuw werden er op het platteland 
altijd wel lieden gevonden die dergelijk grondwerk voor enig 
geld wilden aannemen. Vooral in de wintermaanden zaten 
veel landarbeiders zonder werk. Door dit onderhoud bleef de 
Zouteveense Meer eeuwen gehandhaafd. Toen de Bataafse 
tijd een einde maakte aan deze ambachtsheerlijkheid vervie-
len ook de heerlijke rechten die eeuwen aan dit stukje Zoute-
veen waren verbonden. Het onderhoud werd verwaarloosd en 
het meer verlandde. Door het kappen van de beplanting en de 
verbetering van de waterhuishouding kon de bodem na 1850 
als weiland in gebruik worden genomen. Hierdoor kwam een 
einde aan het laatste stukje wildernis van Zouteveen. 

Eendenkooien 
Niet alleen op de Meer werd op waterwild gejaagd. In het 
'stroomgebied' van de Keen Watering of Keene lagen oudtijds 
twee eendenkooien. De meest noordelijke van de twee bestaat 
nog en is in beheer bij Natuurmonumenten. De kooi ligt op 
Schipluidens grondgebied. De tweede 'Vogel Kooy'X&g in Zou-
teveen, juist ten zuiden van de Noordmolensloot. Deze kooi 
was in ieder geval in het begin van de negentiende eeuw nog 
in gebruik. Nu rest er slechts een kromme sloot in het land-

schap, en één boom. 
De Keene is een mooi voorbeeld van een prehis-
torische, natuurlijke veenstroom, zoals er meer 
waren in het gebied. Restanten hiervan zijn te 
herkennen aan een bochtig verloop of aan het zich 
doorzetten van de waterloop in een andere pol-
der. 
Minder bekend is de eendenkooi die enkele per-
celen ten noorden van de Zouteveense Meer heeft 
gelegen, tussen de buurtschap Negenhuizen en 
de Vlaardingervaart. In het kaartboek met het 
grondbezit van Ewout van der Dussen bevinden 
zich twee kaarten met het zuidelijke kwartier van 
Zouteveen in 1631. Hierop is de derde eendenkooi 
van de Zouteveense Polder afgebeeld, die op de 
kaart van Kruikius (1712) al niet meer is te zien. 

De Vlaardingervaart, een grafelijk water 
De westgrens van de ambachtsheerlijkheid Zou-
teveen wordt gevormd door de Vlaardingervaart, 
die vroeger ook wel werd aangeduid als de Brede 

Vaart of Lichtvoetswatering (vooral het noordelijk gedeelte) 
of de Platvoetswatering (vooral het zuidelijk gedeelte). 'Plat-
voet' verwijst naar platvoetvogels: zwem- of watervogels. De 
betekenis van 'lichtvoet' is niet bekend. Het zuidelijk deel 
van de Vlaardingervaart lijkt vanwege het kronkelige ver-
loop natuurlijk te zijn. De verkaveling ten oosten van de vaart 
(Broekpolder, Vlietlanden en Duifpolder) ligt, met uitzonde-
ring van het noordelijke gedeelte, op de meeste plaatsen niet 
in het verlengde van de verkaveling aan de westzijde (Holier-
hoekse- en Zouteveense Polder). De poldersloten ter weers-
zijden van de vaart staan haaks op elkaar of verspringen ten 
opzichte van elkaar. De conclusie ligt dan ook voor de hand, 
dat het grootste deel van de Vlaardingervaart ouder is dan 
de omringende verkaveling. Het riviertje de Zweth lijkt in de 
Broekpolder door te lopen in de Geersloot, dus dit betekent 
dat het veenwater de Zweth ouder is dan de Vlaardingervaart. 
Ditzelfde geldt voor de Slinksloot, die mogelijk een vervolg 
heeft gehad in de latere Noordvliet. 
Uit de rekeningen van de Grafelijkheid van Holland blijkt dat 
de Vlaardingervaart een grafelijk water was. Voor de visserij 
in deze vaart moesten in de veertiende eeuw tweehonderd 
snoeken per jaar aan de graaf in Den Haag worden afgele-
verd. Nog altijd zitten er in de Vlaardingervaart opvallend 
veel snoeken. Overigens was het ambacht Maasland, waar-
onder tot 1570 ook Schipluiden viel, tot 1583 grafelijk bezit. 
Zouteveen werd - zoals we eerder gezien hebben - reeds in 
1282 losgekoppeld van de grafelijkheid. De graven van Hol-
land hebben bij de ontginning van grote delen van Holland 
een sturende rol gespeeld. Meer belangrijke wateren, zoals 
de Rotte, bleven om strategische redenen lange tijd bezit van 
de graaf. 
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Bomen op de kade 
In 1526 gaven dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland de 
molenmeesters van Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen toe-
stemming een keur uit te vaardigen, waarin stond dat ze alle 
bomen op de kade aan de oostzijde van de Vlaardingervaart 
en de Gaag nabij Schipluiden mochten laten omhakken. Bo-
vendien kwam er een plantverbod. Het polderbestuur was 
bevreesd, dat de bomen in stormperioden zouden omwaaien 
en delen van de kade zouden meenemen, met het gevaar van 
overstroming. Een aantal bewoners van het dorp Schipluiden 
verzette zich heftig tegen de aantasting van hun pootrecht. 
Ze verweten het bestuur van Delfland, dat de keur 'cynis-
terlicken verkregen' was, omdat de tegenpartij niet was ge-
hoord. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besprak 
de kwestie met beide groepen belanghebbenden en herzag de 
keur. Er werd afgesproken dat de begroeiing niet hoger mocht 
zijn dan een 'kuyt' en om de twee jaar gekapt moest wor-
den. Het betrof vooral wilgen- en essenhout, dat onder andere 
werd benut voor afscheidingen en brandstof. Op een aantal 
kaarten van de landmeter Jan Jansz. Potter uit de tweede 
helft van de zestiende eeuw is goed te zien, dat de kade langs 
de oostzijde van de Vlaardingervaart vrijwel geheel bezet was 
met laagblijvende bomen. Pas bij de reconstructie van de kade 
en de komst van een fietspad aan de voet van de kade, aan 
het eind van de twintigste eeuw, is het aantal wilgen en elzen 
drastisch afgenomen. 

Fragment van een kaart uit het Kaartboek van Maasland door Jan Jansz 
Potter, 1570 Getoond wordt een perceel land in de Duifpolder, met 
rechts de Vlaardingervaart en de met knotbomen begroeide kade van de 
Zouteveense Polder 

De kade als trekpad 
Lange tijd was de Vlaardingervaart minder breed dan nu. Aan 
de oostzijde lagen - net zoals nu nog op een aantal plaatsen aan 
de westzijde - brede stroken 'buitenland' (boezem- of vliet-
land), die veelal met riet waren begroeid. De molenmeesters 
en kroosheemraden van Zouteveen kregen in 1561 toestem-
ming om het riet voor de kade van de Brede Vaart, tegenover 
de Maaslandse Vlieten, te laten groeien. Het net werd onder 
andere gebruikt voor het onderhoud van de zes molens van de 
Holierhoekse en Zouteveense Polder. In de eerste helft van de 
zeventiende eeuw vroegen enkele kadebewoners aan de dijk-
graaf en hoogheemraden van Delfland toestemming om de 
sloot in het buitenland tegenover hun woning te verwijden en 
te verdiepen 'soodanich dat (men) met een schuijt bequaem-
lijck daerinne ende uijt conde vaeren'. 

De trekschuit van Vlaardingen op Delft omstreeks 1700 Tekening door 
Octave de Coninck, naar een schildering op glas 

Op 25 november 1643 adviseerde het Hoogheemraadschap 
van Delfland de Staten van Holland en West-Friesland de 
wens van het Delftse stadsbestuur te honoreren om een trek-
pad aan te leggen tussen Delft en Maassluis. Op 11 februari 
1644 gaven de Staten hiervoor het vereiste 'Octrooi' af. Het 
bestuur van de Zouteveense Polder verleende de stad Delft 
vervolgens toestemming om voor het trekschuitvervoer het 
zandpad langs de Vlaardingervaart tot de Noordvliet te ge-
bruiken. De vlietlandjes in de Vlaardingervaart langs dit pad 
werden vervolgens weggebaggerd om het vaarverkeer met 
behulp van trekpaard en jaaglijn mogelijk te maken. Voor de 
zuidkant van de Duifpolder (het tracé langs de Noordvliet) 
werd een andere oplossing gekozen. Hier werd de brede strook 
vlietland buiten de dijk in stand gehouden en werd op de kop 
van de vlietstrook een nieuw verhard pad aangelegd. 
In ruil voor het gebruik van de kade langs de Vlaardinger-
vaart moest de stad Delft 'ten eeuwigen dage' het trekpad 
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onderhouden. Dit gold overigens ook voor de rest van de ver-
binding, inclusief de kunstwerken, zoals bruggen, rolpalen en 
het overzetveer bij het Schouw, tegenover de Slinkslootmolen. 
Het is niet verwonderlijk dat nabij deze plaats korte tijd later 
het rechthuis van Zouteveen werd gesticht. Hierdoor kwam 
het bestuurlijk centrum van Zouteveen op het kruispunt van 
de belangrijkste vaarwegen, Slinksloot, Noordvliet en Vlaar-
dingervaart, te liggen. 

Op 7 december 1654 sloot de stad Vlaardingen met de molen-
meesters en kroosheemraden van de Holierhoekse en Zoute-
veense Polder een overeenkomst, waarin was vastgelegd dat 
de kade van Vlaardingen tot de Noordvliet als trekpad voor 
paarden gebruikt mocht worden 'ten gerieve van de inwoners 
van Vlaardingen en de ambachten en andere passagieren, ten-
einde hun goederen, waren en koopmanschappen te kunnen 
venten'. Vlaardingen moest vanwege het gebruik van de kade 
jaarlijks twintig schepen puin en dertig schepen klei leveren 
voor de verzwaring van de kade. De polderbestuurders we-
zen de plaatsen aan, waar het een en ander naar toegebracht 
moest worden. De klei en het puin werden door stadslieden op 
de kade verwerkt. Het contract ademde dezelfde geest als de 
overeenkomst, die de polderbestuurders van Zouteveen tien 
jaar eerder met de stad Delft hadden gesloten. Op 26 decem-
ber 1654 sloten Delft en Vlaardingen een contract, waarin 
stond dat zij over en weer de trekpaden zouden mogen gebrui-
ken. Tot de jaren twintig van de vorige eeuw hebben veer-
schippers van Vlaardingen op Delft gevaren. 

Tiende Penning Zouteveen van 1561 
Uit de Tiende Penning van 1561 blijkt dat de heerlijkheid Zou-
teveen in die tijd zo'n 27 boerderijen en 15 kleinere huizen 
telde. Uit onderzoek elders is gebleken dat de dichtheid van de 
bewoning per huis in die tijd op vijf a zes personen gesteld kan 
worden. Zouteveen had toen dus ongeveer 230 inwoners, die 
vrijwel allemaal betrokken waren bij het boerenbedrijf. Van 
de ruim 755 morgen (ca. 640 ha) in het ambacht was bijna 
17% eigendom van geestelijke instellingen in Delft, Schiedam 
en Vlaardingen. Bijna 65% van de grond in Zouteveen behoor-
de aan rijke poorters. Vooral Delftse bierbrouwers bleken hier 
veel land te bezitten. De bewoners van Zouteveen hadden in 
1561 slechts zo'n 18% van de grond zelf in eigendom. Bijna 
60% van de grond werd gebruikt als 'weij- ende hoylants' en 
ruim 40% als 'weij- (of/en) hoij- ende haverlants'. De grote 
boerenbedrijven telden in dit gebied gemiddeld zo'n 30 mor-
gen land. De boerderijgebouwen waren veelal eigendom van 
de boeren en bleven vaak geslachten lang in dezelfde familie. 
Ze stonden op de plaats waar nu nog steeds de meeste boer-
derijen zijn te vinden. De kleinere huizen lagen vooral aan de 
Vlaardingsekade en bij de Kapel. Ze werden bewoond door 
een smid, een waard en een aantal 'schamele luyden' (veelal 
'bouwknegten' of landarbeiders). 
Anthonis Jacobsz. Bom, die in Delft woonde, oefende voor 
de Vrouwe van Opmeer (Agatha van Alckemade) in de am-

bachtsheerlijkheid Zouteveen het ambt van schout uit. De 
taxateurs van de Tiende Penning Jan Aertsz., Pieter Jansz., 
Pieter Burgersz. en Cornells Jansz. Berchman gebruikten in 
Zouteveen respectievelijk 34 morgen 2 hont, 19 morgen 3 
hont, 40 morgen 4V2 hont en 7 morgen 3 hont. Pieter Jansz. 
en Pieter Burgersz. tekenden met een kruis, omdat zij niet 
konden schrijven. 

De bodem 
150 jaar later, op de kaart van Kruikius, zijn eveneens 27 
boerderijen te vinden op Zouteveens grondgebied: acht in de 
buurtschap Negenhuizen (de negende boerderij staat juist ten 
noorden van de Noordmolensloot), vier rond de voormalige 
Zouteveense Meer, één langs de vaart (waar op de kaart te-
vens een verlaten boerderijplaats te zien is), vijf of zes rond het 
kruispunt bij de kapel, zes boerderijen verspreid in het ooste-
lijk deel van het ambacht, twee boerderijen aan het einde van 
de Tanthofkade, nabij de buurtschap Vockestaert en ten slotte 
wellicht één boerderij in de enclave aan het Emaus. 
De helft van deze boerderijen ligt niet direct aan of bij een 
weg of langs het water, maar zeer verspreid in het landschap. 
Dat heeft vooral te maken met de bodemgesteldheid. Vrijwel 
geheel Delfland werd in de eeuwen vóór de bedijking doorsne-

Kreekafzettingen langs de Zouteveenseweg nabij de buurtschap 
Negenhuizen 

Verlaten terpje nabij de Vlaardingervaart tussen de Willemoordseweg 
(boven) en de SUnksloot Foto's Frits van Ooststroom 



den door tal van getijdekreken en veenstromen. In de kreken 
werd vanuit de Maasmond klei en zand aangevoerd en afgezet 
in en rond de kreekbedding. Zo ontstond een veenlandschap 
waardoor banen van zandige klei liepen. Nadat de kreken wa-
ren afgedamd en het veen was ontgonnen, begon het veen 
door ontwatering in te klinken en te oxideren. De klei en het 
zand klonken veel minder in, zodat na verloop van tijd inver-
sie plaatsvond: een omkering van het bodemprofiel. Wat eerst 
laagliggende kreekbeddingen waren, werden hoogliggende 
kreekruggen. Voor de boeren was het natuurlijk aantrekkelijk 
om hun boerderijen te vestigen op deze hoogliggende ruggen, 
die bovendien een steviger ondergrond voor boerderijbouw 
boden. Vooral het gebied bij Negenhuizen is erg hoog gelegen 
op een pakket van kreekafzettingen, maar ook elders in het 
poldergebied kunnen de kreekruggen als lichte verhogingen 
in het landschap duidelijk waargenomen worden. 
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Kaart met boerderij op terp tussen de WiUemoordseweg (links) en de 
Slinksloot (rechts) Kaartboek Heilige Geesthuis Delft, fol 67vs, door 
Jan Jansz Potter, 1575-1579, met aanvullingen uit een latere periode 
GA Delft 

Werden de boerderijen in de tijd van de ontginningen vaak 
op terpjes gebouwd, vanaf de vijftiende eeuw verplaatste 
men de boerderijen naar de inmiddels hoog en droog liggende 
kreekruggen. De hierboven genoemde verlaten boerderij-
plaats nabij de Vlaardingervaart (tussen de Willemoordseweg 
en de Slinksloot) is een dergelijk terpje. In een later stadium 
werd op hetzelfde kavel een boerderij aan de Willemoordse-
weg gebouwd, op een kreekrug. Er zijn ook boerderijen die 
op terpen gebouwd waren blijven bestaan. De boerderij Trek-
kade 24 (juist buiten Zouteveen) is gebouwd op een terp, ter-
wijl de kreekrug honderd meter zuidelijker een veel steviger 
ondergrond zou bieden. De terpjes dateren uit de periode dat 
Zouteveen werd ontgonnen, dus uit de twaalfde en dertiende 
eeuw. 

/ -

Middeleeuwse boerderijen 
In die eerste eeuwen werden de boerderijen gebouwd van ma-
teriaal dat in de omgeving voorhanden was, dus van hout, riet 
en klei. Van deze boerderijen is in onze regio bijzonder weinig 
teruggevonden. Een van de weinige boerderijen uit de ontgin-
ningstijd, met een duidelijke plattegrond, werd opgegraven 
aan de Zuideindseweg in Delfgauw, half onder een achttien-
de-eeuwse boerderij. De ontginningsboerderij was gebouwd 
op een ophoging die was gemaakt van uit het veen gestoken 
plaggen. De terp was ongeveer 16 bij 22 meter groot en was in 
fasen opgehoogd tot 1,35 meter. Onderin deze terp waren de 
houten paaluiteinden en het vlechtwerk van de wanden van 
de elfde-eeuwse boerderij bijzonder goed bewaard gebleven. 
Het vlechtwerk was gemaakt van dunne elzentakken, waar-
doorheen twijgen waren gevlochten. De wanden moeten met 
klei besmeerd zijn geweest om ze winddicht te maken. Ook 
de vloer was bekleed met klei, met daarop twee haardplaat-
sen. De boerderij was ongeveer 17 bij 11 meter groot, met 
een driebeukige indeling. De middendeel was 6,30 m breed, 
de zijbeuken ongeveer 2,30 meter. In de lengterichting was 
de ruimte verdeeld in zes vakken van 3 meter. Op de stijlen 
die de gebintvakken markeren moet een laag aflopend schuin 
dak hebben gerust. Omdat er geen sporen werden aangetrof-
fen van een scheidingswand, moet worden aangenomen dat 
mensen en vee in één ruimte leefden. Bij een opgraving in de 
buurt van Gouda, van een vergelijkbare boerderij, werden wel 
scheidingen tussen de veeboxen aangetroffen. Kennelijk was 
dit in de elfde en twaalfde eeuw een gangbaar boerderijtype 
in veengebieden. Ook in de Holierhoekse en Zouteveense Pol-
der moeten de eerste boerderijen zo gebouwd zijn geweest. 

Boerderij-ontwikkeling 
Omdat er vanaf de twaalfde eeuw niet meer gebruik werd 
gemaakt van palen die de grond werden ingedreven, maar 
van grondbalken en stiepen, die op het maaiveld rustten, 
is bij archeologisch onderzoek weinig terug te vinden van 
grondsporen. Pas in de vijftiende eeuw begint men (delen 
van) boerderijen van baksteen te bouwen, meestal zijn dat 

Stalgedeelte van de boerderij Abtswoude 64 te Schipluiden Tekening 
J Verheul Dzn , 1927 Nadat de stal al eerder was afgebroken is de 
boerderij na een brand in juni 2006 gesloopt 



De boerderij Meerzicht aan de Willemoordseweg 5 ter Schipluiden Tekening J Verheul Dzn , 1928 

de kelders en opkamers ('stenen kamers'). Door de gunstige 
economische omstandigheden ontstaat er in de tweede helft 
van de zestiende eeuw een zekere hausse in de "verstening' 
van de boerderijen. Ook in Zouteveen dateren de oudste nog 
aanwezige boerderijen uit die tijd. Dat zijn er overigens nog 
maar zeer weinig. Slechts drie boerderijen hebben nog uiter-
lijke kenmerken uit de zestiende of zeventiende eeuw Oost-
veenseweg 6 en 15 en Willemoordseweg 5. Het zestiende- of 
vroeg zeventiende-eeuwse boerderijtje aan het einde van de 
Tanthofkade (Abtswoude 64 te Schipluiden) brandde in de 
nacht van 1 op 2 juni 2006 af en is spoorslags gesloopt. Alle 
andere nog aanwezige boerderijgebouwen dateren uit de ne-
gentiende of twintigste eeuw. Een enkele boerderij is zelfs nog 
recent herbouwd. 
Dat wil overigens niet zeggen dat daarmee alle sporen van 
vroegere boerderijen verdwenen zijn, Niet zelden worden in 
eigentijdse boerderijen kelders en muurresten aangetroffen 
van zestiende- of zeventiende-eeuwse voorgangers. 

Om een idee te geven van de ontwikkeling van de traditionele 
boerderijen in Zouteveen, wordt hierna een beeld geschetst 
van drie verschillende boerderijen. Twee daarvan zijn rijks-

monument (Willemoordseweg 5 en Oostveenseweg 7), de der-
de (Zouteveenseweg 28) is niet meer aanwezig, omdat deze 
door brand werd verwoest; de boerderij is uit de literatuur 
bekend. Op deze plaats werd na de brand een nieuw boerde-
rijgebouw neergezet. 

Willemoordseweg 5 
De boerderij 'Meerzicht' heeft een rieten kap en in beginsel 
een L-vormige plattegrond. Naast het voorhuis is een melkkel-
der met opkamer uitgebouwd. Het voorhuis vertoont nog de 
kenmerken van een situatie zoals gebruikelijk in de zestiende 
en vroege zeventiende eeuw, namelijk een grote schouw en 
een doorgang van het voorhuis naar de melkkelder. Deze in-
deling duidt op het gebruik van het voorhuis als werkruimte. 
De melk die in de kelder koel werd gehouden, kon direct in 
het voorhuis worden verwerkt tot boter of kaas. Het voorhuis 
had behalve een werkfunctie, ook een woonfunctie; in de lage 
zijvleugel waren bedsteden ondergebracht. 
De boerderij toont tevens de, in de loop van de zeventiende 
eeuw optredende scheiding tussen wonen en werken. Het 
wonen bleef in het voorhuis gehandhaafd, terwijl het wer-
ken verhuisde naar een plaats achter de brandmuur (de muur 
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Glas-in-loodraam in de opkamer van boerderij Meerzicht met het 
gebrandschilderde wapen van Meres Dirksz Leeuwenschild Foto Frits 
van Ooststroom 

waartegen de schouw staat). Omdat zich achter de brandmuur 
echter een paardenstal en een dorsvloer bevonden werd een 
nieuw werkhuis aan de boerderij uitgebouwd; ook hier weer 
een grote schouw. Tussen deze nieuwe werkruimte en de 
melkkelder kwam een nieuwe verbinding. 
Achter de dorsvloer kon de driebeukige stal eenvoudig wor-
den verlengd, waarbij de brede middendeel werd versmald tot 
voergang. Eén van de stalgebinten is een zogenoemd anker-

balkgebint, zoals toegepast in de oorspronkelijke situatie. 
Dergelijke aanpassingen en verbouwingen zijn gebruike-
lijk bij boerderijen. Telkens werd vooral het bedrijfgedeelte 
aangepast aan nieuwe eisen van veranderend gebruik. Ook 
aan de buitenkant is de geschiedenis van het gebouw af te 
lezen. Oorspronkelijk was er een deur in de voorgevel. In de 
bewaard gebleven deurkalf was het jaartal 1609 gehakt. De 
nieuwe toegang kwam in de zijgevel, dicht bij de werkruimte. 
In 1640 werden de kelder en de opkamer nieuw gebouwd, 
waarschijnlijk groter dan voorheen. In de gele ijsselsteen 
van de zijgevel hiervan is in rode steentjes het jaartal van 
deze verbouwing weergegeven. De gevel van de slaapvleu-
gel was in 1701 kennelijk aan vervanging toe; waarschijnlijk 
werd de zijgevel toen ook opgehoogd. Ook hier is het jaartal 
van de verbouwing in rode steentjes aangegeven. Tussen de 
uitgebouwde werkruimte (boenhoek) en de kelder werd een 
tweede kelder gemaakt. 

Een ander verschijnsel dat in Meerzicht zichtbaar wordt, is 
de investeringsbereidheid, vooral in de zeventiende eeuw, 
van rijke stedelingen We hebben gezien dat in Zouteveen 
een groot deel van de grond al eeuwenlang in handen was 
van geestelijke en liefdadige instellingen, een ander deel van 
de grond was eigendom van poorters, rijke stedelingen. Een 
deel van de boerderijgebouwen was eigendom gebleven van 
de boeren zelf, een ander deel was aangekocht door de nieuwe 

De boerderij Zouteveenseweg 28 in de buurtschap Negenhuizen Rechts 
het voorhuis, links de dakuitbouw van de schouw in de boenhoek Foto 
Klaas Uilkema, 1927 Collectie Stichting Historisch Boerderij-onderzoek 
(thans Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) 
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grondeigenaar. Na de aankoop van een boerderij volgt vaak 
een verfraaiing van het uiterlijk en, in dit geval, de herbouw 
van de opkamer tot een statige herenkamer. Zo'n heerschaps-
kamer kan gezien worden als een kleine buitenplaats, waar de 
landheer zijn weekends of de zomerperiode doorbracht. In het 
fraaie kruiskozijn in de voorgevel van de opkamer van Meer-
zicht prijkt in de gebrandschilderde glas-in-loodramen uit 
1651 het wapen van landheer Mees Dirksz. Leeuwenschild, 
waarschijnlijk dezelfde als we eerder in dit artikel al tegen-
kwamen als 'paapse' schepen Mees Dircxsz. Lauwerschilt. 
Dergelijke herenkamers zijn vaak fraai gemeubileerd met een 
gedecoreerde eikenhouten bedstee en idem kast Ook is er al-
tijd een schouw in een herenkamer. De vloer is belegd met 
groene en oranje plavuizen. 

De boerderijfunctie verdween in 1958 toen Abram en Maar-
ten Poot twee woonhuizen en een moderne stal lieten bouwen 
op een steenworp afstand van Meerzicht, ook aan de Willem-
oordseweg. De familie Poot boerde op Meerzicht sinds 1710, 
dus bijna 250 jaar. 

Zouteveenseweg 28 
De oude boerderij op deze plaats kennen we slechts van een 
paar foto's, een opmetingstekening en een beschrijving ge-
maakt door de Friese boerderij-onderzoeker Klaas Uilkema 
(1873-1944). Uilkema toerde tussen 1914 en 1934 op zijn mo-
torfiets door het hele land om in opdracht van de Maatschap-
pij der Nederlandse Letteren de veranderingen in boerderijge-
bouwen vast te leggen en te verklaren. 
Hij bezocht de boerderij van Cornells van Mil in Zouteveen in 
1929 en signaleerde hier een merkwaardige ontwikkeling in 
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de stalconstructie. De stal is over het algemeen een rechthoe-
kige ruimte die in de lengterichting is verdeeld in gebintvak-
ken, de gebinten dragen het dak. De oudste stallen hadden 
zogenoemde ankerbalkgebinten, dit is een gebintconstructie 
waarbij een horizontale balk met pen-en-gatverbindingen is 
verankerd in verticale stijlen. De ankerbalken waren zo'n vijf 
a zes meter lang en die maat bepaalde vanouds de breedte 
van de middenbeuk van de boerderij. In de zeventiende eeuw 
ontstond de behoefte aan een ruimere stalling voor het vee 
en aan versmalling van de middendeel, omdat die niet meer 

De boerderij Zouteveenseweg 28 Duidelijk is de U-vorm van de 

boerderij te zien Lmks de opkamer met melkkelder, rechts de lange 

stal Foto Klaas Uilkema, 1927 Collectie Stichting Historisch Boerderij-
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Van links naar rechts De plattegronden van de boerderijen 
Willemoordseweg 5 naar H Korringa (1941) Zouteveenseweg 28 naar 
Klaas Uilkema (1927) en Oostveenseweg 7 naar een ontwerptekening 
(gespiegeld) (ca 1900) Tekeningen Fnts van Ooststroom 

k=kelder/opkainer vk=voorkelder v=voorhuis sk=slaapkamer 
s=schouw d=dorsvloer bh=boenhoek vz=voormalig zomerhuis 
ks=koeienstal vp=voormalige paardenstal m=karnmolen 
vs=varkensstal 

gebruikt werd voor het dorsen van graan Omdat boeren zui-
nige lieden zijn, werden bij die verandering vaak de oude an-
kerbalkgebinten hergebruikt Uilkema signaleert 'dat de stijl 
onmiddellijk onder het bint is doorgesneden, waarna het on-
derste stuk naar binnen werd verplaatst Dit laatste vormt 
met den nu aan den buitenkant aangebrachten karbeels een 
standvmk' (een korbeel is een schuine schoor om de con-
structie stijf te maken) Deze opvallende verandering in de 
constructie, waarbij het ankerbalkgebint werd verzaagd tot 
dekbalkgebint, komt bij meer boerderijen in de streek voor, en 
leidde tot een verbeterde opstelling van de koeien ter weers-
zijden van een smallere middengang Er ontstond achter de 
koestanden ruimte voor een grup (mestgoot) en een kruipad 
De ontstane smalle voergang in het midden was voldoende 
voor het verstrekken van voer Gewoonlijk werden tevens de 
zijmuren van de stal verhoogd Uit deze provisorische con-
structie ontwikkelde zich het dekbalkgebint, waarbij een dek-
balk (over de standvinken) van zijmuur tot zijmuur loopt en er 
een zolder boven de gehele stal gemaakt kon worden, in plaats 
van alleen boven de middenbeuk 

Uilkema zag in de U-vormige plattegrond van de boerderij aan 

de Zouteveenseweg het oertype van de boerderijen in deze 
streek Hij schrijft 'In een oogopslag wordt duidelijk, dat wij 
hier kennis maken met een vorm der zuidhoUandsche hoeve, 
die ouder is, dan een der vorige Deze hoeve bleef m de loop 
van haar lang bestaan niet onveranderd Maar het gewich-
tigste kenmerk der voorgangsters der huidige langgerekten 
huisvormen heeft zij bewaard de haaksche aansluiting van 
den stal aan het hoofdgebouw' De vorm van de Zuid-Holland-
se boerderijen zou zich pas later hebben ontwikkeld naar een 
L-vormige of rechthoekige plattegrond Dat de negentiende-
en twintigste-eeuwse boerderijgebouwen bijna altijd een L-
vormige of rechthoekige grondvorm hebben is zeker, maar uit 
later onderzoek is gebleken dat de U-vorm zich pas in de loop 
van de zeventiende eeuw ontwikkelde vanuit een eveneens L-
vormige, kleinere voorganger Dat kan worden geconcludeerd 
uit de aanwezigheid van oude, eikenhouten (dus zestiende-
eeuwse) ankerbalkgebinten bij sommige U-vormige boerderij-
en Die oude gebinten zijn dan geplaatst in de oorspronkelijke 
stalrichting in het verlengde van het voorhuis In de hiervoor 
al genoemde boerderij Trekkade 24 is dit het geval Twee oude 
ankerbalkgebinten staan nog in de oude stalrichting, terwijl 
hergebruikte ankerbalkgebinten verzaagd tot dekbalkgebint 
in de nieuwe stalrichting staan Deze U- of Z-vormige boer-
derijplattegrond komt overigens in Nederland uitsluitend in 
Delfland voor 

Zomerhuis 
De ligging van de boerderij aan de Zouteveenseweg, op een 
kreekrug in een relatief hooggelegen deel van Zouteveen 
(Negenhuizen), maakte het nog lang mogelijk dat hier, naast 
veehouderij, akkerbouw werd bedreven Bij de boerderij 
Meerzicht was sprake van een dorsvloer De boerderij in Ne-
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genhuizen heeft ook een dorsvloer, maar er is tevens sprake 
van de bouw van een zogenoemd "zomerhuis' Zo'n zomerhuis 
IS een stap verder dan de uitgebouwde boenhoek van Meer-
zicht Een zomerhuis bij boerderijen komt in andere regio's 
van Zuid-Holland veelvuldig voor, bijvoorbeeld in Rijnland en 
op de Zuid-Hollandse eilanden In andere streken in het land 
IS dikwijls sprake van een losstaand bak- of stookhuis 
Omstreeks Pasen verhuisde het boerengezin van de winterka-
mer naar het zomerhuis Dit gebeurde om de boerin niet extra 
te belasten met de schoonmaak van de grote boerderij In het 
zomerhuis werd 's zomers kaas gemaakt en dat was werk voor 
de boerin In de zomerwoning was een schouw, een water-
fornuis en gewoonlijk ook een bakoven (om brood te bakken) 
Hier concentreerde zich het wonen en werken gedurende de 
zomermaanden, wel werd in de boerderij geslapen 

Oude boerderijen 

Getemperd door zachtblauwe voorjaarsnevels 
Liggen de boerderijen te dromen. 
Sprankelend licht speelt door fletsgroene bomen 
En tekent een grillig patroon op gevels. 

En op de met mos overdekte daken. 
Verweerd door de tijd en de gang der seizoenen 
Rondom liggen welige weiden te groenen. 
Waar koeien met trage, bewegende kaken 

Het voedsel vermalen van deze morgen 
Een reiger, met rustige vleugelslagen. 
Drijft moeiteloos voort In de meidoornhagen 
Zijn vinken en merels hun broed aan 't verzorgen. 

O, vindt men ooit vrediger oorden op aarde. 
Waar ieder de wet van zijn wezen kan dienen. 
Waar alles nog iets van de nimmer-geziene 
Natuurlijkheid van de oertijd bewaarde'' 

Ary van Oostveen 

Al Y van Oostveen is het pseudoniem van Arie Olsthoorn (1921-2004) 
die op een boerderij aan de Oostveenseweg in Zouteveen heeft ge-
woond Vanaf 1970 schreef hij regelmatig m plaatselijke en regionale 
bladen artikelen over de historie en het landschap van deze voor-
mahge ambachtsheerlijkheid In 1982 bij gelegenheid van het 700-
jang bestaan van Zouteveen verzorgde hij voor de Midden-Delfland 
Vereniging een themanummer over zijn geliefde woonomgeving Zijn 
teksten vallen op door zijn betrokkenheid en persoonlijke schrijfstijl 
Hij schreef over Zouteveen verschillende gedichten waaronder het 
hierbij afgedrukte Oude boerderijen 

Uilkema constateerde bij de boerderij in Negenhuizen aan de 
aanwezigheid van sporen van een schouw, dat de toenmalige 
paardenstal oorspronkelijk een zomerhuis was geweest Dit 
zomerhuis was aan de zijkant tegen de stal gebouwd Dat laat-
ste IS in de regio ongebruikelijk, hier stonden de zomerhuizen 
voor het voorhuis - in andere streken meestal naast het voor-
huis In vrijwel alle gevallen is het zomerhuis gecombineerd 
met een varkensschuur Zo kon de wei, een restproduct bij het 
kaasmaken, direct als varkensvoer worden gebruikt 

Toen Uilkema de boerderij bezocht was het zomerhuis dus al 
in onbruik geraakt De werkruimte was verplaatst naar het 
voorgedeelte van de stal 'Ondanks het feit dat hier de zui-
velbereidmg m den stal wordt uitgeoefend - kaaskuip, karn 
en waterfornuis bevinden zich achter den ouden paardenstal 
- is het zeker, dat deze attributen van het boerenbedrijf voor-
heen m de zomerwoning stonden' De tussenruimte tussen de 
vroegere paardenstal en het voorhuis werd in 1929 door de 
bewoners nog steeds "de dors' genoemd, 'hoewel hij niet meer 
functioneert, wijl ook deze hoeve haar bouwland verloor' In 
de vroegere paardenstal was een tweede woonkamer geko-
men 
Het voorhuis was qua indeling vergelijkbaar met het voorhuis 
van Meerzicht Ook hier belemmerde ooit de dorsvloer achter 
de brandmuur de ontwikkeling van een achterhuis met een 
werkruimte Bij de ene boerderij werd dit opgelost door de 
uitbouw van een boenhoek, bij de andere door de bouw van 
een zomerhuis De ene boerderij bleef L-vormig, de andere 
werd tot een U-vorm verbouwd Bij beide boerderijen vond 
uiteindelijk een ontwikkeling plaats naar uitsluitend veehou-
derij Het IS pikant dat op de hooggelegen kreekruggen in Ne-
genhuizen de laatste jaren weer akkerbouw wordt bedreven 
er wordt volop maïs verbouwd 
In oktober 1932, drie jaar na het bezoek van Uilkema, brandde 
de boerderij van Cornells van Mil af en werd het jaar daarop 
vervangen door stijlvolle nieuwbouw, ook in een U-vorm, dus 
wellicht op de fundamenten van de oude boerderij De U-vor-
mige plattegrond is zeer uitzonderlijk bij twintigste-eeuwse 
nieuwbouw 

Oostveenseweg 7 
De boerderij aan de Oostveenseweg vertegenwoordigt de 
laatste fase van de traditionele boerdenjontwikkeling in de 
streek De boerderij werd in 1900 door Leonardus Olsthoorn 
gebouwd als uitsluitend melkveebedrijf Hier is de eindfase 
te zien van de veranderingen die zich tussen de zestiende en 
twintigste eeuw bij de agrarische bedrijven hadden voorge-
daan De intensief gebruikte melkkelder stond direct in ver-
binding met de boenhoek in het achterhuis In de melkkelder 
waren van meet af aan grote stroombakken gemetseld om op 
efficiënte wijze de melk te koelen met opgepompt grondwater 
Deze zogenoemde 'Deense bakken' waren een negentiende-
eeuwse vernieuwing die bij vele boerderijen werd toegepast 
In de boenhoek is een schouw met waterfornuis en bakoven 
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Boerderij Oostveenseweg 6 te Schipluiden uu 1900 Rechts de 
karnmolen, in het midden de opkamer met melkkelder en links de 
voorhuiskamer Foto Frits van Ooststroom 

Het fornuis werd onder andere gebruikt om water te verwar-
men voor de kaasbereiding. Zoals elders in de streek werd hier 
boter gemaakt en van de magere melk Leidse kaas. In de bak-
oven werd eens per week brood gebakken voor eigen gebruik. 
De opkamer boven de kelder zal weinig of niet zijn gebruikt, 
evenals de 'mooie' kamer in het voorhuis. Het houtwerk van 
beide ruimtes is groen geschilderd met een bescheiden de-
coratie in Jugendstilmotief Achter die mooie kamer ligt een 
slaapkamer met dubbele bedstee en daar weer achter de da-
gelijkse woonkamer met schoorsteenmantel voor een kachel, 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn intrede 
had gedaan op boerderijen. 
De koestal heeft een gebintconstructie met een langsbalk-
gebint, waarbij de standvinken worden verbonden door een 
lange, samengestelde balk van de boenhoek tot de achterge-
vel. Op de ontwerptekening van de boerderij is in de koestal 
een klein gedeelte afgescheiden voor de stalling van een of 
twee paarden. Bij de uiteindelijke uitvoering (in spiegelbeeld 
ten opzichte van het ontwerp) kwam er een wagenschuur met 
paardenstal aan de erfzijde van de boerderij. Op het erf staat 
ook een kapberg voor de opslag van hooi, als wintervoer. 
Tot voor enkele jaren was de boerderij in gebruik door de ge-
broeders Jan en Johan Olsthoorn. Na hun vertrek zijn de op-
stallen gerestaureerd en verbouwd tot woonboerderij. 

Schematische weergave van een karnmolen De karnton staat in de 
boenhoek van de boerderij Naar J Le Francq van Berkhey, 1811 

Karnmolens 
Aan de niet-erfzijde staat ter hoogte van het achterhuis een 
karnmolen, zoals gebruikelijk in de streek dicht bij de boen-
hoek. Deze karnmolen is echter niet zoals gebruikelijk zes-
hoekig, maar vierkant en aangebouwd aan een grote varkens-
schuur. De drie boerderijen verschillen in de plaats waar de 
karnmolen staat. De karnmolen van de boerderij Meerzicht 
is ook vierkant en is praktisch aangebouwd aan de erfzijde 
van de boerderij, naast de ingang in de zijgevel. De karnton 
stond binnen in de nabijheid van de boenhoek. Bij de boerde-
rij aan de Zouteveenseweg stond de zeshoekige karnmolen in 
de hoek waar zomerhuis en nieuwe werkruimte elkaar ont-
moeten. Omdat bij deze boerderij de werkruimte op een onge-
bruikelijke plaats terecht is gekomen, staat de karnmolen ook 
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op een ongebruikelijke plaats. Wellicht deed de karnmolen al 
dienst in de tijd dat het zomerhuis nog in gebruik was. 

De drie boerderijen laten in kort bestek een aantal facetten 
zien van de boerderijontwikkeling tussen de zestiende en de 
twintigste eeuw die in verschillende tijden en door verschil-
lende omstandigheden steeds op een eigen wijze door de boe-
ren werd vormgegeven. 

Molens, windassen en gemalen 
In de negentiende en twintigste eeuw is er veel veranderd 
in Zouteveen. Niet alleen werden bijna alle oude boerderijen 
vervangen door nieuwe; ook andere bouwwerken werden ver-
vangen of verdwenen. Het meest ingrijpend was het verdwij-
nen van de molens, die in minder dan twintig jaar tijd tussen 
1871 en 1884 werden gesloopt. 
Eeuwenlang stonden aan de oostzijde van de Vlaardinger-
vaart, tussen Vlaardingen en Schipluiden, zes windwatermo-
lens. Dat was al het geval in 1502 toen de hoogheemraden een 
kwestie oplosten tussen Zouteveen en Vlaardingen waarbij de 
zes molens werden genoemd. Die molens waren van zuid naar 
noord: de Holierhoekse of Hooglandse Molen, de Nieuwe Mo-
len, de Zwethmolen, de Schouw- of Slinkslootmolen, de Buik-
sloot- of Middelmolen (de drie laatstgenoemden in Zouteveen) 
en de Noordmolen, die juist buiten de grens van Zouteveen op 
Schipluidens grondgebied stond. In 1573 werden vijf van de 
zes watermolens moedwillig in brand gestoken vanwege de 
komst van de Spanjaarden. De gehele Holierhoekse en Zou-
teveense Polder kwamen toen onder water te staan. Ditzelfde 
gebeurde met de Noord-Kethelpolder. Vanwege de waterover-
last werd er een aantal jaren geen morgengeld (een grondbe-
lasting van 42 stuivers per morgen) geheven; ook behoefden 
de boeren tot 1578 geen pacht te betalen aan de grondeige-
naren. In 1577 werd er door de molenmeesters van de Holier-
hoekse en Zouteveense Polder hout ingekocht voor de opbouw 
van de verbrande molens. 

De kaart van Kruikius (1712) laat zien, dat er bij de molens 
van Zouteveen windassen stonden, waarmee de schuitjes 
vanuit de molensloten werden overgehaald naar het boezem-
water en vice versa. Hiervoor werd aan de polderzijde een 
houten helling met rollen aangelegd, waarover de scheepjes 
werden getrokken. Veelal waren dit eikenhouten pramen, 
waarmee de boter en kaas naar de Delftse markt of Vlaar-
dingen werden afgevoerd. De oudst vermelde windas stond 
bij de Noordmolen. In 1555 kregen de bewoners van Zoute-
veen van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland toe-
stemming voor de aanleg van een 'overtocht' op de kade. De 
windas bij de Schouwmolen werd pas in 1884 gesloopt. Een 
overhaal op de zuidpunt van de Tanthofkade, nabij de buurt-
schap Vockestaert, verbond lange tijd de Zouteveense Polder 
met de Abtswoudse Polder. 
In maart 1829 verwoestte een brand grotendeels de Schouw-
of Slinkslootmolen; in 1830 werd de molen opnieuw opge-

De Schouw- of Slinkslootmolen en windas. Fragment van een kaartje uit 

1649 door J.M. Spoors, GA Delft, 1" Afdeling, inv. nr. 1911. 

Tekening van de nieuwe Schouwmolen uit 1830 met twee schepraderen. 

In het bijschrift wordt vermeld dat de molen gebouwd wordt op de oude 

fundamenten van de afgebrande molen. 

SCHOUWMOLEN MET TWEE SCHEPRADEN. 



De molens van de Holierhoekse en Zouteveense Polder 

vlucht 

Hooglandse Molen 
Nieuwe Molen 
Zwethmolen 
Schouwmolen 
Buikslootmolen 
Noordmolen 

Bron Ottevanger 1985 

24,75 m 
24,85 m 
28,85 m 
28,70 m 
25,85 m 
27,35 m 

scheprad 
diameter 

6,81 m 
6,90 m 
6,83 m 
6,50 m 
7,04 m 
7,10 m 

breedt 

43 cm 
42 cm 
42 cm 
47 cm 
38 cm 
40 cm 

verdwenen 

1871 
1871 
1868 
1883 
1884 1 
1884 J 

verkocht voor 

f 770,--
f 425,-
f 930,--
f 900.--

f 1.355,--

bouwd en voorzien van twee schepraderen. Dit systeem 
werkte niet goed, omdat er teveel water werd gelekt. In 1842 
kreeg de molen weer een traditionele schepraduitvoering en 
aandrijving. 
In 1871 verdwenen de Hooglandse en de Nieuwe Molen, in 
1868 werd de Zwethmolen vervangen door het Zwethgemaal. 
Kort na het gereedkomen van het Slinkslootgemaal in 1883 

werden de naastgelegen Schouwmolen, de Buikslootmolen en 
de Noordmolen gesloopt. 

Het Zwethgemaal was een schepradgemaal met voor die tijd 
moderne, gebogen schoepen. 'Najaren van strijd is het gesticht 
en heeft onmiddellijk groot nut gedaan. Het heeft gezorgd dat 
de boer moed kon vatten om zijn land te verbeteren', schrijft 
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Knottenbelt in zijn boek over de twee polders. De stoomma-
chine leverde 39 pk, het scheprad had een diameter van acht 
meter en een breedte van 84 centimeter. In 1936 werd het 
gemaal buiten werking gesteld; in 1980 volgde de sloop. 
Het Slinkslootgemaal verrees iets ten noorden van de Schouw-
molen Op de plaats van de molen werd een machinistenwo-
ning gebouwd. De stoommachine van het gemaal leverde 37 
pk. In 1919 werd het gemaal geèlektrificeerd en het scheprad 
vervangen door een centrifugaalpomp. 
In de oostgevel van het gemaal bevinden zich twee gebrand-
schilderde glas-in-loodramen Het ene toont het wapen van 
het Hoogheemraadschap van Delfland en de wapens van de 
vier gemeenten waarbinnen de polder gelegen was: Vlaardin-

Glas-in-loodramen in het Slinkslootgemaal van de Holierhoekse en 
Zouteveense Polder Het linker raam met de wapens van Delfland en 
van de inliggende gemeenten Rechts het raam ter gelegenheid van het 
zestigjarig ambtsjubileum van de secretaris-penningmeester van de 
polder, Anthonie Knottenbelt in 1925 Foto's Jacques Moerman 

Tegeltableau ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van de 
secretaris-penningmeester van de Holierhoekse en Zouteveense Polder, 
Anthonie Knottenbelt, 1905 GA Vlaardingen 

gen, Vlaardinger-Ambacht, Schipluiden en Kethel en Spaland. 
Het tweede raam toont het familiewapen van Anthonie Knot-
tenbelt die in 1925 zijn vertrek en ambtsjubileum vierde. Het 
opschrift luidt: 'Aan Anthonie Knottenbelt te Vlaardingen met 
groote waardering opgedragen door Stemgerechtigde ingelan-
den bij zijn aftreden als Secretaris Penningmeester van den 
Holierhoeksche en Zouteveensche polder den len Juni 1925 
en 1 October 1925 als dank voor het zeer vele gedurende een 
tijdperk van zestig jaar door hem aan deze polder bewezen'. 
Eerder, in 1905, had Knottenbelt bij zijn veertigjarig jubileum 
een fraai tegeltableau gekregen, met daarop in het midden 
een afbeelding van het uitzicht vanuit het Slinkslootgemaal 
en daaromheen afbeeldingen van het Slinksloot- en het 
Zwethgemaal, de kerk van Vlaardingen en het raadhuis van 
Vlaardinger-Ambacht. In dat spiksplinternieuwe raadhuis 

41 



Boven De voormalige molenwerf van de Noordmolen en het trekpad 
langs de Vlaardinqervaart Foto Fnts van Ooststroom 

Onder De in het voorjaar van 2007 opgegraven fundamenten van de 
Schouwmolen Foto Jacques Moerman 



vergaderde het polderbestuur en kreeg de tegel een plaats in 
de vergaderkamer 
Het Slinkslootgemaal zal binnenkort zijn functie verhezen en 
zijn taak overdragen aan een nieuw gemaal ten zuiden van 
het erf van de machinistenwoning Het wordt een gemaal met 
een eigentijdse architectuur en een grasdak 
De plaatsen waar de Buikslootmolen en de Noordmolen ston-
den zijn nog duidelijk in het landschap herkenbaar, doordat 
de voetsloot van de kade een bocht beschrijft rondom de oude 
molenwerven Spectaculair was in mei 2007 de opgraving van 
de Schouw- of Slinkslootmolen, nadat de vermelde machinis-
tenwoning ten behoeve van nieuwbouw was gesloopt Dit huis 
bleek te rusten op de zware funderingen van de molen, die als 
versterking van de dijk niet waren uitgegraven De opgraving 
het diverse bouwfasen zien Het oudste muurwerk dateerde 
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw (in 1689 was de 
Schouwmolen vernieuwd), de meeste funderingen betroffen 
de nieuwbouw uit 1829 Goed waarneembaar was de plaats 
waar korte tijd de dubbele schepraderen hebben gedraaid Een 
plavuizenvloer en een keldertje waren nog in tact, evenals de 
afvoer naar de Vlaardingervaart Volgens verwachting zal ook 
nu het muurwerk niet worden verwijderd 

Veranderingen in het landschap 
Wat op het eerste gezicht maar weinig veranderde is het open 
landschap van Zouteveen Wat we ons echter niet direct rea-
liseren IS, dat met alleen langs de polderweggetjes, maar ook 
langs de sloten veel meer bomen stonden dan nu het geval is 
Veel bomen zijn gerooid, omdat het jaarlijks onderhoud van 
de sloten tegenwoordig machinaal gebeurt en de bomen dan 
in de weg staan Vooral in het gedeelte van Zouteveen met 
veel kreekruggen stonden vroeger veel bomen, die met hun 
wortels het zand van de kreekbeddingen vasthielden, zodat 
het niet uit de oevers de sloot inliep Langs een enkele sloot 
tussen de Oostveenseweg en de Slinksloot doet een rij knot-
wilgen nog steeds dienst als vasthouder en als prachtige stof-
fering van het landschap 
De bosschages rond de Zouteveense Meer verdwenen, het 
meer zelf verlandde De eendenkooi nabij Negenhuizen werd 
opgeheven Maar gelukkig zijn er hier geen recreatiegebie-
den aangelegd zoals in de Hoherhoekse Polder Wel werd in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw het zandhchaam voor 
de toekomstige Rijksweg A4 opgeworpen, om wellicht straks 
weer afgegraven te worden Het weglichaam vormt een groot 
litteken in het landschap Als de weg wordt doorgetrokken 
tussen het Kruithuisplein in Delft naar het Kethelplein tussen 
Vlaardingen en Schiedam, zal door het verkeerslawaai en de 
geluidswallen het rustieke beeld van de polder worden aan-
getast De komst van een nieuw fietspad langs de Vaart is 
daarmee vergeleken een zeer kleine ingreep 

De tegenstanders van de aanleg van de A4 door Midden-Delf-
land hebben nog hoop op afstel - na dertig jaar uitstel De 
geschiedenis zou zich herhalen Al eerder werd begonnen een 

weglichaam aan te leggen, maar de weg zelf kwam er nooit 
Het betreft hier de voorgenomen aanleg van de provinciale 
weg tussen Delft en Schiedam, het verlengde van de huidige 
Prinses Beatrixlaan tussen Den Haag en Delft 
In 1936 werden de boerderijen van Jan Gebbe en Gerrit Lans-
bergen aan de oostzijde van de Harreweg door de provincie 
aangekocht Spoedig volgden er meer Na het graven van 
nieuwe sloten werd omstreeks 1938 begonnen met het stor-
ten van zand voor het weglichaam, parallel aan de Harreweg 
Men begon bij de Woudweg, eerst in zuidelijke richting, het 
zand werd via Kethel met vrachtwagens aangevoerd Maar 
het doordeweeks opgebrachte zand, bleek na het weekeind 
in het veen te zijn weggezakt Het veen werd weggedrukt 
en kwam in de poldersloten naar boven en moest worden af-
gevoerd Zo heeft men tot mei 1940 voortgeploeterd, zonder 
veel resultaat Het werk werd in de oorlogsjaren weer opge-
pakt Men probeerde het nu met matten van rijshout waarop 
een laag puin werd gestort Het puin was afkomstig van het 
gebombardeerde centrum van Rotterdam Wegens benzine-
schaarste werd het per schuit aangevoerd via de Schie en 
daarna met trollies naar het werk getransporteerd, via een 
spoorlijntje door de Noord-Kethelpolder Maar ook met deze 
werkwijze bleef resultaat uit Men probeerde het eveneens 
richting het noorden, waar de veenlaag minder dik was De 
poging liep dood bij de buurtschap Vockestaert Mede doordat 
er gedurende de oorlogsjaren steeds minder arbeidskrachten 
beschikbaar waren, gaf men de strijd tegen het veen op Het 
zand- en puinlichaam raakte weer begroeid en nu is er alleen 
door de vorm van het kavel aan de oostzijde van de Harreweg 
nog te zien waar de strijd werd gestreden en werd verloren 
Onlangs werd op de kavel een vnjliggend fietspad gereali-
seerd 

Veel bleef hetzelfde in Zouteveen Het slotenpatroon van eeu-
wen her IS er nog De groene weiden zijn er nog De boerde-
rijen liggen nog 'kakkestoelemeiend' verscholen in het groen 
De wegen worden nog geflankeerd door knotwilgen en in het 
voorjaar staan de bermen vol bloeiend fluitenkruid Maar zijn 
de kaden nog zo vol bloemen als vroeger' Is de polder nog zo 
stil en rustig' Daarom tot besluit van dit artikel een nostal-
gisch citaat uit de polderbeschrijving van Anthonie Knotten-
belt in zijn boek over de Hoherhoekse en Zouteveense Polder 
HIJ wandelt op de kade van de Vlaardingervaart, bij de werf 
van de Buikslootmolen Hij is (met ons) op de terugweg van 
Zouteveen naar huis Het is een uur gaans 
'De kade voert ons naar Vlaardingen en levert een HoUandsch 
landschap van zeldzame schoonheid Nu eens is de Vaart recht 
en ziet men de schuit reeds in de verte door den schipper han-
gende in zijn helmzeelt voortgetrokken, dan weder maakt zij 
talrijke bochten en zou men meenen in een meer omsloten te 
zijn Maar de natuur is ook zoo mild voor de kade zelve De 
wilgen met haar jong groen en katjes in het voorjaar en haar 
zwaarder, luchtig loof m den zomer, het groot hoefblad dat 
in het midden van het jaar alles overmeestert tooit, als nog 



weinig zich ontluikt, met zijn recht opstaande bloementros-
sen den grond: de blauwe veronica wisselt de rose valeriaan 
af, de luchtig gele fenkel, de zware trossen van den beren-
klauw, de spirea nestelt zich in grooten getale in het hout aan 
den slootkant; een groote verscheidenheid van kleuren komen 
tusschen het gras te voorschijn, bloempjes van grootere en 
kleinere planten, welke door het aanbrengen van verschillen-
de soorten van klei in veelheid toenemen, het is een rijkdom, 
waarvan men niet genoeg kan genieten. 
De vliet zoo rustig in den regel, zoodat de jongelui onbezorgd 
kunnen spelevaren, de hengelaar, met de kalmte hem eigen, 
aan den kant zit en alleen eigen hand beweging in zijn dobber 
brengt, kan tusschenbeide opspelen als de meest vertoornde 
huisvader. Wanneer de stormen uit het noordwesten loeien, 
beuken de golven op de kade, voelt het water zich beklemd 
binnen de nauwe boorden, het heeft behoefte aan ruimte, spat 
schuimbekkend hoog op tegen de tegels en spuwt tegen ieder 
die de kade bewandelt. 
Doch beperken wij ons gezicht niet alleen nederwaarts, maar 
richten ons oog ook opwaarts om de schakeeringen van het 
heelal te zien. Bij najaarsluchten teekenen zich de gebouwen 
scherp af en is de gezichtseinder zeer ver, de zon kan men hier 
in al haar majesteit zien op- en ondergaan, maar ook kan men 
aanschouwen hoe de wolken zich samenpakken, tegen elkaar 
botsen, neerkomen m gutsende regenvlagen en door klet-
terenden waterval schijnen te willen vernietigen de laatste 
grassprietjes, waarvan het vee nog eenigen tijd had wenschen 
te genieten. 
Kijk evenwel rondom op een zomerdag als het uitspansel een 
oneindig helder blauw dak vormt, waarin de zon alleen een 

plaats wordt gegund, welke het aardrijk gloeiend verhit. Nu 
eens vertoonen zich rechts de landelijke torentjes van Maas-
land of den forscheren toren van Maassluis, links zijn het de 
torens van Delft met de gedachten aan Delftsche boter- en 
kaasmarkt, welke onze aandacht trekken om later plaats te 
maken voor die van Kethel, Schiedam en Rotterdam. De boe-
renwoningen, verborgen achter haar hooge iepenboomen, 
stoffeeren de weidevlakte, het vee ligt rustig, de zon schittert 
op hun witte vachten en maakt glanzend de zwart bonte, ter-
wijl tusschen deze de enkele roodbonte voor kleurschakeering 
zorgt. 
Het is middaguur, alles spreekt van rust, de maaier heeft 
van het ruwe landhek een loofhut gemaakt en vermoeid van 
den arbeid, welke hij voor zonsopgang is aangevangen, val-
len zijn oogen van zelf toe, nadat hij van zijn schotel de bete 
broods heeft genuttigd en het verhitte lichaam heeft te goed 
gedaan aan het bier of de karnemelk, welke hij naar keuze 
kan krijgen. De natuur viert hoogtij, geen blad durft de stilte 
verbreken. Een is er, welke zijn vreugd over zooveel schoons, 
zooveel heerlijks niet kan intoomen, zoowel op de aarde als in 
den hemel moet de lof gehoord worden. Het is de leeuwerik, 
welke hoog in de lucht, zoodat hij van den grond nauwelijks 
zichtbaar is, door jubelzang den lof van den Schepper zingt. 
Hem zij de eere!' 

Het landschap van Zouteveen Fluitenkruid en knotwilgen Foto Fnts 
van Ooststroom 
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Bijlagen 

Huizenlijst volgens Tiende Penning Zouteveen van 

1555 
Jan Cornelis Steffenz. 
Dirck Arentz. 
Arijs Cornelisz. 
Pieter Jansz. 
Cornelis Claesz. 
Gielis Thonysz. 
Cornelis Hugenz. 
Pieter Burgertz. 
Cornelis Pietersz. 
Jan Aertz. 
Maritgen Willem Henricks wed. 
Pieter Cornelisz. Pols 
Lenairt Jansz. 
Henrick Jacobz. (Boot) 
Cornelis Aertz. 
Kors Florijsz. 
Arent Vermeer 
Michiel Adriaenz. 
Dirck Henrickz. 
Aelwijn Jacobsz. 
Adriaen Adriaenz. 
Jacob Jansz. 
Pieter Foppenz. 
Jan Cornelisz. (Suet) 
Jasper Gerytz. 
Jan Pieterz. 
Jacob Claesz. 
Cornelis Jansz. 
Adriaen Pieterz. 
Kinderen van Dirck Adriaenz. 
Adriae Korszdr haer boemgaert 
Dirck Roellem 
Cornelis Pietersz. den Decker 
Adriaen Pietersz. Hoenderbout 

Waarde in £ 
10 holl. 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
8 

10 
10 
8 

10 
8 

to 
U) 
10 
10 
ft 

10 
8 
8 

15 
8 

15 
4 
8 
8 
8 

Totaal 34 woningen 

1555 en 1561 

1561 
Jan Cornelisz. Kievit 
Maritgen Jansdr., wed. van Dirck Aertsz. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Leduwij Ariensdr., wed. v. Corn. Aertsz. 

Maritgen Arent Vermeeren 
Idem 
Idem 
Idem 
Arien Ariensz. jonge smit 

Idem 
Idem 
Jacop Jaspers ? 
Pieter Jansz. ? 

Cornelis Jansz. berchman 
Arent Pietersz. ? 

Idem 
Idem 
Mees Antonisz. 
Maerten Jansz. 
Michiel Cornelisz. 
Jacop Adriaensz. 
Isbrant Jorisz. 
Dirck Jacobsz. 
Adriaen Lenertsz. 
Wed. van Huych Jorisz. 
Maerten Jansz. 
Joris Claesz. 
Bastiaen Jorisz. Post 
Claes Wiggersz. 
Cornelis Michielsz. 
Arien Michielsz. 
Willem Cornelisz. 

Totaal 42 woningen 
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Prijzen in oudste rechtboek van Zouteveen (1572-1587): 

1 varken 
1 rode koe 
2 lammeren 
3 ooien 
2 zakken tarwe 
1 zak haver 
5 zakken zaadhaver 
SVz morgen haver op het land staande 
idem verkoop 
1 morgen haver 
paarden "gebelscht' (?) 
'mangeling' (verkoop) van een paard 
nieuwe schuit 
1 paar roeiriemen 
arbeidsloon voor het dekken van 
een hooiberg 
1 jaar pacht van 7 hond land 
1 ton bier 

gulden 
pond 
Rijnse gulden 
1 karolusgulden 
1 pond 

= karolusgulden; 
= pond Vlaams; 
= 28 stuivers 
= 20 stuivers 
= 6 gulden 

45 stuivers 
11 karolusgulden 
6'/2 gulden 
17 gulden 
10 gulden 
32 stuivers 
8 gulden 
20 pond 
35 pond 
5 pond Vlaams 
1 pond 
10 Rijnse gulden 
9 gulden 
7 stuivers 

4 gulden 
8 gulden 15 stuivers 
4 stuivers 

Topografische namen in oudste rechtboek van Zouteveen 
(1572-1587) 

Frouweweer 

Zouteveenseweg 
Cappelleweg 

Aan de Cappel 

Oostveen 
Negenhuijsen 

Opt Gadt, Op het gat 
Korte Dijk 
Grote Vaart 
Zouteveense watering 
Swet 
Slinksloot 

op Kruikius (1712): 't Veronen Weer, 
strook land, waarin de Breeweg of 
Veronen Weerse Wegh loopt 
weg tussen de Kapel en Schipluiden 
weg van de kapel naar de Vlaar-
dingsekade 
kruispunt huidige Willemoordseweg, 
Breeweg, Oostveenseweg en Zoute-
veenseweg 
gebied langs huidige Oostveenseweg 
buurtschap ten noorden van de Slink-
sloot 
buurtschap tegenover de Vlietlanden 
hier Emaus 
Vlaardingervaart 
sloot langs Zouteveense weg 
brede molensloot 
brede molensloot 

Aantal rechtdagen/-zaken in periode 1572-1587 

Jaar 1572 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 

Rechtdagen 
Rechtzaken 
Gemiddeld 

6 
33 

5,5 

24 
157 
6,5 

2 
10 

5,0 

2 
9 

4,5 

9 
26 

2,9 

4 
10 

2,5 

12 
34 

2,8 

13 
42 

3,2 

17 
36 

2,2 

10 
29 

2,9 

14 
52 
3,7 

6 
11 

1,8 

11 
21 
1,9 

8 
50 

6,3 

10 
52 

5,2 

7 
22 
3,1 
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Gezworenen (voorzover genoemd in oudste rechtboek) 

Jaar 
Cornells Pietersz. 
Burgert Pietersz. 
Cornells Cornellsz . 
Maerten Jansz. 
Aelewljn Jacobsz. 
Mees Tonisz. 
Jan Jorisz. waard 
Arijen Aeryensz. 
Claes Heymansz. 
Jan Aertsz. 
Cornells Sijmonsz. 
Lenaert Ariensz. 
Crljn Sijmonsz. 
Cornells Jansz.* 

1572 
X 

X 

X 

X 

Lenert Ariens Cappltteyn 
Mees Symonsz. 
Arien Burgertsz. 
Arlen Pietersz. 
Claes Cornellsz.* • 

'73 '74 '7E 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

'76 '77 '78 '79 

* worden vermeld als ambachtsbewaarder 

Andere functionarissen (voorzover genoemd in oudste rechtboek) 

Baljuws 

Schouten 

Boden 

Klerken 

Jacob Cornellsz. Tou 
Lenaert Phillpsz Rodenburch 
Pleter Jansz. van Everdlngen 
Cornells de Witte 
Lodewijck de Knlbberch Fransz. 

Dlrck Willems 
Gerrit Jacobsz. 
Pleter Jansz. van Everdlngen 

Jan Cornellsz. Steffensz. 
Gielis Tonisch 
Jacob Jansz. 
Jan Jorisz. 

Claes Cornellsz. 

1573 
1580 
1581 
1585 
1586 

1572 
1579 
1581 

1572 
1572 
1578 
1579 

1573 

1583 
1582 

1573 
1580 
1582 

1581 

Secretarissen Claes Cornelis Nepos 1573 
Lodewijk Fransz. 1582 1583 
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De rechtzaak van Court en Roel Asselingh in 1738 

In de zeventiende en achttiende eeuw werden lijfstraffelijke 
misdaden berecht door het college van welgeboren man-
nen. Op 24 juli 1738 behandelden deze heren een recht-
zaak waarin twee buitenlandse werknemers de hoofdfigu-
ren waren. Door alle eeuwen heen kwamen vreemdelingen 
naar ons land om hier een tijdelijk of definitief bestaan te 
zoeken. Talloze families in Midden-Delfland en het West-
land moeten dan ook hun voorgeslacht in de omringende 
landen zoeken. 
In de achttiende eeuw werkten in deze omgeving in de 
zomer nogal wat 'hannekemaaiers' of 'bovenlanders', die 
veelal afkomstig waren uit Westfalen. Twee van hen. Court 
(18 jaar) en Roel Asselingh (26 jaar) uit Diepholz in Lüne-
burg, waren in de hooimaand van het jaar 1738 werkzaam 
bij een boer in Zouteveen. Door de volgende misstap wer-
den ze gedwongen hun verblijf in Holland te verlengen. 

Op maandag 7 juli gingen beide broers 's morgens om vier 
uur naar het land om het hooi te keren. Omdat dit door de 
dauw nog nat was, bezochten ze het huis van Cors Damen, 
waar ze elk twee 'mutsjes' jenever dronken. Vervolgens 
liepen ze naar de woning van de schoenmaker aan de Ka-
pel, waar nog eens vier mutsjes jenever werden gedron-
ken. Toen de twee arbeiders na verloop van tijd naar hun 
werk gingen, ontmoetten ze enige maaiers, waaronder een 
vrouw die een kan droeg. Court pakte de kan ruw af en 
gaf hem aan Roel. Deze sloeg hem tegen een knotwilg in 
stukken, nadat hij had gezien dat er geen bier meer in zat. 
Inmiddels was boer Pieter Cornelisz. van der Vaert uit het 
veld gekomen. Hij eiste geld voor de gebroken kan. Court 
wilde hiervan echter niets weten. Hij begon te vechten, 
maar moest al snel in Van der Vaert zijn meerdere erken-
nen. Hij werd tot kalmte gemaand. De boer liep daarna over 
een plank om langs de slootkant zijn handen te wassen. Op 
dat ogenblik kwam plotseling Roel in actie. Hij ging even-
eens over de plank en trok Van der Vaert achterover. De 

Pagina 50: Zouteveen en omgeving. Een vakje is 1 Icm^ 
Topografische ondergrond © Topografische Dienst Kadaster, Emmen. 

beide broers raakten daarna - en nu volgen we letterlijk 
de beschrijving van enkele ooggetuigen - "met den anderen 
aan het plokhairen, in so verre dat Roel onder en den boer 
boven geleegen heeft. Dat ondertussen Court een hooijvork 
gevat hebbende, de andere persoenen op de weg heeft toe-
geroepen, dat sij daer niet bij souden koomen, dat hij anders 
de vork in hun huijt soude steeken. Dat hij sig daerna heeft 
omgekeert en met de hooijvork de boer, terwijl hij lag op 
het lijf van sijn broer, twee a drie slaegen heeft toegebragt. 
Dat den boer is opgesprongen en weggeloopen. Dat Court 
hem nog heeft gedreijgt, dat als hij hem kreeg, hij hem nog 
meerder soude geeven'. 
Van der Vaert bleek vier gekneusde ribben opgelopen te 
hebben. Tijdens de rechtzitting voerden de broers als ver-
ontschuldiging aan, dat zij 'door den drank bevangen en 
seer beschonken sijn geweest'. De welgeboren mannen en 
de officier van justitie Mr. Jacob van der Lely hielden met 
dit feit echter geen rekening. De bedreven 'geweldenaryen 
en mishandelingen syn saken van seer quade en dangereu-
se gevolgen, die in een land van goede justitie niet kun-
nen worden geleden, maar andere ten exempel behooren te 
worden gestraft'. 

Court en Roel Asselingh werden respectievelijk voor tien 
en twee jaar veroordeeld tot 'het winnen van eijgen kost 
met handenarbeyd in het tugt of werkhuys binnen de Stadt 
Delff'. Na uitzitting van deze straf zouden ze ook nog een 
gelijk aantal jaren uit Holland en Westfriesland worden ver-
bannen. Ten slotte moesten ze de gemaakte juridische kos-
ten vergoeden. Dit was geen geringe straf. De welgeboren 
mannen die het vonnis ondertekenden, waren: Arij Gerritz. 
van den Bergh, Evert Hogerscheyt, Cornells van den Bergh, 
Pauwels Konijnenburgh, Jan Theunisz. van der Vaert, Cor-
nells Goutappel en Maerten de Bruijn. 

Bron: RA Zouteveen, inv. nr. 4: Criminele eisen tegen de 
gebroeders Asselingh wegens een vechtpartij. 

Pagina 51: Het maaien van koren (collectie A.A. Olsthoorn). 
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Inleiding 

In de regionale geschiedschrijving hebben foto's als his-
torische bron en illustratie sinds lang een belangrijke rol 
gespeeld Foto's, met name die van herkenbare straten, 

gebouwen, personen of gebeurtenissen, helpen de belangstel-
lende zich nog verder in te leven en zich te herkennen in het 
opgeroepen beeld Bij velen roepen dergelijke foto's ook nos-
talgische gevoelens op Evenzo geldt dit voor de Vlaardingse 
geschiedschrijving Sinds 1959, toen de cineast Jan Schaper 
(1921) in navolging van zijn documentaire 'Vlaardingen koerst 
op morgen' (1955) het eerste echte fotoboekje van Vlaardin-
gen maakte ("Vlaardingen in kerend tij , verhaal van de 
stormachtige ontwikkeling van een vissersstad'), verschenen 
vele boekwerken en -werkjes, waarin foto's van de stad van 
heden en verleden centraal stonden De populariteit van dit 
genre boeken heeft zich bestendigd en zal in de toekomst ze-
ker niet minder worden De aandacht is hierbij, terecht, steeds 
uitgegaan naar het beeldmateriaal zelf en minder of geheel 
niet naar de fotograaf achter de foto Met uitzondering van de 
fotografen G B H en J Niestadt en P van den Berg zijn dezen 
zelf nog geen onderwerp van een publicatie geweest Dit ar-
tikel probeert hierin verandering te brengen Getracht wordt, 
met de relatief weinige ter beschikking staande bronnen, te 
achterhalen wie deze fotografen waren, wat hun achtergron-
den en hoe succesvol zij waren en waaruit hun werk bestond 
Hierbij is veel informatie ontleend aan de bevolkingsregis-
ters van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht en is gebruik 
gemaakt van uiteenlopende andere geschreven en gedrukte 
bronnen' Uiteraard is ook het fotografisch materiaal zelf, dat 
zich voor een belangrijk deel in het Stadsarchief Vlaardingen 
bevindt, onderwerp van studie geweest Daarnaast zijn ver-
scheidene particuliere verzamelingen geraadpleegd, waarbij 
met name die van het Streekmuseum Jan Anderson en die 
van M P Zuydgeest gegevens opleverden Een andere collec-
tie die inzicht verschafte in het werk van de Vlaardingse fo-
tografen is die van het Visserij & Vlaardmgs Museum ^ Daar 
waar mogelijk zijn persoonlijke herinneringen aan de fotogra-
fen verwerkt in dit artikel 
Een tweede onderdeel van dit artikel vormde de eigenlijke 
aanleiding tot het schrijven Het betreft een inventarisatie 
van de overgeleverde typen foto's, de verschijningsvormen 
van deze en hun relatieve en/of absolute datering Het werken 
met fotografisch erfgoed confronteert de onderzoeker vaak 
met het probleem van de datering van het materiaal Niet zel-
den IS het moeilijk foto's te dateren, een datering op voor- of 
achterzijde ontbreekt veelal en lang niet altijd kan de datering 
eenvoudig aan de voorstelling afgelezen worden Met name 
bij portretfoto's doet zich dit probleem voor Teneinde een 
methode te vinden dergelijke foto's toch scherper te dateren 
dan voorheen zijn honderden, zo niet enkele duizenden, foto's 
bekeken en getoetst op bruikbaarheid Deze tijdrovende be-
zigheid heeft een dateringsmethode opgeleverd die misschien 
niet feilloos is, maar die de datering van veel typen foto's wel 
scherper heeft helpen maken 

Kort overzicht van de fotografie en de typen foto's^ 
Het voert te ver op deze plaats de geschiedenis van de fo-
tografie uit de doeken te doen Teneinde de fotografie in 
Vlaardingen in een breder perspectief te plaatsen, wordt hier 
desondanks een korte ontwikkelingsgeschiedenis van de fo-
tografie geschetst 
De oorsprong van de fotografie (het 'schrijven met het licht') 
ligt in een toepassing van de traditionele 'camera obscura' 
Lichtgevoelig plat materiaal werd in een dichte ruimte/doos 
tijdelijk blootgesteld aan het licht Daardoor vormde zich op 
de plaat een beeld, dat een negatieve voorstelling vormde van 
de tegenovergelegen ruimte Dit beeld kon nog met gefixeerd 
(in onveranderbare staat) worden en door verdere blootstel-
ling aan licht vervaagde het eerder vastgelegde beeld De 
naam die aan deze eerste primitieve soort fotografie is ver-
bonden, IS die van de Fransman Joseph Nicephore Niepce 
(1765-1833), die deze methode in 1816 voor het eerst beproef-
de Tien jaar later gelukte het hem het beeld vast te leggen, 
door een tinnen plaat te bedekken met bitumen (asfalt) De 
inwerking van het licht had effect op de lichtgevoelige laag 
en na bewerking met fixeermiddel bleef een onveranderlijk 
(negatief) beeld over De bekende en eveneens Franse Louis 
Jacques Mande Daguerre (1787-1851) zette de proefnemingen 
van Niepce voort en ontwikkelde in 1837 een fotografieme-
thode die een scherp blijvend beeld opleverde Hiertoe stelde 
hij een gepolijste en verzilverde koperplaat bloot aan jodium-
en later ook broomdampen, waarmee de plaat lichtgevoelig 
werd Na belichting werd de plaat met kwikdampen bewerkt 
en gefixeerd met 'hypo' (natriumthiosulfaat), hetgeen het ge-
wenste resultaat opleverde de zogenaamde 'Daguerreotypie' 
Kenmerk van deze daguerrotypen was dat het alle unicaten 
waren en een negatief beeld toonden Tot circa 1850/1860 
bleef deze methode in zwang, waarna andere deze langza-
merhand vervingen De Engelsman William Henry Fox Talbot 
(1800-1877) ontwikkelde in dezelfde tijd dat Daguerre zijn 
vindingen publiceerde een methode waarbij een positief beeld 
kon worden bereikt door een met was transparant gemaakt 
papieren negatief lichtgevoelig te maken met een chloorzout-
zilvernitraatoplossing, die in de camera geplaatst kon worden 
Het afdrukpapier was een met keukenzout (chloornatnum) 
bestreken papier dat eveneens door zilverjodide lichtgevoelig 
was gemaakt ('zoutdruk') Het afdrukken vond plaats door het 
negatief met afdrukpapier in een houten druk- of contactraam 
in het daglicht te stellen, waarna na enige tijd de voorstel-
ling op het lichtgevoelige papier verscheen en de afbeelding 
gefixeerd kon worden Met dit negatief-positief procédé werd 
het mogelijk meerdere positieve afdrukken van een opgevan-
gen beeld te vervaardigen, die de reikwijdte van de fotogra-
fie praktisch en commercieel flink deed groeien De zoutdruk 
bleef tot kort na 1850 in zwang, waarna de toen ontwikkelde 
'albuminedruk' al snel de overhand kreeg 
Rond 1851 werd het papier als negatiefdrager vervangen door 
een glasplaat Dit had praktische voordelen en leverde over 
het algemeen ook een beter resultaat op De Engelse Frederic 
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Scott Archer (1813-1857) ontwikkelde met gebruik van het 
glasnegatief een belichtingstechniek, die bekend zou worden 
als het 'collodiumprocede' De glasplaat werd bedekt met een 
lichtgevoelige, aanvankelijk nat toegepaste, 'collodiumlaag' 
(cellulosenitraat, ofwel een oplossing van schietkatoen in al-
cohol en ether) waarna de plaat m een zilvernitraatoplossing 
werd gedoopt Nadeel was dat de blootstelling aan de te foto-
graferen voorstelling in natte toestand diende te geschieden 
en de opname meteen moest worden afgewerkt Het negatief 
werd met behulp van de daghchtmethode afgedrukt op con-
tactpapier dat door de Franse Louis Desire Blanquart-Evrard 
(1802-1872) was ontwikkeld Bij dit papier bestond de lichtge-
voelige emulsie van eiwit en zilverchloride ('albuminedruk') 
Over het algemeen bood het een beter resultaat dan de zout-
druk en zou het een afdrukpapier zijn dat tot in de 20* eeuw 
gebruikt zou worden Onder vakfotografen werd hiernaast 
rond 1895 nog de 'coUodiumzilverdruk' populair Het was een 
eenvoudig verwerkbaar en goedkoop afdrukpapier, op basis 
van het collodiumzilveremulsie, dat na een aanvullend goud-
bad een bruine of paarse kleur aan de afdruk gaf Andere af-
druktechnieken die in de 19" eeuw tot succes kwamen waren 
de kooldruk en de platinadruk 
In 1871 vond de Engelsman Richard Leach Maddox (1816-
1902) een methode uit die het mogelijk maakte het glasplaat-
negatief in droge toestand te bewerken, welke techniek door 
zijn landgenoot John Burgess voor algemeen gebruik geschikt 
werd gemaakt Maddox ontwikkelde een zilverbromide-emul-
sie, een oplossing van zilvernitraat en cadmiumbromide in 
gelatine, een methode die enkele jaren later verfijnd werd en 
de plaat nog veel lichtgevoeliger maakte ("gelatinenegatief 
of "droge plaat') Korte belichtingstijden (tot 1/25' seconde) 
lagen nu in het bereik waarmee de mogelijkheden van de 
fotografie sterk verbeterden Lange tijd werd in de fotogra-
fie met deze methode gewerkt Ten behoeve van het maken 
van de opnamen werden camera's ontwikkeld, die nog sterk 
aan de oude camera obscura deden denken Het waren hou-
ten kasten waarvan de scherpstelling over de optische (bo-
dem) balk/plaat verliep door middel van een balg Dergelijke 
camera's werden ook door de eerste generaties fotografen in 
Vlaardingen gebruikt Een drietal van deze camera's is be-
waard gebleven, die van W H Niestadt, L M Muns en P van 
den Berg'' De laatste had deze vermoedelijk van P Dijkers 
overgenomen 
Vanaf 1889 tot na 1940 was een negatiefvorm in gebruik, die 
het glasnegatief geleidelijk naar de achtergrond zou drukken 
celluloid Deze flexibele drager van nitrocellulose was bedekt 
met een lichtgevoelige gelatinezilveremulsie Het materiaal 
was veel minder kwetsbaar en vooral lichter dan de glasplaat-
negatieven en vond toepassing als vlak- en rolfilm Het grote 
nadeel was echter de brandgevaarlijkheid van het materiaal 
en de matige houdbaarheid Na 1940 werd het om die redenen 
dan ook vervangen door film van cellulose-acetaat ('safety 
film') 
De Amerikaan George Eastman (1854-1932) speelde in op 

dit negatief met het op de markt brengen van een handzame 
camerabox Een strook film werd geleverd in een lichtdichte 
cassette (cartridge) en kon 'aan de meter' geleverd worden Na 
elke belichting kon de filmstrook verder worden getranspor-
teerd, klaar voor een nieuwe opname De benodigde camera 
was van een kleiner en daarmee draagbaar formaat, hetgeen 
de fotograaf veel mobieler maakte In speciale ontwikkeltrom-
mels kon de belichte filmstrook vervolgens ontwikkeld en la-
ter afgedrukt worden Aanvankelijk was het formaat van deze 
opnamen 6x6 cm, doch reeds in 1912 ontwikkelde de Duitser 
Oscar Barnack (1879-1936) voor de Leitz fabrieken een alter-
natief in de vorm van een film met opnamen van 24 bij 36 mm 
op een 35 mm brede geperforeerde strook De eerste klein-
beeldcamera, de Leica, kwam in 1925 op de markt De jongere 
generatie Nederlandse straatfotografen werkte met dit type 
camera, waaronder in Vlaardingen P van den Berg 

Kort overzicht van de professionele fotografie in Vlaardingen 
Toen in Vlaardingen nog geen professionele fotografen woon-
achtig waren, was het publiek alhier aangewezen op andere 
plaatsen In de diverse collecties zijn (meest) portretfoto's 
aanwezig die uit deze fase stammen We spreken dan grof-
weg over de periode van voor 1893, zij het dat in 1878-1879 
en 1889-1891 kortstondig doch weinig succesvol hier ook 
fotografen aanwezig waren Hieruit wordt duidelijk dat de 
Vlaardingse burger, die zich wilde laten portretteren, zich 
vervoegde in de omliggende grotere steden Schiedam, Rot-
terdam, Dordrecht, Delft en Den Haag Met name foto's van 
de firma's Gips en Zwaan (Schiedam), Mogle, Roemer (Rot-
terdam), Kirchner (Delft), Delboy en Baer (Den Haag) worden 
in de collecties teruggevonden Veel fotografen uit genoemde 
steden adverteerden in de Nieuwe Vlaardmgsche Courant, 
ook nadat zich hier reeds fotografen hadden gevestigd ^ Veel 
Vlaardingers bleven zich elders portretteren, ook al waren 
ter plaatse kundige fotografen aanwezig Vissers heten zich 
nogal eens door Leo Tismeer in IJmuiden fotograferen, ver-
moedelijk wanneer zij met hun schip daar in de haven lagen 
Welgestelde Vlaardingers verkozen vaak de chiquere ateliers 
in Rotterdam of Den Haag, waarbij de privacy wellicht ook 
een rol heeft gespeeld Een enkele keer bezocht een professio-
nele fotograaf van elders de stad Vlaardingen Het bekendste 
voorbeeld daarvan is Henri de Louw uit Delft, die in 1882 
en de daarop volgende jaren in Vlaardingen een serie opna-
men van gebouwen en stadsgezichten maakte Drukkerij en 
boekhandel Dorsman & Ode gaf een serie van deze foto's op 
kabinetformaat uit De Louw stond overigens bekend om zijn 
werkzaamheden 'buiten de deur', want in het laatste kwart 
van de 19' eeuw bezocht hij ook plaatsen als Middelharnis, 
Gouda, Schiedam en Rotterdam 
De eerste fotograaf die het waagde in Vlaardingen een zelf-
standig atelier op te zetten, was Pieter Theodorus Kousbroek 
Hoewel hij zich enthousiast op de stad geworpen lijkt te heb-
ben, met alleen als fotograaf maar ook als oprichter van een 
koor, was zijn aanwezigheid van slechts korte duur Carte-
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de-visites (portretfoto's op karton) van zijn hand zijn bekend, 
maar vermoedelijk had hij toch te weinig klandizie om in 
zijn onderhoud te voorzien Ook het filiaal van de te Brielle 
gevestigde Gustav Magnus/Lorjé in 1878 leidde niet tot blij-
vend resultaat Nieuwe pogingen werden ondernomen door 
Hugo Cornells van Dongen in 1889-1891, Johannes Wilhel-
mus Maassen rond 1891-1893 en Johann Frederich Leendert 
Ball, vermoedelijk vanaf 1889 De laatste was de eerste die in 
Vlaardingen als fotograaf actief zou blijven, doch zijn loopbaan 
mag getypeerd worden als een van vallen en opstaan Door di-
verse bijverdiensten hield hij het hoofd boven water en nooit 
heeft hij een enigszins aansprekend inkomen genoten Hij zou 
tot aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw ac-
tief blijven en stierf in 1933 Hij was vooral een straatfoto-
graaf, waarvan het resultaat erg afhing van het economisch 
getij De eerste die succesvol een plaats in Vlaardingen ver-
wierf, was Jacob Niestadt Afkomstig uit een fotografengezin 
en gesteund door zijn vader, vestigde hij zich in 1893 aan de 
Schiedamseweg, waar hij jarenlang een professioneel en goed 
lopend atelier dreef Zijn voortijdige overlijden in 1916 bete-
kende het einde van een tegen die tijd kwakkelende praktijk 
Aan het einde van de W eeuw, een periode die voor de foto-
grafie in Vlaardingen een relatief gunstige moet zijn geweest, 
richtte Lambertus Martinus Muns een fotografisch atelier op 
Muns stamde van moederskant (Delboy) van een fotografen-
geslacht en was zijn carrière als leerhng-fotograaf bij Jacob 
Niestadt begonnen (1894) Al in 1896 begon hij, in de Arnold 
Hoogvlietstraat, zijn atelier Ook hij wist zich goed te hand-
haven en wist zijn bedrijf uit te bouwen tot een succesvolle 
onderneming Zijn zoon Henn Muns leidde hij op als opvolger 
en tot zijn dood (1962) bleef hij actief in het atelier De derde 
die in Vlaardingen succesvol was, is Pieter Dijkers In 1892 
in Vlaardingen als timmerman gevestigd, legde hij zich aan 
het begin van de 20'' eeuw als amateur toe op de fotografie 
Vermoedelijk in 1907 richtte hij zich professioneel op de foto-
grafie, naast het werk als elektricien en timmerman Tot 1934 
handhaafde hij zijn praktijk, die hij vanwege zijn vergevor-
derde leeftijd toen beëindigde De broer van Jacob Niestadt, 
Wilhelm Heinnch, vulde het gat dat zijn broer in 1916 eenjaar 
later achterliet Zijn dochter Adnana zette diens atelier samen 
met haar echtgenoot Otto Maandag in 1927 voort Aanvanke-
lijk gevestigd aan de Hofsingel, later aan de Schiedamseweg 
en per 1928 aan de Oosthavenkade bleef 'Foto Niestadt' tot 
1975 een begrip in Vlaardingen Aan het einde van de jaren 
twintig van de 20" eeuw sprongen twee fotografen in het gat 
van de straatfotografie De andere, hierboven genoemde, fo-
tografen richtten zich met uitzondering van Ball vooral op de 
portretfotografie Hoewel de economische situatie in de jaren 
twintig en dertig zeker met altijd gunstig genoemd mag wor-
den, wisten de fotografen die zich veel met de straatfotografie 
bezighielden, Pieter Douwes de Vries en Pieter van den Berg, 
zich te handhaven De inspanning zal echter groot geweest 
zijn, tegen matige verdiensten Met name feestelijkheden in 
de stad waren voor hen gelegenheden om een redelijke omzet 

te halen De Vries bleef tot 1941 actief, waarna zijn gezond-
heid de fotografie niet meer toeliet Van den Berg heeft, met 
een onderbreking in de late oorlogsjaren en de eerste jaren 
na de Tweede Wereldoorlog, zijn werk kunnen voortzetten tot 
ver in de jaren zestig In de tussentijd hadden ook enkele an-
deren getracht als fotograaf voet aan wal te krijgen De por-
tretfotograaf Willem Freen hield het in 1905 echter al na een 
aantal maanden voor gezien, net als Johannes Westerhout (ca 
1903) Deze zwager van Ball vertrok naar Amsterdam Ook de 
gebroeders Geert Menno en Hendrik Gnodde, zoons van een 
Schoonhovense fotograaf, slaagden er niet in de fotografie tot 
een succes te maken (ca 1906) 

Zakelijk succes 
Hoewel het moeilijk is het zakelijk succes van de diverse fo-
tografen te meten, kunnen hierover aan de hand van de zo-
genaamde 'Hoofdelijke Omslag' wel voorzichtige uitspraken 
gedaan worden De gemeentelijke Hoofdelijke Omslag betrof 
een belasting die werd opgelegd aan de hoofden van huis-
houdens, bepaald op het genoten jaarinkomen De diverse in-
komensklassen werden ingedeeld naar hoogte van inkomen, 
waarbij de minst verdienenden (tot 1912 een bovengrens van 
fl 75,-, daarna fl 100,-) niet belastingplichtig waren Boven-
dien bestonden er aftrekposten, zoals een vaste post voor 
levensonderhoud (fl 300,- per jaar, na 1912 fl 400,-) en een 
kinderaftrek van fl 20,- per kind met een maximum van 
fl 200,- De lijsten van aanslagen voor de Hoofdelijke Omslag 
werden jaarlijks gepubliceerd bij het jaarverslag van de Ge-
meente Vlaardingen Na 1921 werd dit niet meer openbaar 
gemaakt In het archief van het gemeentebestuur is alleen 
van het jaar daarna, 1922, nog een handgeschreven overzicht 
bewaard gebleven, zodat een overzicht tot 1940 niet gegeven 
kan worden In bijgaande grafiek is het belastbaar inkomen 
van de Vlaardingse fotografen weergegeven, waarbij geen 
inflatiecorrectie is toegepast en ook geen rekening is gehou-
den met de wijzigingen in de voorschriften met betrekking 
tot aftrekposten Desalniettemin levert de grafiek een aar-
dig inzicht in het presteren van de fotografen in de periode 
1894-1922 Jacob Niestadt blijkt als fotograaf een goede start 
te maken In een vijftal jaren stijgt zijn inkomen geleidelijk 
naar een hoogte van fl 700,- Dit niveau weet hij te hand-
haven tot 1904, waarna het tot en met 1908 terugvalt tot 
fl 400,- Na 1908 komt Niestadt niet meer in de lijsten voor, 
hetgeen betekent dat hij te weinig inkomen had om te worden 
aangeslagen Een en ander kan niet anders dan met zijn ver-
slechterende gezondheid en die van zijn echtgenote te maken 
hebben Zijn oud-assistent Muns ziet zijn inkomen de eerste 
jaren geleidelijk aan stijgen, van fl 100,- in 1898 tot fl 500,- in 
1907 HIJ lijkt in die periode te profiteren van de terugval van 
Niestadt Na een aantal slechte jaren, tussen 1912 en 1916, 
stijgt het inkomen in 1917 en daarna sterk, tot fl 1 975,- in 
1921 Deze stijging kan niet verklaard worden door inflatie 
alleen Vermoedelijk steeg het gemiddeld inkomen in deze pe-
riode fors, voorafgaande aan de economische malaise, die met 
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De ontwikkeling van de inkomens van in Vlaardingen actieve fotografen 1893-1922 

de Beurskrach van 1929 zou volgen. Ook Dijkers' inkomen 
vertoont na 1917 een fors stijgende lijn (fl.1.775,- in 1918), 
maar hij wordt in de jaren daarna door Muns voorbijgestreefd. 
Het zich concentreren op de fotografie in 1907 lijkt Dijkers 
geen windeieren gelegd te hebben. Zijn inkomen stijgt in die 
periode tot meer dan het dubbele van dat van Niestadt. Reke-
ning moet daarbij gehouden worden met het feit dat Dijkers 
geen kinderen had en daarmee ook geen kindgerelateerde af-
trekpost. Wilhelm Heinrich Niestadt komt in de laatste drie 
jaren van de statistiek voor. Hoewel hij onder de fotografen 
geen toppositie inneemt, heeft hij met een bedrag tussen de 
fl.1.025,- en fl.1.775,- geen laag inkomen. In vergelijking met 
andere beroepsgroepen behoren deze fotografen tot de meer 
succesvolle middenstanders, zonder nog bij de hogere mid-
denklasse te behoren. Opmerkelijk is wel dat J.F.L. Ball in alle 
lijsten ontbreekt. Hij zal al deze jaren een dermate laag in-
komen hebben genoten, dat hij zelfs niet in de laagste klasse 
voorkwam. 

Na de Eerste Wereldoorlog begon de professionele fotografie 
concurrentie te ondervinden van de 'doe-het-zelffotografen'. 
Steeds meer mensen konden zich een eigen fotocamera ver-
oorloven en de opkomst van het celluloidnegatief en de goed-
kope fotoboxjes hebben hier sterk aan bijgedragen. Wilden de 
professionele fotografen het hoofd boven water houden, dan 
moesten zij zich toeleggen op aanverwante zaken. Van den 
Berg, die de hausse van de portretfotografie niet had meege-
maakt, richtte zich voornamelijk op de straat- en huwelijks-
fotografie, waarbij hij zich tevens nadrukkelijk profileerde als 
freelance persfotograaf. In verscheidene tijdschriften werden 
zijn foto's afgedrukt.'' Ook hield hij er een fotozaak op na, 
waar hij voor de particulier leverancier van fotopapier, films 
en andere fotografische benodigdheden was. Hij voerde in 
Vlaardingen het merk Kodak, waaraan hij de naam 'De Ko-
dak' ontleende. Ook vader en zoon Muns, maar met name Foto 
Niestadt (Otto Maandag) leverden aan de particulier en had-
den een afwerkatelier voor de amateur. Van een enkele dro-

57 



gisterij (Boonen) en fotohandel (Boer) ondervonden zij op dit 
gebied sinds de jaren dertig van de 20° eeuw concurrentie 
Hoewel het vooroorlogse Nederland sterk verzuild was, lijkt 
hiervan bij de fotografie nauwelijks sprake te zijn geweest 
Vermoedelijk koos de klant voor portretten de fotograaf die 
het dichtst in de buurt werkte Opvallend is in dit licht dat zich 
in de bewaard gebleven familiealbums kartons bevinden van 
de verschillende fotografen, zonder duidelijke voorkeur voor 
de ene of andere De enige factor die, volgens overlevering, 
een rol speelde, was het prijspeil Muns stond bekend als een 
relatief dure fotograaf en Van den Berg als een goedkope 
Dit gegeven zal enige invloed hebben gehad op de maatschap-
pelijke achtergrond van de klandizie 

Amateur-fotografen 
Naast de professionele fotografen was in Vlaardingen een 
aantal amateur-fotografen actief Enthousiast geworden door 
de vele publiciteit en boeken die over de fotografie versche-
nen, kochten dezen een eigen camera, die zij voor eigen ge-
bruik benutten Hoewel lang niet alle amateur-fotografen bij 
naam bekend zullen zijn, blijkt dat zij tot de meer vermogen-
den in de stad behoorden De commissionair K Moerman en 
de yzerhandelaar en eigenaar van een smederij A de Zeeuw 
behoorden tot deze groep, die aan het begin van de 20' eeuw 
in de fotografie een liefhebberij had ' In november 1901 werd 
ten behoeve van deze amateur-fotografen een 'Vereeniging 
van amateur-photographen', opgericht 'onder jongelieden', 
waarvan het eerste bestuur werd gevormd door F Voogd, 
(voorzitter), C Hoogendijk (secretaris) en J Hoogendijk 
(penningmeester)" Op 29 december 1904 organiseerde dit 
gezelschap in het lokaal 'Liefde en Vrede' aan de Gedempte 
Biersloot een lichtbeeldenavond De Vlaardingsche Amateur-
Fotografen Vereeniging, die de naam 'Ons Genoegen' bleek te 
dragen, vertoonde onder andere 'Prachtige Vlaardingsche Ge-
zichten Vlaardingsche Boetsters en Kuipers', alsmede 'Log-
gerafloopen', naast een verder programma, dat minder met 
de fotografie te maken had en bestond uit een kinderoptocht, 
vuurwerk, voorstellingen en een voordracht ̂  
Rond de Eerste Wereldoorlog groeit het aantal amateur-foto-
grafen vermoedelijk aanzienlijk In de diverse fotocollecties 
komen foto's voor met naamstempels van personen die zich 
niet professioneel bezighielden met de fotografie of het er als 
een bijverdienste bij deden Bekend zijn ondermeer de boek-
binder Pieter Adnanus van der Geer (1894-1927), P F van den 
Ende, de kunsthandelaar H van der Linde, kapper J Dunweg 
en drogist C Boonen De laatste leverde naast zijn drogisterij-
waren en chemicaliën ook 'foto-benoodigdheden' In de jaren 
dertig van de vorige eeuw zet de trend van middenstanders 
die zich met de fotografie bemoeien door Firma's als Boer en 
Mostert, die het nog tientallen jaren zouden uithouden, ver-
kochten in hun 'fotohandel' fototoestellen, films en andere 
accessoires, terwijl zij ook zorgdroegen voor het ontwikkelen, 
afdrukken en vergroten van de door particulieren vervaardig-
de foto's '" Dat de fotografie geen monopolie van de professio-

nele fotograaf was, werd overigens in 1878 al duidelijk Uitge-
ver J F C Bruckwilder van de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
bood in zijn krant al aan reproducties te laten vervaardigen 
van 'photografische portretten', in diverse formaten " 

Leven en werk van in Vlaardingen werkzame fotografen 
In het hierna volgende worden korte biografieën van in Vlaar-
dingen woonachtige professionele fotografen gegeven Tussen 
de respectieve levensbeschrijvingen is geen hiërarchisch on-
derscheid aangebracht, ook al kunnen fotografen als Niestadt, 
Dijkers, Muns en Ball met vergeleken worden met bijvoor-
beeld Freen en de gebroeders Gnodde, die nauwelijks sporen 
hebben achtergelaten De biografieën zijn alfabetisch geor-
dend en niet chronologisch Aangezien sommige fotografen 
tientallen jaren actief waren, zou daarmee een overlap in tijd 
ontstaan Om dit te voorkomen is niet voor dit ordeningsprin-
cipe gekozen Als gevolg van de alfabetische volgorde wordt 
H A E Muns eerder opgevoerd dan zijn vader L M Muns Het 
bronnenmateriaal dat ten grondslag lag aan de biografieën 
was niet voor iedere fotograaf even ruimschoots voorhanden 
Een enkele fotograaf stond al eerder in de belangstelling (P 
van den Berg, J en G B H Niestadt), maar van anderen was 
er weinig materiaal beschikbaar In een aantal gevallen (Van 
den Berg, Muns en De Vries) kon contact worden gelegd met 
familieleden, die vaak interessante aanvullende informatie 
leverden 

Johann Frederich Leendert Ball 
Johann Frederich Leendert Ball werd te Terneuzen op 29 ja-
nuari 1868 geboren als zoon van de onderwijzer Jacobus Ball 
(Zoutelande 1831-Vlaardingen 1899) en Cornelia Wilhelmina 
Wiessner (Middelburg 1831-Vlaardingen 1897) In de Ge-
meente Zoutelande genoot de Nederlands Hervormde fami-
lie Ball enig aanzien Grootvader Hall was eveneens school-
meester en enige tijd loco-burgemeester en diens zuster, de 
blinde Antje Ball was een regionaal bekende dichteres Het 
gezin waarin Johann Ball opgroeide, leidde een enigszins 
zwervend bestaan Het verbleef in Rotterdam, Terneuzen, 
Oostvoorne, Maassluis, 's-Gravenhage en Vlaardingen Foto-
graaf Ball overleed op 65-jarige leeftijd vrij tragisch te Delft 
op 22 oktober 1933 Volgens de burgerlijke stand leed hij aan 
krankzinnigheid, waarvan de aard niet nader omschreven is 
en wat in die tijd een verzamelnaam was voor aandoeningen 
die uiteenlopende oorzaken konden hebben De rouwadver-
tentie vermeldde dat hij overleden was na een 'zeer smartelijk 
lijden' Hl) verbleef toen reeds sinds 11 september 1931 in het 
krankzinnigengesticht 'Sint Joris' te Delft Aan zijn verblijf in 
Sint Joris moesten zijn kinderen overigens meebetalen, reeds 
op 23 september 1931 werden zij hiervan op de hoogte ge-
steld '̂  Met het ouderlijk gezin woonde Ball vanaf 28 januari 
1887 in Vlaardingen, de stad waar zijn oudere zuster Adriana 
Neeltje Cornelia (I860-'?) in 1879 was gehuwd met tuinder 
Pieter Maat Haar aanwezigheid hier zal de aanleiding zijn ge-
weest voor hun vestiging Zelf huwde hij te Vlaardingen op 
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24 oktober 1894 met Agatha den Draak (Vlaardingen 1873 
- Vlaardingen 1937), dochter van Jacob den Draak en Johanna 
Mastenbroek. Voor zijn huwelijk verbleef hij met een korte 
tussenpoos nog ruim een jaar buiten de stad. Tussen 21 juni 
1888 en 9 augustus 1889 verbleef hij respectievelijk in Mid-
delburg, Gouda en 's-Gravenhage. In deze periode, hij was 
toen 20 jaar oud, bekwaamde hij zich als leerling bij een foto-
graaf in de kunst van het fotograferen. In Gouda was Michiel 
David Wessels (1860-1928) zijn leermeester." Bij terugkomst 
in Vlaardingen werd nu als beroep "photograaf ingevuld. 
Het echtpaar Ball-den Draak kreeg elf kinderen". Zes van 
deze kinderen bereikten de volwassen leeftijd, waarvan de 
oudste. Jacobus Kornelis, zich ook met de fotografie heeft be-
ziggehouden. De jongste zuster van J.F.L. Ball, Cornelia The-
odora Johanna Jacoba Ball (Oostvoorne 1872-), was gehuwd 
met de Vlaardingse kuiper Johannes Westerhout (Vlaardin-

Portret van J F L Ball, circa 1915, particuliere collectie 

gen 1874-). Deze Westerhout was korte tijd, rond 1903, ook 
als fotograaf in Vlaardingen actief 
Het echtpaar Ball-den Draak is talloze malen verhuisd, ver-
moedelijk als gevolg van het geringe inkomen en het daardoor 
veroorzaakte armoedige bestaan. Aanvankelijk woonde het 
gezin in de 3" Nieuwlandsteeg 15, waarna het op 25 septem-
ber 1900 om onduidelijke redenen verhuisde naar Middelburg. 
Op 29 april van het daaropvolgende jaar keerden zij echter 
met hun eerste drie kinderen en de vierde op komst alweer 
terug. Vervolgens volgde een ware kris-krasbeweging door 
de stad: Markt 5 (1901); Steynstraat 50 (1901); Pieter Karel 
Drossaartstraat 5 (1904); Hoogstraat 116 (1904); 3" Biersloot-
steeg 35 (1905); Delftseveer 1/2 (1905); Nieuwsteeg 2 (1905); 
Waalstraat 67 (1908); Waalstraat 41 (1908); Krugerstraat 10 
(1909); Markgraafstraat 24 (1910), 6"̂  Nieuwlandstraat 16 
(1911), Waalstraat 25 (1911), Hoogstraat 109 (1912), West-
nieuwland 66 (1913), Nicolaas Beetsstraat (1928), Schout-
straat 24 (1930) en uiteindelijk Potgieterstraat 71 (1931). 

Ball was voornamelijk een 'straatfotograaf'. Hij maakte zijn 
opnamen buitenshuis en veelal op de bonnefooi. Van bijzon-
dere gebeurtenissen, zoals feesten rondom het koningshuis, 
zijn veel foto's van zijn hand bewaard gebleven, meestal van 
het prentbriefkaartformaat en met een briefkaartbedruk-
king aan de achterzijde. Dochter Johanna Agatha Buijsse-Ball 
vertelde in 1992: 'De foto's die hij maakte van visserssche-
pen, zijn grootste liefhebberij, verkocht hij voor 1 cent op de 
kade.'." Hoewel er ruim gelegenheid voor hem bestond om 
deze schepen in Vlaardingen te fotograferen, zijn juist van 
deze foto's nauwelijks voorbeelden bekend. De oorzaak hier-
van ligt wellicht in het feit dat hij zeer vele van zijn afdruk-
ken niet kenmerkte. Hoewel hij een stempel bezat, heeft hij 
dit schijnbaar willekeurig gebruikt, met als gevolg dat veel 
van zijn werk anoniem de geschiedenis is ingegaan. Opval-
lende kenmerken van foto's van Ball zijn de wat bruine en 
soms paarsige glans", vaak een glimmend oppervlak en het 
prentbriefkaartenformaat, waarop hij de foto's afdrukte. Hoe-
wel voornamelijk straatfotograaf, heeft hij ook portretfoto's 
gemaakt. Eén enkele carte-de-visite en twee types kabinetfo-
to's met zijn opdruk zijn tijdens de inventarisatie tevoorschijn 
gekomen. Kennelijk heeft hij dit metier uitgeprobeerd, doch 
waarschijnlijk weinig succesvol. In huis, vermoedelijk dat aan 
het Westnieuwland waar hij het langst heeft gewoond, fun-
geerde een kast als donkere kamer. Jongste dochter Cornelia 
Wilhelmina Ball moest, zo herinnerde mevrouw Buijsse-Ball 
zich, voor de kastdeur zitten als haar vader daarachter zijn 
ontwikkel- en fixeerwerk uitvoerde. Dezelfde dochter was 
ook behulpzaam bij het op het dak laten belichten van het 
fotopapier ('daglichtafdruk'). In de tuin stond een schuurtje 
dat dienst deed als 'atelier', maar of daar veel gebruik van is 
gemaakt, is de vraag. Deze manier van werken moet voor een 
professionele fotograaf erg behelpen zijn geweest en staat dan 
ook in schril contrast met die in de ateliers en werkplaatsen 
van fotografen als Niestadt, Muns en Dijkers. Het illustreert 
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Rouwkaart van Johann Fiedeiich Leendert Ball (1868 1933) 
particuliere collectie 

het weinige succes dat hij met zijn fotografenwerk oogstte 
Alleen in de kerstperiode ging het hem wat beter af, wan-
neer er kerstkaarten gemaakt werden Een andere bron van 
inkomsten was het vervaardigen van opnamen voor prent-
brief- of ansichtkaarten Hij was in dezen de vaste leverancier 
van foto's voor de Vlaardingse uitgever Post in de Rijkestraat, 
die na Ball's overlijden de auteursrechten verwierf " Op deze 
kaarten ontbreekt overigens de naam van de fotograaf en dit 
gegeven is slechts bekend door mondelinge overlevering Op 
twee van de kaarten is zijn dochter Antje Ball in van een oude 
buurvrouw geleende 'Oud Vlaardingsche Kleederdracht' te 
zien Ten tijde van de opname was zij 16 jaar oud, waarmee de 
kaart gedateerd (1921/1922) is 
J F L Ball kon hoogstwaarschijnlijk niet rondkomen van de 
fotografie Zijn inkomen was te laag om opgenomen te wor-
den in de categorie van het laagste inkomen dat in het ka-
der van de Hoofdelijke Omslag belastingplichtig was, terwijl 
collega-fotografen daarin wel voorkwamen Om zijn inkomen 
aan te vullen, was hij daarom ook op ander vlak actief Hij 
repareerde klokken en accordeons, werkte op afroep bij druk-

kerij Verboom in de Paterstraat als letterzetter, was behanger 
en stemde piano's en orgels Affiniteit met muziek moet hij 
bezeten hebben, want op 31 december 1904 opende hij op het 
adres Hoogstraat 116 'De Kleine Muziekwinkel' Een adver-
tentie die hij ter gelegenheid van de opening van de zaak in 
het Vlaardingsch Advertentieblad wan 31 december 1904 liet 
plaatsen, vermeldt de aangeboden diensten het stemmen en 
repareren van alle soorten muziekinstrumenten, zoals citers, 
harmonica's, orgels etc en het inlijsten en schoonmaken van 
platen Erg succesvol zal ook deze onderneming niet zijn ge-
weest, want eenjaar later had hij dit adres alweer verlaten en 
was de muziekwinkel verleden tijd '" 
Aan de van J F L Ball bewaard gebleven fotoportretten valt 

Grafbord van J F L 
Ball op begraafplaats 
Emaus 1933 particu-
liere collectie 

niet af te zien dat het hem zakelijk met voor de wind ging Hij 
ging goed gekleed, op een foto zelfs met bolhoed, pelerine en 
wandelstok, en moet een beleefd en beschaafd mens zijn ge-
weest Voor vrienden en bekenden stelde hij verzoekschriften 
op aan de koningin '̂  Gezien zijn achtergrond met een vader 
die schoolmeester was, verbaast dit niet Een zakelijk instinct 
lijkt hij echter niet gehad te hebben 
Na zijn overlijden heeft de weduwe Hall de glasnegatieven 
weggegooid °̂ Een kleinzoon van fotograaf Ball bezit enkele 
tientallen originele foto's van zijn grootvader, voornamelijk 
familieportretten 

Jacobus Kornelis Ball 
De enige zoon van de Vlaardingse fotograaf J F L Ball die 
in de voetsporen van zijn vader trad, was Jacobus Kornelis 
Ball HIJ werd te Vlaardingen geboren op 20 april 1895 als 
zoon van de genoemde Johann Fredench Leendert Ball (1868-
1933) en Agatha den Draak (1873-1937) Aanvankelijk was 
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Ball arbeider bij de Vlaardingse suikerfabriek. De Nederlands 
Hervormde Ball huwde op 10 juli 1918 te Vlaardingen met 
Maartje van Toor (Vlaardingen 1899-) en kreeg een dochter. 
Na het huwelijk vestigde het echtpaar zich op het adres Prins 
Hendrikstraat 70, waarna op 1 oktober 1918 Cronjéstraat 66 
volgde. Het gezin van de dan in het bevolkingsregister als 
"photograaf aangeduide Ball verhuisde per 22 september 
1919 naar Arnhem en zou later in Nijmegen woonachtig zijn. 
Van J.K. Ball zijn geen gesigneerde foto's bekend; vermoede-
lijk assisteerde hij zijn vader. 

Pieter van den Berg 
Eén van de meest productieve vooroorlogse fotografen is zon-
der meer Pieter of Piet van den Berg. Hij werd te Maasland op 
26 maart 1903 geboren als zoon van de winkelier en slijter Jan 
van den Berg (1856-1935) en Petronella van der Ster (1868-
1935). Hij groeide op in de kruidenierswinkel van zijn ouders, 
thans in oorspronkelijke inrichting in gebruik als 'Museum 

Portret van Piet van den Berg (1903-1977), circa 1950, 
particuliere collectie. 

De Schilpen'. Piet van den Berg trouwde te Vlaardingen op 5 
november 1930 met Klazina Petronella Swaneveld (Maassluis 
1909-Vlaardingen 1989). Het echtpaar kreeg drie kinderen. 
Van den Berg begon zijn loopbaan in 1922 in zijn geboorte-
dorp Maasland (Heerenstraat 24). In 1924 vestigde hij aan de 
Doelstraat 190a "De Nieuwe Winkel', waar hij klokken, ser-
viesgoed en andere huishoudelijke artikelen verkocht. Tevens 
onderhield hij een fotografieatelier, getuige de naamstempel 
met de tekst "P. v.d. Berg Fotografie Maasland'. Zijn fotogra-
fieopleiding heeft hij vermoedelijk genoten bij de Maassluisse 
fotograaf Colthoff'̂ ' Per 1 augustus 1929 vertrok hij naar 
Vlaardingen, waar hij al eerder foto's had gemaakt. In Vlaar-
dingen betrok hij het winkel-/woonpand Smalle Havenstraat 
3. Zijn bedrijf noemde hij 'V.d.Berg's lijstenfabriek 'Holland'. 
In het bevolkingsregister staat hij dan bekend als 'handelaar 
in fotoartikelen'; de handel in huishoudelijke artikelen had hij 
met zijn vestiging in Vlaardingen achter zich gelaten. Naast 
de fotografie had Van den Berg ook verdiensten uit het maken 
van stempels." Hij betrok veel van zijn fotografische mate-
rialen, zoals glasplaatnegatieven en vergrotingspapier, van 
de 'R.E.O.F', een groothandel in fotografische materialen aan 
de Albrechtskolk te Rotterdam. In november 1930 betrok hij 
met zijn bruid een tweede pand even verderop in de straat: 
Smalle Havenstraat 10. De fotografiezaak bleef op nummer 
3 gevestigd. Van 1 mei 1932 tot 4 januari 1934 werkte de 
Duitse fotograaf Oskar Schubert voor Van den Berg. Deze uit 
het Westfaalse Schnevedingen afkomstige assistent hielp bij 
het afwerken van de foto's. Hij bleef de enige assistent/werk-
nemer en zou geen navolgers meer krijgen. Aan de voorzijde 
van het pand Smalle Havenstraat 3 bevond zich de winkel 
met etalage en in het achterhuis de donkere kamer. Op dit 
adres stond slechts de benedenverdieping ter beschikking. 
Het bovenhuis was verhuurd aan een alleenstaande bejaar-
de vrouw. In de winkel hielpen meisjes de klanten. In maart 
1933 werden woonhuis en atelier verplaatst naar het pand 
Binnensingel 25, terwijl hij van 1933 tot en met 1934/1935 
in Brielle een dependance (Voorstraat 47) had, waar hij op 
reguliere basis aanwezig was. In de voorkamer van het pand 
aan de Binnensingel bevond zich het atelier in de kamer waar 
ook de etalage was. De donkere kamer was op de verdieping 
gesitueerd. Het adres aan de Binnensingel werd in december 
1937 verruild voor het Orelioplantsoen 7, waar hij tot aan zijn 
dood met enkele onderbrekingen gevestigd zou blijven. Het 
laatste adres kende geen etalage. Wel was een Kodak-recla-
mebord tegen de buitengevel bevestigd. Op het adres Orelio-
plantsoen bevond het atelier zich in de voorkamer, terwijl de 
afwerkkamer zich op de boven achterkamer bevond. Piet van 
den Berg overleed op 24 juni 1977 in het Dijkzigt Ziekenhuis 
te Rotterdam." 

Pieter van den Berg was een straatfotograaf, die veelal bui-
ten te vinden was. Op zijn fiets trok hij Vlaardingen en de 
wijde omgeving in, waarbij hij het dagelijks leven op de ge-
voelige plaat vastlegde. Veel straatgezichten, in- en uitlopen-
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de stoom- en motorloggers, bedrijfsterreinen, schoolklassen, 
sportwedstrijden etc zijn zo door hem vastgelegd Ook was 
hij steeds aanwezig bij bijzondere gebeurtenissen en groot-
schalige feesten Tijdens de viering van Koninginnedag 1933 
adverteerde hij met de volgende mededeling ' zal dien dag 
1000 verschillende opnamen maken', welk aantal hij bijna ge-
haald heeft Tijdens de trouwdagen in het Stadhuis posteerde 
hij zich voor het bordes en in de trouwzaal om het echtpaar 
met gevolg te fotograferen Dit gebeurde op eigen risico, want 
een opdracht hiertoe had hij meestal niet verkregen en de af-
name was niet verzekerd Een dergelijke manier van handelen 

Smalle Havenstraat 3 met de mrichtmq van de fotoqrafiezaak 

circa 1930 foto P van den Berq particuliere collectie 

was tot kort na de Tweede Wereldoorlog overigens niet onge-
bruikelijk Ook fotografeerde Van den Berg op de bonnefooi op 
zondagen in Het Hof en het Oranjepark In zijn etalage hing 
hij de afdrukken in stroken voor de ramen, zodat het gefoto-
grafeerde publiek zichzelf kon herkennen en verleid werd een 
foto te kopen In de periode dat hij in de Smalle Havenstraat 
zijn winkel had, handelde hij behalve in lijsten ook in foto-
grafische artikelen, zoals papier, films en dergelijke Voor de 
firma Kodak was hij plaatselijk leverancier In de etalage be-
vond zich een groot reclamebord met de merknaam, waaraan 
hij in Vlaardingen de bijnaam 'De Kodak' overhield Van oor-
sprong maakte hij zijn opnamen met een glasplatencamera, 
voornamelijk in het formaat 10 x 15 cm (Contessa Nettel) In 
oktober 1932 ging hij echter, als een van de eerste fotogra-
fen in Nederland, over op een kleinbeeldcamera van het merk 
Leica, gekocht bij de firma Odin Na zijn overlijden bleven de 

negatieven, ruim 134 000 glasplaat- en kleinbeeldnegatieven, 
bewaard Dit bestand omvat overigens niet het volledige oeu-
vre Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 'vele honderden' 
glasplaten met soda weer transparant gemaakt, om dienst 
te doen als vensterglas " Hoewel Van den Berg niet bekend 
staat als portretfotograaf heeft hij zich hier wel degelijk mee 
bezig gehouden Toen fotograaf Dijkers met zijn fotografische 
activiteiten ophield, vermoedelijk in 1934, nam hij van deze 
oudere collega diverse materialen over, waaronder camera's, 
glasplaatnegatieven, maar ook atelierdecors Het betrof de be-
kende achtergronddecors, die van een rol opgespannen kon-
den worden Lang heeft Van den Berg hier geen gebruik van 
gemaakt In 1938 sneed hij deze aan stroken, om opgerold 
als fakkel te dienen, die ter gelegenheid van de avondlijke 
optocht in het kader van het 40-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina werden verkocht ̂ ^ 

In de periode 1940-1941 vervaardigde hij op adressen in 
Vlaardingen, Maassluis en Arnhem pasfoto's, waar in april 
1941 grote vraag naar ontstond toen het persoonsbewijs een 
verplicht identificatiemiddel werd voor personen van veertien 
jaar en ouder 
Foto's van Piet van den Berg worden veel gebruikt in publica-
ties over oud-Vlaardingen Slechts zelden wordt daarbij ver-
meld dat Van den Berg de fotograaf was, ook al voorzag hij zijn 
foto's meestal van een naamstempel op de achterzijde De re-
den hiervoor is dat hij, hoewel geen lid van de N S B , tijdens 
de Tweede Wereldoorlog sympathiseerde met de Duitse bezet-
ter en zich dienstig maakte aan de bezetter Hiermee trachtte 
hl] te ontkomen aan de verplichte tewerkstelling in Duitse 
fabrieken ('Arbeitseinsatz') Tot mei 1948 zat hij om die reden 
zijn straf uit in de strafgevangenis van Scheveningen Tijdens 
zijn gevangenschap heeft hij zijn beroep met instemming en 
in opdracht van het bevoegd gezag uitgeoefend Na zijn vrij-
lating werkte hij enige jaren als fotograaf in Den Haag en 
keerde hij in 1951 terug in Vlaardingen In de etalage van een 
bevriende winkelier aan de Hoogstraat hing hij zijn foto's op, 
zodat het publiek deze kon bekijken en vervolgens kopen '^ 

Hugo Cornells van Dongen 
Op 14 augustus 1889 vestigde vanuit Rotterdam de fotograaf 
Hugo Cornells van Dongen zich met zijn gezin in Vlaardingen 
Na de weinig succesvolle pogingen van Kousbroek en Mag-
nus/Lorje om in Vlaardingen een fotografiezaak op te zetten 
was hij de eerste die daartoe weer een poging deed Van Don-
gen werd op 17 februari 1845 te Rotterdam geboren als zoon 
van Adam van Dongen en Maria Sanderina de Mey Hij is in 
totaal drie maal gehuwd geweest de eerste keer op 3 augus-
tus 1864 met de veertien jaar oudere Elisabeth Hoendregt 
(Schiedam circa 1831-'') van wie hij op 11 december 1876 
scheidde, voor de tweede keer met Maria Johanna Elisabeth 
de Swart (Rotterdam 1853-'') en de derde keer te Rotterdam 
op 13 februari 1884 met Cornelia van Zwol (Rotterdam 1857-
'') Uit het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren en 
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uit het derde minstens acht. Het gezin woonde in Vlaardingen 
aan de Schiedamseweg (nummer G 22, later G 35). 
Op 10 augustus 1889 verscheen in de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant een advertentie die het Vlaardingse publiek liet we-
ten dat zich op de Schiedamseweg G 22 de fotograaf H. van 
Dongen zou vestigen. Hugo Cornells van Dongen beveelde 
zich hierbij beleefd aan, waarbij hij meldde toegerust te zijn 
tot 'alles wat tot het vak van photographie behoort. Kooldruk 
onveranderlijke portretten in alle grootten'. Recht boven deze 
advertentie, die in de volgende twee weken in een aantal edi-
ties werd herhaald, liet de bekende Rotterdamse portretfoto-
graaf A. Böeseken weten dat hij Van Dongen van harte kon 
aanbevelen:'.. .kan ik wat zijn werk betreft, volkomen recom-
mandeeren. Hij is ruim 25 jaren met ijver en zaakkennis bij 
mij werkzaam geweest en volkomen in staat zelfs aan de ei-
schen aan een groot atelier gesteld, te voldoen'." Van Dongen 
was dus jarenlang assistent geweest bij een gerenommeerde 
Rotterdamse fotograaf, waar ook vele Vlaardingers zich lieten 
fotograferen. Gezien de grote klandizie uit Vlaardingen, zal 
Van Dongen zijn mogelijkheden in de haringstad kansrijk heb-
Advertentie in de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 17 augustus 
1889 met vei melding van de vestiging van H van Dongen als fotograaf 
te Vlaardingen, met aanbeveling van zijn Rotterdamse patroon A 
Boeseken 

ben ingeschat. Op 31 augustus 1889 werd de zaak geopend, 
waar de Nieuwe Vlaardingsche Courant per advertentie weer 
melding van maakte.^" Ondanks de aanbeveling en het adver-
teren, is het fotografisch atelier van Van Dongen niet van de 
grond gekomen. Reeds op 28 maart 1891 vertrok het gezin, 
met vier kinderen, terug naar Rotterdam. 
Van de hand van H.C. van Dongen is een aantal carte-de-visi-
tes bekend, alsmede één kabinetfoto. De laatste, in de collec-
tie van het Stadsarchief, toont een landbouwtentoonstelling 
achter Zaal Harmonie aan de Schiedamseweg. 

Pieter Dijkers 
Van Pieter Dijkers, behorend tot de meest productieve voor-
oorlogse portretfotografen, is relatief weinig bekend. Hij werd 
te Sommelsdijk op 18 december 1866 geboren als zoon van 
Herbert Dijkers en Frederika Grenu. Dijkers was op 7 april 
1893 getrouwd met Digna Bertha van der Moer (Colijnsplaat 
1868-Vlaardingen 1941). Het echtpaar kreeg geen kinderen. 
Pieter Dijkers overleed op 78-jarige leeftijd op 14 december 
1944 in Vlaardingen. Dijkers vestigde zich vanuit Sommels-
dijk per 13 juni 1892 als timmerman te Vlaardingen op het 
adres Maassluissedijk 110. Na zijn huwelijk voegde zijn vrouw 

Maassluissedijk 110, woonhuis en atelier van Pieter Dijkers tussen 1892 
en 1934, foto circa 1950 door P Roevers, collectie Stadsarchief 

zich bij hem. Het echtpaar had geregeld tijdelijke inwoning, 
onder wie een onderwijzer, gemeenteambtenaren, de com-
missaris van politie Van Rosmalen en de bekende apotheker 
Pieter Walrave. Tot de vaste inwoners behoorde tussen 1904 
en 1922 ook steeds een dienstbode. In haar jeugd logeerde een 
nichtje, de bekende actrice Ank van der Moer (1912-1983), 
regelmatig bij haar oom en tante in Vlaardingen: 'Als ik in 
Vlaardingen speel, denk ik vaak nog aan mijn logeerpartijtjes 
bij mijn oom Piet Dijkers en mijn tante Digna. Het was zo'n 
heerlijk huis met al die trappen en dat grote atelier met al die 
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verrukkelijke attributen voor een kind om mee te spelen',^^ 
Ook andere leden van de familie Van der Moer verbleven voor 
al dan niet langere tijd bij hun Vlaardingse familie. In mei 
1934 verhuisde het echtpaar naar het adres Stationstraat 20. 
Dijkers was Nederlands Hervormd. 

Pieter Dijkers was van huis uit timmerman, in welke hoeda-
nigheid hij bij zijn inschrijving in het bevolkingsregister in 
1892 dan ook vermeld staat. In de jaaropgaven van de Hoof-
delijke Omslag komt hij tot 1907 voor als timmerman en daar-
na als fotograaf. Naast zijn werk als timmerman bekwaamde 
hij zich in de periode voor 1907 in de fotografie. Aan deze 
periode is één foto toewijsbaar, die hij voorzag van een naam-
stempel met de volgende tekst: 'P. Dijkers Amateurphoto-
graaf Vlaardingen' (particuliere collectie). De (beredeneerde) 
dateringen van zijn vroegste carte-de-visites bevestigen de 
overstap naar de professionele fotografie in 1906/1907, hoe-
wel niet uitgesloten mag worden dat hij reeds enkele jaren 
daarvoor een en ander combineerde. Dijkers was overigens 
van nog meer markten thuis. Het 'Adresboek Vlaardingen' uit 
1910 vermeldt hem aldus: 'P. Dijkers electrician en photograaf 

Pieter Dijkers (1866-1944), circa 1910, collectie Stadsarchief 

Maassluissedijk 110' . Dat hij zich inderdaad ook met het toen 
relatief nieuwe fenomeen elektriciteit bezighield, blijkt uit 
een ingenieus apparaat, dat in het woonhuis van de familie 
Hoogendijk aan het Verploegh Chasséplein dienst deed: een 
door hem gesigneerd elektrisch belsysteem. Het van bellen 
en kamernummers voorziene kastje stelde de bewoners in de 
gelegenheid het bedienend personeel op te roepen door het 
geven van een elektrisch signaal.^" 

Electrisch belsysteem afkomstig uit het woonhuis van de familie 
Hoogendijk aan het Verploegh Chasséplein vervaardigd door P Dijkers, 
tircd 1905, Collectie Streekmuseum Jan Anderson. 

Over de fotografiepraktijk van Dijkers zijn we nauwelijks ge-
ïnformeerd. Zijn atelier bevond zich ongetwijfeld in het ruime 
pand aan de Maassluissedijk. Dijkers stond vooral bekend als 
portretfotograaf. Naast die van Muns en Niestadt bestaat het 
grootste deel van de bewaard gebleven carte-de-visites en 
kabinetfoto's uit die van zijn hand. Mondelinge overlevering 
wil dat hij nogal grof in de mond kon zijn als de klanten, met 
name kinderen, niet stil bleven staan tijdens het fotografe-
ren.^' Naast portretfoto's vervaardigde hij ook foto's van fees-
telijkheden in de stad en van Vlaardingse straten. De visserij 
had daarbij, voor zover bekend, nauwelijks zijn aandacht. Ge-
durende zijn werkzame leven heeft hij geen inwonende as-
sistenten gehad. 
In 1934 zal hij zijn actieve fotografiecarrière beëindigd heb-
ben. Hij verhuisde naar de Stationstraat en bood voorafgaan-
de hieraan 140.000 'clichés' aan het archief van de gemeente 
Vlaardingen aan. Aangezien Dijkers geen drukker was en 
voorzover bekend geen relaties met het drukkersbedrijf had, 
zal met het woord 'cliché' de toen meer gangbare betekenis 
van 'fotografisch negatief' zijn bedoeld. In een schrijven aan 
Dijkers bevestigde archivaris M.C. Sigal de gesloten koop-
overeenkomst op 16 maart 1934. Het Archief betaalde het 
bedrag van fl. 25,- , dat ook toen voor zo'n kolossale verzame-
ling niet overbetaald lijkt te zijn. De negatieven, verpakt in 
doosjes en kistjes, zouden door personeel van Gemeentewer-
ken worden opgehaald.̂ "^ Hoewel zich in de collectie van het 
Stadsarchief ettelijke honderden glasplaatnegatieven van de 
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hand van Dijkers bevinden, staan deze in geen verhouding 
tot de genoemde 140 000 Waar de overige gebleven zijn, is 
onduidelijk Vermoedelijk zijn deze nadien vernietigd, wellicht 
gedurende de oorlogsjaren, toen de collecties van het archief 
tijdelijk waren opgeslagen en de archivaris noodgedwongen 
langdurig afwezig was Uitgaande van een totale productie 
van 140 000 foto's in circa 30 jaar, zou hij op jaarbasis circa 
4 500-4 750 foto's gemaakt hebben, oftewel 90 foto's per 
week Hoewel dit theoretisch mogelijk moet zijn, lijkt dit aan-
tal aan de hoge kant, los van het feit dat tijdens manifestaties 
vele opnames gemaakt konden worden 

Het belangrijkste kenmerk van Dijkers' foto's is de numme-
ring in handschrift op de achterzijde van zijn foto's De num-
mers bestaan over het algemeen uit vier cijfers, soms uit drie 
Getracht is in deze nummering een systeem te ontwaren, 
waarmee de datering wellicht geholpen zou zijn Iedere logica 
lijkt echter te ontbreken en een te verwachten chronologische 
volgorde stemt aantoonbaar niet overeen met het overgele-
verde materiaal 
In de collectie van het Streekmuseum Jan Anderson bevindt 
zich een opbergmapje voor foto's van dun geribbeld karton 
met opdruk van Dijkers 

Advertentie in de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 8 april 1911 met 
aankondiging van openingstijden tijdens de paasdagen 

Willem Freen 
Dat er aan deze fotograaf slechts twee foto's kunnen worden 
toegeschreven, houdt verband met de korte tijd die hij in 
Vlaardingen doorbracht Hij vestigde zich op drieëndertigja-
rige leeftijd met vrouw en drie kinderen per 2 juni 1905 in 
Vlaardingen, komende uit Leiden Nog in hetzelfde jaar, op 
15 september, vertrok hij naar Rotterdam In de collectie van 
het Stadsarchief zijn welgeteld twee carte-de-visites van zijn 
atelier aanwezig Het betreft portretten van de zusters Jacoba 
Hartman-Neelemaat en Elisabeth Neelemaat 
Het bevolkingsregister vermeldt hetzelfde adres als het kar-
ton Pieter Karel Drossaartstraat 235 Willem Freen is op 12 
maart 1872 in Sommelsdijk als zoon van Herbert Freen en 
Maatje van Groningen geboren en was gehuwd met Antje van 
der Smient (Naaldwijk 1870-Rotterdam 1910) Het echtpaar 
had in Vlaardingen drie kinderen De Nederlands Hervormde 
Freen stond in het register te boek als photograaf' Gezien de 

korte actieve Vlaardingse periode en het feit dat slechts twee 
foto's van zijn hand bekend zijn, valt te vermoeden dat hij 
moeite had klandizie te verwerven Aangezien hij niet in de 
plaatselijke Nieuwe Vlaardingsche Courant adverteerde, zal 
hij op mond-tot-mondreclame vertrouwd hebben 
In Rotterdam is hij eveneens als fotograaf actief geweest Van 
hem IS een carte-de-visite bekend met het adres Bergweg 216 
Rotterdam ^̂  Hij hertrouwde later met Hendrika Maria Vink 
(Den Haag 1881-') Willem Freen overleed in Den Haag op 21 
februari 1940 "" 

Geert Menno en Hendrik Gnodde 
Tot de fotografen die het in Vlaardingen niet redden, behoren 
de gebroeders Geert Menno (Schoonhovenl868-'') en Hen-
drik (Schoonhoven 1873-Vlaardingen 1922) Gnodde Van hen 
IS welgeteld een foto bekend Het betreft een fraaie opname 
van de scheepswerf van Van Dam aan de Havenstraat, waar 
een houten logger op stapel staat, met op de achtergrond de 
Rooms-Katholieke Joannes de Dooperkerk Het betreft hier 
vermoedelijk de latere KW 149 'Voorwaarts', die op 1 novem-
ber 1906 te water werd gelaten ^^ De foto, in de collectie van 
het Stadsarchief, draagt op de achterzijde een stempel met de 
tekst "Gebr Gnodde photographie Instantanee Inrichting voor 
Verqrootingen Vlaardingen' 

De broers waren zonen van Johannes Bernardus Gnod-
de (Rotterdam 1836-Vlaardingen 1906) en Elisabeth 
van der Ree (Schoonhoven 1845-Vlaardingen 1885) 
Hun vader is in Schoonhoven enige tijd, omstreeks 
1865, actief geweest als fotograaf ^'^ Van zijn hand zijn 
Schoonhovense carte-de-visites bekend met drie ver-
schillende logo's, alle met het opschrift "J B Gnodde 
Schoonhoven' J B Gnodde kan zelf met een van de ge-
broeders van het stempel zijn, aangezien diens broers 
met in Vlaardingen woonachtig en ten tijde van de foto 

reeds overleden waren Hij zelf overleed bovendien op 29 april 
1906, terwijl de foto hoogstwaarschijnlijk in de herfst van 
1906 genomen is Ten tijde van de foto aan de Havenstraat 
woonde Hendrik Gnodde op het adres 2" Afrolsteeg 6 en Geert 
Menno Gnodde 2° Kuipersteeg 7 Beide broers waren van huis 
uit Gereformeerd 

Fotografie was dan wel een bekend begrip in de familie 
Gnodde, de beide broers hadden in hun Vlaardingse jaren een 
hoofdbestaan als zeeman/touwslager (G M Gnodde) en touw-
slager/stoker (H Gnodde) Hoewel zij mogelijk ambities had-
den het professionele fotografievak in te gaan, kan geconclu-
deerd worden dat zij hierin niet slaagden In de collectie van 
het Stadsarchief bevindt zich een aquarel van de zeiUogger VL 
109 'Hoop op Zegen' van rederij M Kwakkelstem, vervaar-
digd door 'H Gnodde'" Aangezien er geen andere dragers 
van deze naam in Vlaardingen voorkwamen, mag veronder-
steld worden dat deze persoon geïdentificeerd kan worden als 
de hier vermelde Hendrik Gnodde Van hun fotografische ac-
tiviteiten IS verder niets vernomen 

FOTOGB^FiSO^ ATELIER 
Maassluissche dijk 110, Vlaardingen. 

D E ï o r s t © en " T - v ü ^ e o c i o Paaschdag als altijd den 
geheelen dag §*'&o^&xi.<:3.. 
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Pieter Theodorus Kousbroek 
De oudst bekende in Vlaardingen actieve fotograaf was Pieter 
Theodorus Kousbroek. De op 8 augustus 1854 in Rotterdam 
geboren fotograaf vestigde zich vanuit zijn geboortestad op 
4 februari 1878 in het Vlaardingse. Hij woonde in de toen 
nog zelfstandige gemeente Vlaardinger-Ambacht op het adres 
Vlaardingseweg 6 (thans Emaus). Hij bewoonde daar de voor-
malige pastorie van de Rooms-Katholieke kerk. Naast zijn fo-
tografische diensten bood hij zich blijkens een advertentie in 
de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 9 februari 1878 ook 
aan als piano- en orgelleraar.'^ Ambitieus trachtte hij door 
middel van een advertentie in dezelfde krant op 9 novem-
ber 1878 belangstellenden te werven voor een lidmaatschap 
van een nieuw op te richten gemengd koor. Aangezien van 
dit initiatief later niets meer vernomen wordt, mag aange-
nomen worden dat de interesse niet al te groot is geweest.^' 

CTre [ — 1 1 M a I J # i M" m iTÏTTT I ' l ' I 11 I I n I M IIIM II , I ' - " II 1 • 

kan iiicii \,iii g o t ' i l e »:i'.'hi!>Ei<l«'Sïiii§; VIT/C'IM'I.I • 
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Bclangslellendi'ii kunnon zich om inlichtingen ver-
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Adveitentie in de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 9 februari 1878 
met vermelding van de vestiging van PT Kousbroek als fotograaf te 
Vlaardinger-Ambacht. 

Kousbroek was gehuwd met Anna Maria van der Velden (Rot-
terdam 1857-?) en kreeg in Vlaardinger-Ambacht twee kin-
deren. Na ruim anderhalfjaar verruilde hij, per 15 november 
1879, het Vlaardingse voor Dordrecht. 
Hoewel hij in Vlaardinger-Ambacht woonachtig was, zullen 
zijn activiteiten vooral op de Vlaardingers gericht zijn ge-
weest. In het Patentregister over 1878 komt hij als 'photogra-

fist' voor, hetgeen betekende dat hij als zodanig zijn beroep 
in de stad mocht uitoefenen.''" Wanneer en waar hij overleed 
is onbekend. 
Kousbroek is actief geweest als portretfotograaf, getuige een 
handvol carte-de-visites dat bewaard is gebleven. Blijkens het 
decor beschikte Kousbroek over een atelier met decorstukken. 
Ondanks het feit dat hij de enige fotograaf in Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht was en hij bovendien nog een bijver-
dienste in de muziek had, zullen tegenvallende inkomsten de 
reden zijn geweest voor zijn vertrek. 

Otto Bernardus Maandag ('Foto Niestadt') 
Het fotografisch atelier Niestadt werd door Otto Bernardus 
Maandag tot ver na de Tweede Wereldoorlog levend gehou-
den. Gezamenlijk met zijn vrouw Adriana Niestadt zette hij 
het bedrijf van zijn schoonvader onder de naam 'Foto Niestadt' 
voort. Maandag was op 29 juni 1904 te Rotterdam geboren 
als zoon van Abraham Maandag en Hendrika Sophia Smelt. 
Op 27 oktober 1926 huwde Maandag te Rotterdam met Adri-
ana Niestadt (Schiedam 3 mei 1904-Nieuwpoort 15 februari 
1994), dochter van fotograaf Wilhelm Heinrich Niestadt en 
Pieternella Hofmeester. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Op 
hun huwelijksdag trok het echtpaar in bij de vader van de 
bruid op het adres Schiedamseweg 55 ('Villa Maaswijk'). Kort 
na het overlijden van hun eerste zoon volgde op 20 januari 
1928 een verhuizing naar het pand Oosthavenkade 5, waar 
ook het atelier gevestigd werd. Villa Maaswijk, waarvan een 

Fotowinkel van Otto Maandag (Foto Niestadt) aan de Oosthavenkade 5, 
in 1936/1937, ingericht ter gelegenheid van de verloving of het huwelijk 
van Prinses Juliana en Prins Bernhard, particuliere collectie. 

gedeelte door de familie Maandag/Niestadt gehuurd werd en 
die voorheen het woonhuis van de familie Van Linden van den 
Heuvell was, viel korte tijd later onder de slopershamer. In 
1955 werd Maandag bestuurslid van de afdeling Vlaardingen 
van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond (thans 
Koninklijk Verbond van Ondernemers), waarvan hij ongetwij-
feld langere tijd lid zal zijn geweest ."" Maandag overleed in 
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Otto Maandag in zijn fotowinkel aan de Oosthavenkade 5, 1972 , 
particuliere collectie 

Vlaardingen op 9 november 1993. Het gezin was niet aange-
sloten bij een kerkelijk genootschap. 

Het echtpaar Maandag/Niestadt zette het fotografisch atelier 
van Wilhelm Heinrich Niestadt voort onder de naam 'Foto 
Niestadt'. Aanvankelijk in Villa Maaswijk, later aan de Oost-
havenkade. In het fotografisch atelier werkte het echtpaar 
gezamenlijk. Adriana Niestadt fotografeerde veel en verzorg-
de de retouches. Otto Maandag ontwikkelde de negatieven, 
vervaardigde de afdrukken, regelde de verkoop en financiële 
administratie. Het fotograferen had Adriana Niestadt met de 
paplepel binnen gekregen, net als haar broers. Het atelier be-
vond zich aan de achterzijde van het pand en bestond uit een 
circa 15 meter lange uitbouw die op palen stond. Het win-
kelgedeelte bevond zich aan de straatzijde. Het werk bestond 
voornamelijk uit portretfotografie, waartoe in het atelier een 
ruimte was ingericht. Incidenteel werden in opdracht repor-
tages gemaakt, onder andere van muziekconcoursen binnen 
en buiten de stad. ""̂  Op 11 maart 1950 vierde Foto Niestadt, 
abusievelijk, het zestigjarig jubileum. Jacob Niestadt vestigde 
zich immers eerst in 1893 als fotograaf, waarmee de opvol-
ging pas in 1953 zestig jaar zou bestaan. De herinrichting van 
de 'geheel gemoderniseerde winkel' was echter aanleiding om 
een paar jaar te smokkelen, zo het exacte jaar van oprichting 
al bij de opvolgers bekend zal zijn geweest. Nog steeds kon 
men zich in het atelier laten portretteren, maar de nadruk 
was in de loop der jaren meer en meer op de winkel komen 
te liggen. Het fotograferen door particulieren had sinds de ja-
ren dertig van de 20" eeuw een enorme vlucht genomen en 
Foto Niestadt was daarop ingesprongen met de verkoop van 
camera's en toebehoren, alsmede door het ontwikkelen en af-
drukken van foto's. De Nieuwe Vlaardingse Courant wijdde 
een artikeltje aan de heropening en het vermeende jubileum. 
Enigszins pathetisch stelde de krant het zo: 'Foto "Niestadt" 
bestaat zestig jaar. Onwillekeurig vraagt men zich bij zo'n ju-
bileum af, hoeveel stadgenoten zich in die zestig jaren door 

"Niestadt" op de gevoelige plaat hebben laten vereeuwigen, 
speciaal ter gelegenheid van de belangrijkste gebeurtenis in 
een mensenleven, de stap in het huwelijksbootje. En hoeveel 
geachte mannelijke en vrouwelijke stadgenoten, thans op de 
leeftijd des onderscheids, zullen er in natuurlijke, zacht-roze 
staat hebben liggen spartelen op een vachtje, de wanhopige 
pogingen om hun aandacht op "'t vogeltje" te vestigen hard-
nekkig negerend?'. Blijkens het stukje was de winkel vergroot 
door bijtrekking van het kantoor en uitgevoerd naar de mo-
derne inrichtingseisen met een notenhouten wandbekleding 
en met vitrinekastjes, waarin de fototoestellen, lijstjes en an-
der toebehoren konden worden uitgestald.'^ 
Na het beëindigen van de activiteiten en sluiting van de win-
kel in 1975 is de apparatuur weggegooid of verkocht. Het 
Streekmuseum Jan Anderson verwierf de fraaie studiocamera 
op wielen, die vrijwel zeker nog door Wilhelm Heinrich Nie-
stadt is gebruikt en mogelijk afkomstig is uit het atelier van 
Jacob Niestadt. 

Johannes Wilhelmus Maassen 
De Rooms-Katholieke Johannes Wilhelmus Maassen werd op 
26 februari 1859 te Vlaardingen geboren als zoon van schoen-
maker Johannes Wilhelmus Maassen (1830-1904) en Eliza-
beth Henneveld (1830-1889). Maassen staat in de bevolkings-
registers geregistreerd als 'verver', oftewel (huis)schilder. Af-
gaande op zijn relatief hoge belastbare inkomen zal hij eerder 
de eigenaar-exploitant van een schildersbedrijf zijn geweest 
dan dat hij zelf de kwast hanteerde. Op 8 juni 1908 opende 
hij aan de Schiedamseweg een drogisterij, annex glas- en 
verfhandel.'"'' Gezien het feit dat er slechts twee kabinetfoto's 
met zijn opdruk bekend zijn, mag worden aangenomen dat de 
fotografie een bijverdienste was. Een andere tijdsbesteding 
bestond in zijn lidmaatschap van de Gemeenteraad van Vlaar-
dingen, van 1906 tot en met 1917. J.W Maassen huwde in 
1886 met Anna Maria Boeije (Vlaardingen 1848-Vlaardingen 
1904). Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij 
met Johanna Maria Westen. Uit het eerste huwelijk werden 
acht kinderen geboren. Maassen was ten tijde van zijn foto-
grafische activiteit woonachtig op het adres Schiedamseweg 
17 (G.27). Hij overleed te Vlaardingen op 11 november 1920. 

Hoewel het laten drukken van kartons voor, in ieder geval, 
kabinetfoto's suggereert dat Maassen professioneel met de fo-
tografie actief wilde zijn, is daar verder weinig van gebleken. 
In totaal zijn twee kabinetfoto's bekend. Op de eerste is de 
schipper van de sloep VL 147 'Voorwaarts' te zien, die samen 
met een 'prikkenbijter' geënsceneerd het aas voor de beug-
lijnen prepareert. Deze foto is gebruikt door A. Hoogendijk 
in zijn standaardwerk over de Nederlandse haring- en beug-
visserij 'De Grootvisscherij op de Noordzee', dat in 1893 ver-
scheen. De andere foto's die in het bewuste boek zijn opgeno-
men, tonen de bemanning van hetzelfde schip de Voorwaarts 
en van de VL 146 'Voorlooper', beide in 1891 gebouwd voor de 
N.V. "Doggermaatschappij" Vlaardingen. Opvallend genoeg 
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dragen deze niet de signatuur van Maassen, hoewel het zeer 
aannemelijk is dat hij wel de fotograaf was. De opnamen zijn 
namelijk in dezelfde ruimte als die van de aasbereiding ge-
maakt, een gelambriseerde kamer met houten vloer, mogelijk 
het rederijkantoor van de Doggermaatschappij. De andere ka-
binetfoto van Maassen's hand is een portret van Willem Vog-
ler, gekleed in het matrozenuniform van de Koninklijke Ma-
rine. Aangezien de in 1866 te Alblasserdam geboren Vogler op 
11 november 1891 overleed, concentreert de actieve periode 
van fotograaf Maassen zich rond 1891-1893. 

Gustav Menke Gottlieb Magnus/Isaac Lorjé 
Fotograaf Gustav Magnus had in de firma Lorjé & Co. in Vlaar-
dingen een dependance, waar de inwoners bestaande portret-
ten konden laten reproduceren en zonodig vergroten, of zich 
konden laten portretteren. De activiteiten van de van oor-
sprong Duitse fotograaf speelden zich in de haringstad rond 
1878 af De hoofdvestiging van de 'Deutsche Photographie 
Gustav Magnus firma Lorjé & Co' bevond zich in Brielle. Of de 
betiteling 'Deutsche' of 'Duitsche' voor een bepaalde techniek 
stond of louter voor de geografische herkomst van Magnus 
is onduidelijk. In Vlaardingen bevond de vestiging of beter 
gezegd het agentschap aan de Westhavenkade (K 18). Een ad-
vertentie uit 1878 bood de diensten als volgt aan: 'Duitsch 
Photographisch atelier. Dagelijks, bij elke weersgesteldheid, 
geopend, tot het vervaardigen van alle Photographische werk-
zaamheden. Specialiteit voor vergrootingen. Naar portretten 
van overledenen, hetzij op Glas, Papier of Dageurreotypie, 
worden door ons in verbeterden stijl, onverdwijnbare Photo-
graphien, in iedere grootte geleverd. Gustav Magnus. Firma 

Advertentie in de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 9 november 1878 
van het 'Duitsch Photographisch Ateher' van Gustav Magnus/firma 
Lorjé & co aan de Westhavenkade 18. 
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Lorjé 6- Co. Vlaardingen, Westz. Haven, K 18'. '"' 
Gustav Menke Gottlieb Magnus was een op 4 februari 1852 te 
Salzhausen (Duitsland) geboren fotograaf van Joodse origine. 
Hij was getrouwd met Cato Lorjé (Rotterdam 1852-?), zuster 
van de broers en fotografen Mozes Lorjé (Rotterdam 1835-
Utrecht 1919), Isaac Samson Lorjé (Rotterdam 1837-?) en 
Emanuel Lorjé (Rotterdam 1845-Amsterdam 1875). Zij wa-
ren zoons van Louis Lorjé en Sophia Samson. Isaac Lorjé was 
deelgenoot in de firma Lorjé & Co. Hij woonde enige tijd in 
Brielle en Oostvoorne (1878-1881). De drie broers behoorden 
tot de eerste generatie fotografen in Nederland. Isaac Sam-
son Lorjé trouwde Carolina Mendelsohn, die in 1843 in het 
Duitse Lehe an der Ems geboren was. Dit echtpaar kreeg in 
Duitsland drie kinderen, terwijl in Brielle nog een kind werd 
geboren. Het is Isaac Lorjé geweest die samen met Gustav 
Magnus het Vlaardingse filiaal bediende.'"' Een inschrijving 
in het Vlaardingse bevolkingsregister is noch van Magnus, 
noch van Lorjé aangetroffen. De eerste heeft vermoedelijk 
toch in 1878/1879 in Vlaardingen gewoond. Bij zijn vestiging 
in Bergen Op Zoom op 21 juli 1879 staat vermeld dat hij dan 
afkomstig is uit Vlaardingen."' 

Aangezien in geen van de openbare Vlaardingse collecties 
exemplaren van de kartons van Magnus teruggevonden zijn, 
lijkt het dat de vestiging niet alleen kortstondig heeft gefunc-
tioneerd, maar ook weinig succesvol was. In een particuliere 
collectie bevinden zich twee gelijke carte-de-visites en ook 
in de collectie van het Streekarchief Voorne-Putten bevinden 
zich carte-de-visites van hun hand""*. Op de achterzijde zijn 
de namen van de fotograaf en de beide vestigingsplaatsen 
(Brielle en Vlaardingen) te lezen.'*' 

Henri Alphons Emile Muns 
Fotograaf L.M. Muns ('s-Gravenhage 1875-Vlaardingen 1962) 
vond in zijn zoon Henri Alphons Emile Muns (Muns jr.) een op-
volger. Hij was zijn enige zoon en werd geboren te Vlaardin-
gen op 17 maart 1903. Zijn moeder was Jacoba Verhoeff (Ou-
denhoorn 1882-Vlaardingen 1957), waarmee hij een neefje 
was van het bekende muzikale echtpaar Verhoeff-Torn. Muns 
jr. woonde in bij zijn ouders en werd door zijn vader als foto-
graaf opgeleid. Op 1 april 1936 huwde hij met Catharina Hein-
dijk (Rotterdam 1907-?) welk huwelijk in 1946 door scheiding 
werd ontbonden en dat kinderloos bleef. Hij overleed te Vlaar-
dingen op 29 mei 1994 en werd bijgezet in het familiegraf op 
begraafplaats Emaus. Muns was op latere leeftijd ook actief 
als amateurschilder. 

Tot in de jaren zeventig van de 20° eeuw fotografeerde Muns 
jr. en later drukte hij op verzoek oude negatieven af. Net als 
zijn vader hield hij zich vooral met portretfotografie bezig. 
Nog tijdens zijn leven werd een deel van de glasnegatieven 
en enige afdrukken, die door hem en zijn vader waren ge-
maakt, aan de Historische Vereniging Vlaardingen verkocht. 
Het betrof voornamelijk portretten, welk materiaal in het 
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Binnensinqel 14/16 met op de benedenverdieping het voormalige 
woonhuis en fotografleatelier van Muns sr en jr, foto auteur, 2006 

Stadsarchief Vlaardingen is gedeponeerd. Negatieven van 
visserijverwante opnamen werden door M.P. Zuydgeest aan-
gekocht. Het afdruk- en vergrotingsapparaat, geschikt voor 
glasnegatieven, werd in 2006 door het Vlaardings Museum 
verworven, voorheen door een verzamelaar van Muns jr. ver-
kregen. Dit apparaat was vervaardigd door de firma Technica 
Hengelo, met een objectief van het merk 'Saphir', vervaardigd 
door de firma Boyer te Parijs. Na het overlijden van Muns jr. 
is enige oude fotoapparatuur aan een (onbekende) particulier 
verkocht. De rest van de inventaris en het restant van de ne-
gatieven ("dozen vol') die op zolder stonden, zijn daarna bij 
gebrek aan belangstelling weggegooid. In de collectie van het 
Streekmuseum Jan Anderson bevinden zich enige glazen ont-
wikkelbakjes van Muns jr. 

Van Muns jr. zijn geen carte-de-visites en kabinetfoto's be-
kend. Deze waren uit de mode geraakt toen hij als zelfstan-

Henn Alphonse Emile Muns (1903-1994) en Catharina Heindijk 
(1907-''), op hun huwehjksdag op 1 april 1936, collectie Stadsarchief 
Vlaardingen 

dig fotograaf actief werd. Wel gebruikte hij naamstempels en 
voorgedrukt fotopapier, steeds met de aanduiding 'Fotografie 
Muns' en het adres Binnensingel 14 te Vlaardingen. Tegen de 
zin van zijn vader hield hij zich in de jaren vijftig en zestig van 
de 20'" eeuw ook bezig met het vervaardigen van afdrukken 
van negatieven van particulieren. °̂ 

Lambert Martinus Muns 
Lambertus Martinus Muns werd op 16 september 1875 te 's-
Gravenhage geboren als zoon van Wilhelmus Johannes Pe-
trus Muns, winkelier in textiel te 's-Gravenhage, en Maria 
Elisabeth Delboy. Zijn moeder stamde uit een bekend foto-
grafengeslacht in de Hofstad en was zelf ook als fotografe ac-
tief. Muns had acht broers van wie de meesten net als hij als 
fotograaf werkzaam zouden zijn, onder andere in Zaandam, 
Amersfoort, Utrecht, Amsterdam en Brussel.^' Hij huwde te 
Vlaardingen op 31 juli 1902 met Jacoba Verhoeff (Oudenhoorn 
1882-Vlaardingen 1957). Het echtpaar kreeg twee kinderen, 
waaronder de hier voren vermelde Henri Alphons Emile Muns. 
L.M. Muns overleed op 86-jarige leeftijd in Vlaardingen op 5 
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juli 1962 en werd bijgezet in het familiegraf op begraafplaats 
Emaus Naast de fotografie had Muns nog een andere passie 
het toneel Hij nam zelf deel aan toneeluitvoeringen en trad 
op als regisseur van locale amateurtoneelgezelschappen, zo-
als Varia In 1960 werd een en ander aldus samengevat 'De 
heer Muns heeft zich in Vlaardingen ook nog op een ander 
gebied verdienstelijk gemaakt Toneelspelen had de liefde van 
zijn hart In de Koninklijke Schouwburg te Amsterdam heeft 
hij vaak op de planken gestaan, onder andere met de destijds 
bekende actrice Alida Tartaud-Klein Successen heeft hij ook 
behaald als regisseur van plaatselijke amateurtoneelgezel-
schappen Varia, K N A , K N S en het Onderwijzerstoneel om 
er maar enkele te noemen Dat alles is nu voorbij Maar hij 
draagt nog wel eens voor, in huiselijke kring als zijn vrien-
den er zijn ' Daarnaast had hij een liefhebberij in de sport-
visserij ^' Uit de inschrijving in het bevolkingsregister blijkt 
dat Muns van oorsprong Oud-Katholiek was Uit persoonlijke 
getuigenis is bekend dat hij, net als zijn vrouw en kinderen, 
bewust geen geloof meer praktiseerde ^̂  

J BUTERS, 
Brood- . ËCoek- e n B n i i k e t b a k U e r y , 

El TSTiWl 131 132, 
V L A A . R D I N O E 1 N , 

blijft zieh beleefd aan-
bevelen 

Onovertrefbare 
f i j n e en b r o z e B E S C H U I T . 

ÏA 

L. M. MUNS, 
PHOTOCRAAF, 

ARNOLD HOOGVLIETSTRAAT, V L A A R D I N G E N 

SPECIALITEIT in het 
PHOTOÖl^AEKEliEN 

VAN 

Groepen, Schepen, Grehouwen, enz. 
BILLIJKE PRIJZEN ARTISTIEKE BEWERKING 

V E F t C i l t O O T l J N G r E l N 
worden niiar de k l e i n s t e pli o l o g i a i i e ii, jeer dmdehjL en 
pioohUq dooi mij veivaardigd A.anbi \elend, 

L M Muns trad in juni 1895 in dienst als 'operateur-retou-
cheur-filiaalhouder' bij de Vlaardingse fotograaf Jacob Nie-
stadt Op 17 november 1897 begon Muns voor zich zelf en 
vestigde hij zich als zelfstandig fotograaf op het adres Arnold 
Hoogvlietstraat 28 In deze beginjaren woonde zijn zuster 
Bella Flora Maria Muns ('s-Gravenhage 1877) enige jaren bij 
hem in (1898-1901) en huwde in 1904 met de Vlaardingse 
koopman Hendrik Jacobus Brobbel Een andere zuster, Johan-
na Petronella Muns ('s-Gravenhage 1872-Amsterdam 1916), 
trouwde in 1902 met de eveneens Vlaardingse koopman Dirk 
van der Heul Bij dit echtpaar woonde van 16 april 1904 tot 
en met 2 oktober 1906 broer Alphons Louis Gerard Muns 
('s-Gravenhage 1883-') in In het bevolkingsregister staat hij 
vermeld als 'photograaf' en het ligt voor de hand dat hij zijn 
broer L M Muns in zijn atelier bijstond Hij vestigde zich in 
1906 in Amsterdam als fotograaf 
Muns nam op 20 februari 1904 met succes deel aan een wed-
strijd voor vakfotografen te 's-Gravenhage, georganiseerd 
door de 'Nederlandsche Fotographenkunstknng' Naast een 
algemene ereprijs won hij een zilveren en bronzen medaille ̂ '' 

Plan vooi bijbouw van het fotografisch atelier van L M Muns achter zijn 
pand aan de Binnensingel 14 ontworpen door Andnes de Haan 1917 
Stadsarchief Vlaardingen Archief Gemeentebestuur inventarisnummer 
1206 nummer 113/18 

Wellicht geïnspireerd door dit succes, maar mogelijk ook door 
zijn groeiende clientele, zocht hij naar een nieuw onderkomen 
voor zijn atelier In 1905 liet hij tot twee keer toe een ontwerp 
tekenen voor een fotografisch atelier op de percelen Binnen-
singel 84, respectievelijk 110 Beide plannen vonden echter 
geen doorgang Vele jaren later, per 10 mei 1917, vestigde hij 
zich toch aan de Binnensingel en wel op nummer 14 (beneden-
woning) Ten behoeve van zijn fotografische praktijk liet hij de 
bouwkundige Andries de Haan een ontwerp tekenen voor een 
atelier in de achtertuin Het bestond uit een gebouwtje met 
muren van drijfsteen (vermoedelijk kalkzandsteen) in een 
raamwerk van houten stijlen met aan de noordzijde een pui 
en schuin dak die vrijwel geheel van glas waren Hier konden 

Advertentie van L M Muns afgedrukt in de Feestwijzer aanvaarding 
regeering Koningin Wilhelmina 1898 
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De kleine J G van Gelder in het atelier van L M Muns geportretteerd 
naast een platencamera van de fotograaf, circa 1900, collectie 
Stadsarchief 

met voldoende invallend licht de opnamen gemaakt worden, 
terwijl in een zijruimte, geheel verduisterd, de donkere kamer 
gepositioneerd was. De vergrotingen werden in deze kamer 
vervaardigd.^^ De vergunning werd hem door de Gemeente 
Vlaardingen op 10 juli 1917 verleend.^'' Hoewel omgeven met 
plaatwerk, bestaat het gebouwtje in 2007 nog steeds. Vooral 
op de zondagen was het in de vooroorlogse periode druk in het 
atelier, Tussen 8 uur 's ochtends en 17 uur 's middags zat de 
wachtkamer vol met klanten, die zich op en top gekleed wilden 
laten portretteren.''' In zijn atelier werd hij geassisteerd door 
zijn zoon Henri Alphonse Muns (Harry of Henn). Aangenomen 
mag worden dat de laatste omstreeks 1915 als fotograaf actief 
is geworden. L.M. Muns is vooral bekend om zijn portretfoto's, 
waarvan er vele honderden, zo niet duizenden, in openbare en 
particuliere collecties bewaard zijn gebleven. Toch heeft ook 
Muns sr. een interessant oeuvre topografische opnamen op 

Portret van Lambertus Martinus Muns (1875-1962), circa 1955, collectie 
Stadsarchief 

zijn naam staan van met name straatbeelden in Vlaardingen 
en foto's van bijzondere gebeurtenissen. Muns trachtte ook 
de Gemeente Vlaardingen te interesseren voor zijn fotogra-
fische activiteiten. Op 28 juni 1904 bood hij het College van 
Burgemeester en Wethouders aan bijbestellingen te leveren 
van eerder gemaakte foto's. Het aardige van de brief is dat 
hij de prijzen van de twee leverbare formaten noemf 24 x 
30 cm; fl.2,50 en 18 x 24 cm: fl,l,50. Hierbij voegt hij nog 
toe: "Steeds zal het mijn streven zijn degelijk werk te leveren, 
dus mag ik niet meer concureeren als mogelijk is'. Mede op 
advies van de Commissie voor Gemeentewerken besloot het 
College op 27 juli daaropvolgend geen gebruik te maken van 
het aanbod.̂ ** 
In september 1960, ter gelegenheid van de viering van zijn 
85" verjaardag, werd hij geïnterviewd over zijn langdurige 
carrière. Hieruit bleek hij nog steeds actief: "Drie en zestig 
jaar lang fotografeert de heer Muns nu al. Familieportretten 
en bruidsfoto's waren zijn specialiteit. Nu is hij niet meer zo 
actief. Het "fijne werk" laat hij aan zijn zoon Harry over, die 
zijn bejaarde vader met veel zorg en liefde omringt. Maar toch 
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kan men - mogen we het oneerbiedige woord gebruiken' - de 
oude heer Muns nog vaak aantreffen in het atelier en zo af en 
toe "schiet" hij ook nog wel een plaatje en helpt hij mee bij het 
afwerken van de foto's' ^' 
Een deel van de glasnegatieven die door de Historische Ver-
eniging Vlaardingen van zijn zoon zijn verworven, zal door 
hem vervaardigd zijn De platencamera (24 x 30 cm), die in 
2006 aan de collectie van het Vlaardings Museum kon wor-
den toegevoegd en afkomstig is uit het atelier van vader en 
zoon Muns, is zeker door hem gebruikt Het toestel dateert 
van rond 1900 en is mogelijk de camera waarmee hij in 1897 
zijn zelfstandige loopbaan begon Een foto in de collectie van 
het Stadsarchief toont een jeugdige J G van Gelder naast een 
platencamera van Muns"" De camera werd omstreeks 1965 
door de huisdrukkerij Ouwendijk gekocht en werd nog vele 
jaren gebruikt als bedrijfscamera Het bijbehorende statief 
was toen reeds afwezig De camera werd in 2006 door het 
Vlaardings Museum aangekocht Het afdruk- en vergrotings-
apparaat, geschikt voor glasnegatieven, werd eveneens in 
2006 door het Vlaardings Museum verworven (zie ook onder 
'HA E Muns') 

Vergrotingsapparaat van LM en H A t Muns cnta 19<iU Collectie 
Vlaardings Museum inventarisnummer 7951 

Van L M Muns zijn verschillende types carte-de-visites en 
kabinetfoto's bekend, met verwijzing naar de respectieve 
vestigingsadressen aan de Arnold Hoogvlietstraat en de Bin-
nensingel Later gebruikte hij naamstempels en voorgedrukt 
fotopapier, alsmede passe-partouts met preegdruk (in relief) 
en gedrukte naamsaanduiding De steeds gebruikte aandui-
ding was 'Fotografie Muns' en het adres Binnensingel 14 te 
Vlaardingen 

Gerard Bernhard Heinrich en Jacob Niestadt 
Gerard Bernhard Heinnch Niestadt (Berge 31 oktober 1842-
Amsterdam 14 februari 1931), zoon van het Duitse immigran-
tenechtpaar Wilhelm Heinrich Niestadt en Cathanna Elsabein 
Schluter, is de stamvader van een geslacht waarin opmerke-
lijk veel fotografen voorkomen Deze G B H Niestadt schijnt 
een inventief en ondernemend man te zijn geweest Hij ver-
vaardigde zelfstandig onder meer een driekleurencamera, een 
unicum in die tijd en later ook een sterrenkijker Begonnen als 
kleermaker in het Noord-Hollandse Sint Maartensbrug legde 
hij zich rond 1858 toe op de fotografie, die al snel de overhand 
kreeg Ook zijn broer Wilhelm Diederich Niestadt (Sint Maar-
tensbrug 1851-Schagen 1912) bekwaamde zich in de fotogra-
fie, aanvankelijk als partner van zijn broer Zijn zoons zetten 
het fotografiebednjf in Noord-Holland (Schagen) voort tot in 
de jaren zeventig van de 20*̂  eeuw G B H Niestadt kreeg, sa-
men met diens vrouw Guurtje Kossen (Zijpe 1842-Schiedam 
1918) vijf kinderen, onder wie de fotografen Jacob (Dirkshorn 
23 mei 1872-Vlaardingen 13 mei 1916) en Wilhelm Heinrich 
(Dirkshorn 13 november 1876-Vlaardingen 12 juli 1957) *" 
Jacob Niestadt, vestigde zich, na afloop van zijn militaire 
diensttijd, op 29 mei 1893 in Vlaardingen als fotograaf Hij 
volgde hiermee het meisje waar hij in Schagen verliefd op was 
geraakt, de dochter van een schoenenhandelaar, Maria/Ma-
rie van Marken (Schagen 22 mei 1874-Vlaardingen 16 april 
1915) Haar ouders vertrokken in 1891 vanwege de tegenval-
lende winkelresultaten naar Vlaardingen, op voorspraak van 
een familielid Na de toen niet ongebruikelijke verlovingspe-
riode van enkele jaren, huwde hij op 27 december 1895 met 
zijn oude liefde Tot enkele maanden na zijn trouwen woonde 
zijn zuster Cathanna Wilhelmina bij hem in en verzorgde de 
huishouding Het echtpaar Niestadt-Van Marken kreeg zes 
kinderen °̂  

De op een na jongste zoon, Gerard Bernhard Heinnch ("Ben') 
Niestadt, beschreef de herinneringen aan zijn jeugdjaren in 
een persoonlijk getint geschrift 'Ben de weesjongen' (Amster-
dam 1992), waaraan hier vele gegevens omtrent Jacob Nie-
stadt zijn ontleend 
Jacob Niestadt leed net als zijn vrouw aan tuberculose, tot na 
het midden van de 20'' eeuw een levensbedreigende ziekte 
Zijn vrouw verbleef om die reden in 1912 langdurig in het sa-
natorium Sonnevanck te Harderwijk, mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van de welgestelde Vlaardingse ha-
ring- en vishandelaar G van Buuren van Heijst Later kuurde 
ZIJ in de lighallen van het ziekenhuis aan de Hofsingel Voor 
hemzelf was in de achtertuin van zijn huis aan de Schiedam-
seweg een overdekte ruimte gebouwd, binnen het gezin 'het 
tentje' genaamd Hier kon hij enigszins beschut, maar toch 
in de open lucht, rusten De TBC werd zijn vrouw het eerst 
noodlottig, zij stierf op 16 april 1915 Daarna ging het met Ja-
cob Niestadt ook steeds verder bergafwaarts Op 13 mei 1916 
bezweek ook hij te Vlaardingen aan de gevolgen van de TBC 
In de laatste jaren zal het werken hem erg zwaar zijn geval-
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yjijiii. Boekhapdelaren WKajgaiN o. ^ ^ ^ 

^ | m S ^ Ondergeteekendèn 
i d l V ^ b e r i c h t e n , dat zij 
O O TV D iK H D A. G^ a . s . 
zullen o p e n e n , hun nieuw 
gebouwd, naar de eischen des 
tij ds ingericht 

PifÉcl AlÉr, 
Vanaf dien datum dag^eiyks 

(behalTe ZONDAG) bij iedere 
weersgesteldheid, dus ook bij 
regen, geopend. 

Speciaal ingericht voor 

iOEflOPÜE en V[RGRQ0T1[| 
Aanbevelend, 

G. B. H. NIESTADT & ZOON, 
Schagen. Vlaardingen, 

SCIIIKDAM8CIIE WEG, 
hoek Eendrachtstraat. 

Advertentie geplaatst op 3 juni 1893 ter gelegenheid van de opening 
van het 'Photografisch Ateliei' van de firma G B H Niestadt & zoon 
op de hoek van de Schiedamsev/eg/Eendrachtstraat, geplaatst in de 
Nieuwe Vlaardingsche Courant 

len en de productiviteit allengs minder zijn geworden. Na zijn 
overlijden woonden de drie oudste kinderen korte tijd bij hor-
logemaker en voogd Frans Roeloffs aan de Hoogstraat en gin-
gen daarna 'in betrekking'."^ De overige kinderen werden in 
het Weeshuis der Hervormden geplaatst. Grootvader G.B.H. 
Niestadt en diens zoon Wilhelm Heinrich richtten op 17 mei 
1916 het verzoek aan het College van Regenten voor opname 
van de drie jongste kinderen, hetwelk in de vergadering van 
6 juni daaropvolgend werd toegestaan."' 
Hoewel het werk als fotograaf veel tijd en inzet vergde, vond 
Jacob Niestadt gelegenheid aan het verenigingsleven deel te 
nemen Van de in 1894 opgerichte 'Vlaardingsche Christelijke 
Muziekvereeniging', die slechts enige jaren bestaan heeft, 

was hij voorzitter. In 1902 was hij één van de oprichters van 
de opvolger van deze, de muziekvereniging op Christelijke 
grondslag 'Sursum Corsa'. Ook hier was hij bestuurlijk actief, 
namelijk als secretaris. In 1904 bedankte hij echter als lid, 
vermoedelijk omdat, naast een druk gezin en zijn werk, zijn 
gezondheid deelname aan repetities, uitvoeringen en verga-
deringen niet meer toeliet."" 
De familie Niestadt heeft vele fotografen voortgebracht en was 
ook verwant aan andere fotografengeslachten. Wilhelm Hein-
rich Niestadt, de jongere broer van Jacob Niestadt, was ook 
fotograaf. Hun zuster Catharina Wilhelmina was getrouwd 
met de Amsterdamse fotograaf Bijl. Jacob's oudste zoon Dirk 
Niestadt volgde zijn vaders voetsporen en werd in Gorinchem 
fotograaf en dochter Guda was enige tijd actief als leerling-
fotografe in Laren."" Jacob Niestadt was van oorsprong Evan-
gelisch Luthers, verband houdend met zijn Duitse afkomst. 
Later staat zijn gezin bekend als Nederlands Hervormd, het 
kerkgenootschap van zijn echtgenote. 
In Vlaardingen vulde broer Wilhelm Heinrich Niestadt het gat 
op dat Jacob Niestadt met zijn overlijden achterliet (zie daar). 

Het gezin van G B H Niestadt en G Kossen met uiterst links Jacob 
Niestadt en links vooraan Wilhelm Heinrich Niestadt, foto uit P Dekker 
'De familie Niestadt' (Schoort 1993) 



Schiedamseweg in noordwestelijke richting met links in het midden het 
van Louis Hakbijl gehuurde huisje op de hoek met de Eendrachtstraat, 
foto Jacob Niestadt circa 1895, collectie Stadsarchief Vlaardinqen 

Toen de jonge fotograaf, hij was net 21 jaar, zich in 1893 in 
Vlaardingen vestigde, betrok hij onder de hoede van zijn va-
der een oud pand (op de wijkkaart aangeduid als G173) aan de 
Schiedamseweg. Het was gelegen op de hoek met de Een-
drachtstraat aan de zuidzijde van de Schiedamseweg. Op 28 
april 1893 daaraan voorafgaande meldden G.B.H. Niestadt en 
zoon vanuit Schagen de Gemeenteraad van Vlaardingen dat 
zij '.. .voornemens zijn te Vlaardingen, in het perceel van den 
heer Hakbijl (voorheen den heer Dorsman) Wijk G no.173 aan 
den Schiedamschen Weg eene photografiezaak te beginnen'. 

Schiedamseweg in zuidoostelijke richting met het atelier van Jac 
Niestadt in het tweede huis van links (met uithangteken), foto Jacob 
Niestadt circa 1895, collectie Stadsarchief Vlaardingen 

Hiertoe wensten zij hieraan een aanbouw te ple-
gen ten behoeve van het noodzakelijke fotografi-
sche atelier '... zijnde een gebouw van gedeeltelijk 
hout en gedeeltelijk glas...'. Het besluit op het ver-
zoek werd echter niet afgewacht en de timmerman 
begon kort hierna de voorgenomen werkzaamhe-
den, zonder vergunning. Een inspecteur van poli-
tie bemerkte de illegale bouwactiviteit en legde de 
bouw stil. In een brief van 1 mei betreuren vader 
en zoon Niestadt het feit dat de bouw geen voort-
gang vond, daar '...de beste tijd voor photographie 
is gekomen en 1 mei de huur van het huis ingaat.'. 
Van het aanvragen van een vergunning voor de 
bouw van een atelier hadden zij van collegae nog 
nooit gehoord en ook in Schagen hadden zij eerder 
een atelier gebouwd zonder dat daar toestemming 
voor vereist was. Tegen beter weten in droegen ze 

nog aan dat ze onbekend waren met de plaatselijke verorde-
ningen en dat timmerman Kijne hun daar van op de hoogte 
had moeten stellen.''^ Duidelijk was dat zij zo spoedig mogelijk 
aan de slag wilden en de gok hadden genomen alvast maar 
vooruit te lopen op de goedkeuring. Op 9 mei daaropvolgend 
voegen zij daaraan per brief nog toe dat een en ander 'geen 
blijvend karakter' zou hebben. Het mocht niet baten, want op 
12 mei beschikte de Gemeenteraad, mede op advies van de 
Commissie inzake Gemeentewerken, negatief De commissie 
was van oordeel dat 'Vermits dit gebouw, lang 9 , breed 4 en 
in den nok hoog 4,30 meter, ten deele reeds opgericht, gele-
gen is in een dichtgebouwd gedeelte der Gemeente... met het 
oog op brandgevaar...' hieraan geen medewerking moest wor-
den verleend. Bovendien wees de commissie erop dat het be-
wuste perceel door de Gemeente in erfpacht aan de heer Louis 
Hakbijl was uitgegeven en dat voor het oprichten van gebou-
wen door de erfpachthouder toestemming gevraagd diende te 
worden. In de Gemeenteraad werd het nog wel voor Niestadt 

opgenomen. Het raadslid Van Dam stelde dat Nie-
stadt niet bekend kon zijn geweest met de plaatse-
lijke, erg strenge, bouwvoorschriften en dat de 
timmerman de eigenlijke schuldige was. Deze had 
als locale ondernemer beter moeten weten en zijn 
opdrachtgever moeten behoeden voor een bouw-
activiteit die strijdig met de regels was. De Raad 
bleef echter bij het oordeel en suggereerde de aan-
vrager snel een nieuwe aanvraag in te dienen, die 
wel rekening zou houden met de bouwvereisten. 
Indien de wanden van 'gegalvaniseerd ijzer' zou-
den worden opgetrokken, was er geen bezwaar en 
kon alles voortvarend toch worden uitgevoerd. Te-
gen het oprichten van het atelier bestond dus een 
praktisch en een formeel bezwaar; eerst moest 
aan de bouwvoorschriften worden voldaan en te-
vens moest de erfpachthouder het verzoek indie-
nen. Hoewel de beide betrokkenen teleurgesteld 
zullen zijn geweest, richtte Hakbijl al op 16 mei 
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1893, als houder van het erfpachtrecht, een verzoek aan de 
Gemeenteraad om toestemming voor het oprichten van het 
atelier, conform de geldende regels. De aanvraag was nu wat 
vollediger. Het kadastrale nummer wordt genoemd (B 3827) 
en een omschrijving van het kennelijk al in aanbouw zijnde 
atelier is gegeven. Dit gebouw zou wanden van plaatijzer en 
glas krijgen, mat 10,5 bij 4 meter en was gelegen op de zuid-
westelijke hoek van het perceel, dus achter het pand van Hak-
bijl. De aanvraag ging vergezeld van een situatietekening, 
waarop de ligging duidelijk te zien is. Het door Niestadt van 

Situatietekening op schaal van het door Jac Niestadt van Louis Halibijl 
gehuurde huis aan de Schiedamseweg (gearceerd) met in de achtertuin 
het geprojecteerde atelier met 'laboratorium' (stippellijn). Stadsarchief 
Vlaardingen, archief Gemeentebestuur invnr 719/383 

Hakbijl gehuurde pand lag toen nog op een open stuk grond. 
Aan het einde van de 19" eeuw schoof de bebouwing van de 
Schiedamseweg in zuidoostelijke richting op en werd het (ou-
dere) pand langzamerhand omgeven door nieuwbouw. In 1892 
waren in de Eendrachtstraat en de Schiedamseweg percelen 
bouwgrond uitgegeven, die kort daarop werden bebouwd. De 
Commissie inzake Gemeentewerken reageerde reeds op 19 
mei op het nieuwe verzoek en ditmaal positief. Het brandge-
vaar was nu voldoende geminimaliseerd en de bouw kon, met 
andere materialen, verder voortgang vinden. In de vergade-
ring van 16 juni 1893 oordeelde de Gemeenteraad bij accla-
matie positief over de herziene aanvraag.^^ De firma Niestadt 
was inmiddels in het hoofdgebouw geïnstalleerd en in af-
wachting van het gereedkomen van het atelier opende de fir-
ma (donderdag) 8 juni 1893. Het Patentregister van 1893, het 
laatste jaar waarin ondernemers als zodanig geregistreerd 
werden, vermeldt inderdaad 'J. Niestadt Photograaf', op het 
adres G 173."^ In 1902 werd het pand afgebroken en eenjaar 
later verrees ter plekke een dubbel woon-/winkelpand, dat te-
genwoordig de elektronicahandel Vogel huisvest. Niestadt 

verhuisde reeds in 1895 naar een verderop aan de Schiedam-
seweg gelegen, kort daarvoor gebouwd, pand (Schiedamse-
weg 83, G54). In datzelfde jaar werd het atelier afgebroken en 
werd het vermoedelijk in de tuin van het nieuwe adres weer 
opgebouwd. De vergunning voor het oprichten van dit atelier, 
"...geheel geboud van ijzer en glas...' in de achtertuin werd op 
2 februari 1895 door het College van Burgemeester en Wet-
houders verleend.'" In het Stadsarchief bevindt zich een twee-
tal foto's van de Schiedamseweg, beide vanaf hetzelfde stand-
punt genomen. De eerste vertoont de noordwestzijde van de 

weg, met het lage pand waarin Niestadt tot in 
1895 gevestigd was. De tweede foto toont de zuid-
oostzijde, waarop de nieuwe vestigingsplaats te 
zien is. Boven de raampartij bevindt zich een uit 
de gevel stekend driehoekig reclamebord met de 
tekst 'Photographe', terwijl de andere zijde onge-
twijfeld de naam van de fotograaf zal hebben ge-
toond. Momenteel (2007) is het pand in gebruik bij 
een leverancier van grafornamenten en kent het 
een groot boogvormig raam, daar waar in Nie-
stadts tijd zich nog twee kleinere ramen bevonden. 
Hoewel hierover natuurlijk geen harde uitspraken 
gedaan kunnen worden, lijken de beide foto's kort 
na elkaar genomen te zijn, als persoonlijke herin-
nering aan de oorspronkelijke en nieuwe vesti-
gingsplaats, die op een steenworp afstand van el-
kaar gelegen waren. Het atelier bevond zich achter 
het woonhuis in de tuin. Hier konden de klanten 
zich laten fotograferen. Met name op de woensda-

gen, wanneer er getrouwd werd, kon het druk zijn. De jong-
gehuwden hadden de gewoonte zich, vanwege de bijzondere 
dag goed gekleed, te laten portretteren. Niestadt gaf de koet-
sier die het paar van het stadhuis per koets naar het atelier 
bracht, steevast een kwartje. Een investering die loonde, want 
het verzekerde hem van een vaste stroom klanten. In het ate-
lier, een los gebouw in de tuin, bevonden zich ook een wacht-
kamer, een donkere kamer waar de negatieven werden ont-
wikkeld en een werkplaats waar de foto's werden afgedrukt 
en afgewerkt. In het atelier zelf stond een forse camera op 
wieltjes, volgens herinnering van Ben Niestadt wel 1,5 meter 
hoog. Om de te portretteren persoon of personen scherp in 
beeld te krijgen, kon de camera verreden worden. De foto-
graaf had daarbij een zwarte doek over het hoofd om concur-
rerend licht te weren. Zodra het beeld was scherpgesteld, 
kwam Niestadt van onder het doek tevoorschijn en plaatste de 
houten cassette met geprepareerd glasplaatnegatief in de ca-
mera. De klant moest vervolgens doodstil zitten, aangezien 
het negatief door een druk op de 'peer' (rubberen knijpbal aan 
een slang) enkele seconden 'ontbloot' werd. Nadat het nega-
tief weer afgesloten was, werd het in de cassette naar de don-
kere kamer gebracht om daar ontwikkeld te worden. In deze 
ruimte bevond zich een rood raampje, waardoor gefilterd licht 
kon binnentreden. Dit rode licht beïnvloedde het ontwikkelen 
niet, terwijl de fotograaf of zijn assistent toch kon zien wat hij 
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deed Het glasnegatief werd uit de cassette gehaald en in een 
bak gespoeld De chemische reactie zorgde dat het (negatieve) 
beeld zich op de plaat vormde Een fixeerbad zorgde er vervol-
gens voor dat de gevoelige laag van het negatief werd afge-
dekt en op de glasplaat zou blijven zitten De aanwezige che-
micaliën werden tenslotte met stromend water afgespoeld, 
waarna het negatief, na droging, afgedrukt kon worden Dit 
gebeurde door het plaatsen en vastklemmen van lichtgevoelig 
papier op het negatief Een en ander werd vervolgens in het 
zonlicht geplaatst, dat door de glasplaat op het papier door-
drong Daar waar de donkere gedeelten van het negatief za-
ten, bleef het papier licht en andersom Een positieve foto was 
het resultaat Deze foto moest ook weer worden gefixeerd, om 
vervaging van het beeld te voorkomen Hiermee kreeg de foto 
zijn glimmende oppervlak Indien de belichting toch niet het 

Advertentie van Jac Niestadt in de Feestwijzer aanvaarding regeering 
Koningin Wilhelmina 1898 met een op het feestprogramma aangepaste 
aanbieding 
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gewenste resultaat had, bijvoorbeeld vage contouren, of als 
een oneffenheid moest worden weggenomen, kon de foto met 
penselen en verf worden bijgewerkt ('geretoucheerd') " In het 
atelier bevonden zich de decorstukken, die de klant naar wens 
als entourage kon kiezen De achtergronden waren op doek 
geschilderde of gedrukte rolwanden, veelal rustieke land-
schappen of interieurs Hierbij werd, wederom naar keuze, 
meubilair geplaatst, als een stoel, een tafeltje, een piëdestal 
en andere rekwisieten Op de vele studio-opnamen zien we de 
beschikbare decorstukken langskomen 

Het fotografiebedrijf voltrok zich buiten het zicht van het 
langslopende publiek Er bevond zich geen winkelruimte in 
het pand aan de Schiedamseweg en het enige wat verraadde 
dat zich hier een fotografisch atelier bevond, was het eerder-
genoemde uithangbord In 1905 werd Niestadt, in aanvulling 
daarop, door de Gemeente Vlaardingen toestemming verleend 
aan de gevel van zijn pand een houten toonkast te plaatsen 
De kast was bedoeld " tot het etaleeren van photografien ' 
en was 1,25 meter hoog en 0,88 meter breed, met een diepte 
van 0,15 meter'^ Hiermee kon hij aan de passanten laten zien 
tot welke resultaten hij in staat was 

In de eerste jaren opereerde Jacob Niestadt naar buiten toe 
nog onder de vleugels van zijn ervaren vader G B H Nie-
stadt woonde echter niet in Vlaardingen en de ondersteuning 
vond dus 'op afstand plaats' Hoewel hij het bedrijf bestierde, 
heette het echter op de carte-de-visites, kabinetfoto's, adver-
tenties en etiketten de zaak van "G B H Niestadt & Zoon' te 
Schagen en Vlaardingen Het gegeven dat de jonge fotograaf 
voor de buitenwereld gesteund werd door zijn vader die zijn 
sporen verdiend had, zal zeker hebben bijgedragen aan een 
betrouwbare reputatie in het Vlaardingse Na enkele jaren 
verdween de naam van G B H Niestadt van de kartons en 
opereerde Jacob Niestadt volledig onder eigen naam Reeds 
enkele maanden nadat hij zich in Vlaardingen had gevestigd, 
voegde zijn jongere broer Wilhelm Heinrich zich bij hem als 
leerling-assistent In mei 1896 vertrok deze, volleerd, naar 
Culemborg, waar hij enige tijd als zelfstandig fotograaf werk-
zaam was Later, na het overlijden van zijn oudere broer, zou 
hij weer in Vlaardingen terugkeren Zijn jongere broer was 
niet Jacobs enige leerhng-assistent De volgende assistenten 
passeerden door de jaren heen de revue Cornells Johannes 
de Gilde (1893-1894), Anton Cornells Thomann (1894-1895) 
Lambertus Martinus Muns (1895-1896), Christiaan Fredenk 
Geveke (1897), Leonardus Pieter Tismeer (1897-1899), Dirk 
Carel Geijer (1899), Johannes Evert van der Horst (1899-
1900 en 1901-1903), Leendert Kruijne (1905-1906), Karel 
Juhus Gustaaf Hisgen (1906-1908), Johannes Weima (1908) 
en Gustaaf Adolf Sonstral (1908-1909) Enkelen van hen ves-
tigden zich later als zelfstandig fotograaf, zoals C J de Gilde 
in 's-Gravenhage, Fred Geveke in Amsterdam, Leo Tismeer in 
IJmuiden, Kruijne in Dordrecht, Thomann in Utrecht en, hier 
van belang, Lambert Muns in Vlaardingen (zie daar) Vader 
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Portret van Gerhard Bernhard Heinnch Niestadt (1842-1931), circa 
1870, foto uit P Dekker, 'De familie Niestadt', (Schoort 1993) 

G.B.H, Niestadt, die de hoge leeftijd van 88 jaar zou bereiken, 
vestigde zich tussen 1903 en 1905 ook in Vlaardingen. Het 
is juist in deze periode dat Jacob Niestadt geen leerling-as-
sistent had en omdat vader Niestadt in het bevolkingsregister 
als actief fotograaf vermeld staat, mag worden aangenomen 
dat hij zijn zoon toen bijstond. Nadat een nieuwe assistent zich 
weer had aangediend, verhuisde G.B.H. Niestadt naar Delft. 
In de memoires van zoon Ben Niestadt zijn de geschreven 
herinneringen van leerling-assistent Lambert Muns aan zijn 
toenmalige werkgever opgenomen: 'Op verzoek van een zoon 
van mijn laatste baas (pardon patroon) schrijf ik hier enige 
herinneringen uit de jaren 1895-1896. Ik kwam dan met nog 
twee sollicitanten naar een betrekking dingen van operateur-
retoucheur-filiaalhouder in de fotografie. Om kort te gaan, 
één moest het winnen en die winnaar was ondergetekende. 
Ik moest nog loten [voor de militaire dienst] dus nog geen 20 
jaar. Mijn nieuwe patroon was VA jaar ouder dan ik, had een 
grote blonde snor en net zijn dienstplicht als korporaal van 

de infanterie achter de rug.' Waarschijnlijk plaatste Niestadt 
in landelijke (vak-?) tijdschriften of een krant een oproep 
voor sollicitanten. Muns ontving als assistent vier gulden in 
de week, doch 's winters, wanneer er vermoedelijk minder 
werk voor fotografen te doen was, drie gulden. De beginja-
ren van Niestadts zaak verliepen zakelijk gezien voorspoe-
dig. De Hoofdelijke Omslag uit de jaren 1894-1896 laat zien 
dat hij een redelijk inkomen had (450-650 gulden). Hiervoor 
moest echter hard gewerkt worden. Muns meldt: 'In drukke 
tijden kwam er voor die tijd aardig geld in 4 a 500 gulden per 
week...'. Hieruit blijkt dat de onkosten erg hoog en de marges 
klein moeten zijn geweest. Desalniettemin was Niestadt een 
geslaagd middenstander en wist hij als betrekkelijke buiten-
staander zich snel een plaats te veroveren in het plaatselijk 
economisch verkeer. Muns hield zich bij Niestadt bezig met 
alle voorkomende werkzaamheden als fotograaf Hij bediende 
de camera, ontwikkelde, retoucheerde en drukte af. Tevens 
vertegenwoordigde hij de firma in Hellevoetsluis, waar vader 
en zoon Niestadt kort na vestiging in Vlaardingen een filiaal 
hadden geopend. Waarschijnlijk werd de zaak in Hellevoet-
sluis door G.B.H. Niestadt bemand. Ben Niestadt memoreert 
dat hij af en toe met zijn grootvader mee mocht naar deze 
oude vestingstad, waarvan de reis met de 'Brielse boot' hem 
het meest was bijgebleven. Het filiaal in Hellevoetsluis heeft 
vermoedelijk tussen 1894 en 1900 bestaan. Blijkens adver-
tenties in de Nieuw-Beierlandse Courant was het atelier ge-
vestigd in een pand met de naam "Dijkzicht" en was het ge-
opend op maan- en woensdagen.'^ Ook in Maassluis bevond 
zich rond 1897 kortstondig een filiaal. Hierover is echter niet 
meer bekend dan dat dit vermeld staat op één type karton. 
Jacob Niestadt komt in de herinnering van Muns niet heel 
gunstig naar voren. Muns beschrijft hem als een enigszins 
opvliegende, chagrijnige, zuinige en veeleisende man, die ook 
nogal godsdienstig zou zijn. Als 'verzachtende omstandig-
heid' voor deze minder gunstige kwalificaties voerde Muns 
zijn 'minder goede gezondheid' aan." 
Jacob Niestadt was in zijn beginperiode een redelijk succesvol 
ondernemer. Onder de in Vlaardingen actieve fotografen had 
hij het hoogste inkomen en ook de relatief grote hoeveelheid 
bewaard gebleven foto's uit zijn atelier is hiervan een bewijs. 
Al in 1894 had hij een belastbaar inkomen van fl.450,-, een 
bedrag dat menig middenstander nooit zou bereiken. In 1896 
steeg dit nog verder naar fl.650,- en tussen 1899 en 1904 be-
reikte hij zijn top met een belastbaar inkomen van fl.700,- per 
jaar. Zijn slechte gezondheid zal ervoor gezorgd hebben dat 
zijn inkomsten daarna snel terugliepen. Van 1905 tot en met 
1908 waren deze nog fl.400,- per jaar, maar vanaf 1909 wa-
ren zijn verdiensten kennelijk zo gering en/of de onkosten zo 
hoog dat hij geen Hoofdelijke Omslag hoefde te betalen. Zijn 
leidende positie, die hij grofweg tussen 1893 en 1905 had, 
was hij definitief kwijtgeraakt.'^ 

Over de inrichting van de respectieve ateliers/studio's zijn we 
nauwelijks geïnformeerd, net zo min als over de gebruikte 
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apparatuur. In zijn memoires vermeldt zoon Ben slechts dat 
fotomateriaal (vermoedelijk fotopapier) werd betrokken bij 
een Belgische firma uit het plaatsje Oude God. Hiermee wordt 
de bekende Gevaertfabriek bedoeld, die nog steeds gevestigd 
is in Mortsel-Oude God (als Agfa-Gevaert) Net als de andere 
fotografen uit zijn tijd had hij een platencamera op statief. 
Aanvankelijk werkte Jacob Niestadt met een lichtbron die 
werd verkregen door het ontsteken van magnesiumpoeder. 
Dit licht ontvlambare poeder werd op een ijzeren plaatje ont-
stoken, waarna een felle lichtflits de ruimte verlichtte en de 
foto genomen kon worden. Los van het brandgevaar, was ook 
de aldus ontstane rookwolk reden, zodra dit technisch mo-
gelijk was, om te zien naar een alternatieve lichtbron. Toen 
het vanaf 1 december 1912 in Vlaardingen mogelijk was zich 
aan te sluiten op het elektriciteitsnet, maakten velen daar 
al snel gebruik van. Voor fotografen gold dat het werk flink 
vergemakkelijkt werd. Om het hoofd boven water te kunnen 
houden in de strijd met de plaatselijke concurrentie, trachtte 
Niestadt ook een aansluiting te verkrijgen. Het geld daarvoor 
ontbrak hem en noodgedwongen wendde hij zich tot de Dia-
conie van de Nederlands Hervormde Gemeente. Hij verzocht 
de Diaconie financiële ondersteuning, groot fl.l50,- voor de 
aansluiting. Na enige discussie werd hem een bedrag van 
fl.lOO,- toegekend. De overige fl.50,- moet er ook gekomen 
zijn, want vanuit het elektriciteitshuisje dat op het Verploegh 
Chasséplein stond, werd een ondergrondse kabel aangelegd, 
rechtstreeks naar het bewuste apparaat waarmee de kool-
spitslampen werden gevoed.'" 

Heden overleed tot onze diepe droefheid^l 
na een langdurig lijden, in zijn Heere ^^M 
Heiland, onze lieve Vader i H 

J A C O B N I K N T A D T , 9 
Weduwnaar van MARIA VAN MARKENM 

in den ouderdom vati 43 jaren. ^ ^ | 
G. B. NIESTADT. • . 9 
D. W. NIESTADT. » 
M. W. NIESTADT. M 
W. H. NIESTADT. M 
G. B. H. NIESTADT. I I 
M. NIESTADT. 1 1 

Vlaardingen, 13 Mei 1916. , 'm 
Sohied. weg 83. ' jÊ 

Rouwadvertentie van Jacob Niestadt, die op 13 mei 1916 aan TBC 
bezvïeek, verschenen in de Nieuwe Vlaardingsche Courant 

Hofsingel 2, ateliei van W H Niestadt, die met zijn viouw Petronella 
Hofmeester in de deur staat In de tuin een toonkast, waarin enige 
portretfoto's en een topografische foto, circa 1920, foto uit P Dekker, 
'De famihe Niestadt' (SchoorI 1993) 

Wilhelm Heinrich Niestadt 
Wilhelm Heinrich was een jongere broer van de Vlaardingse 
fotograaf Jacob Niestadt en dus een zoon van Gerard Bernhard 
Heinrich Niestadt (Berge 1842-Amsterdam 1931) en Guurtje 
Kossen (Zijpe 1842-Schiedam 1918), Hij werd te Dirkshorn 
(gemeente Haringkarspel) geboren op 13 november 1876 en 
zou op 12 juni 1957 te Vlaardingen overlijden. W H. Niestadt 
huwde te Vlaardingen op 29 juli 1896 met Pieternella Hof-
meester (Barendrecht 1874-Soest 1956), die ook fotografe 
werd. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, waaronder de in 
Vlaardingen actieve Adriana (Schiedam 1904-Nieuwpoort 
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1994). Alle kinderen van Wilhelm Heinrich Niestadt legden 
zich toe op de professionele fotografie en vertegenwoordig-
den de Niestadt-dynastie, die zich door heel Nederland ver-
spreidde. 

Ten tijde van de landbouwcrisis aan het einde van de 19" 
eeuw leed de fotografie in de marktplaats Schagen sterk on-
der een teruglopende vraag onder de agrarische bevolking. 
Op aandringen van zijn vader voegde Wilhelm Heinrich Nie-
stadt zich op 25 augustus 1894 bij zijn broer in Vlaardingen. 
De relatie tussen de beide broers was echter niet optimaal. 
Jacob Niestadt kon, zo blijkt uit correspondentie en monde-
linge overlevering, nogal humeurig zijn. Na enkele maanden 
vertrok hij naar Leeuwarden waar hij zich als assistent bij 
fotograaf De Jong voegde. Hij werkte vooral als retoucheur, 
hetgeen een intensief werkje was, waarover hij aan zijn zus-
ter schreef: 'Den anderen dag moest ik weer van 's morgens 
zeven tot 's avonds acht de geheele dag retoucheeren, zoodat 
ik tegenwoordig heel veel pijn in mijne oogen heb door het 
bij de lamp retoucheeren. Dus hoe korter dagen, hoe langer 
ik bij de lamp moet werken, iets wat mijne oogen onmogelijk 
vol kunnen houden. Ik ben daarom van plan met goedkeuring 
van Vader, wanneer mijn proeftijd om is, op zijn kosten in VI 
[Vlaardingen] terug te komen; want je begrijpt toch wel dat ik 
nu op 17 jarigen leeftijd mijne oogen er al niet aan wagen wil'. 
Hij keerde inderdaad terug naar Vlaardingen, doch vertrok in 
1896 als fotograaf naar Culemborg. In 1897 opende hij een 
zelfstandig fotografieatelier in Schiedam.^' Uit deze periode 
zijn diverse typen carte-de-visites van zijn hand bekend.™ Net 
als Jacob Niestadt sloeg hij zijn vleugels uit in het Overmase. 
In Oud-Beijerland 'over de suikerfabriek', zo luidt het in een 
advertentie uit 1905, had hij een dependance." Van 1906 tot 
1909 verbleef Niestadt met zijn atelier in Rotterdam, doch 
keerde in laatstgenoemd jaar weer terug in Schiedam. 

Wilhelm Heinrich Niestadt met 
zijn dochtertje Adnana, circa 
1905, foto uit P Dekker, 'De 
familie Niestadt' (Schoorl 1993) 

Verrijdbare studiocamera van W H Niestadt, circa 1895, collectie 
Streekmuseum Jan Anderson, foto auteur, 2006 

Op 22 december 1917 opende W.H. Niestadt, na vele jaren 
in Schiedam actief te zijn geweest, zijn atelier op het adres 
Hofsingel 2. Hij nam hiermee indirect de plaats in van zijn 
in het jaar daarvoor overleden broer Jacob. Het fraaie pand 
met in de gevel ter versiering een tweetal uitspringende hoof-
den, werd voorzien van een houten toonkast in de tuin, waar 
(potentiële) klanten het werk van de fotograaf konden aan-
schouwen. De vergunning voor het oprichten van het atelier 
aan de achterzijde van het pand was echter nog niet verleend. 
Eerst op 15 januari 1918 werd de toestemming voor het op-
richten verleend, mits het gebouwd zou zijn van baksteen of 
drijfsteen (kalkzandsteen?) met een regelwerk. De vergun-
ning riep nog wel het protest van M. Hoogerwerf, buurman 
aan de Hoflaanzijde, op. Hij meende dat de in het atelier aan-
wezige vulkachel brandgevaarlijke situaties zou opleveren 
en dat aanpassing van het gebouw zou moeten plaatsvinden. 
De directeur van Gemeentewerken adviseerde het College 
na inspectie terplekke de klacht ter zijde te leggen en aldus 
geschiedde.^" Zijn zoon Gerard Bernhard Heinrich Niestadt 
nam de zaak van zijn vader in Schiedam over. Ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog had Niestadt een bijverdienste in het 
vervaardigen van meubilair voor fotoateliers. Per 30 oktober 
1924 verhuisde hij, met zijn gezin, naar het adres Schiedam-
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seweg 55 Hier betrok hij, met vrouw en de jongere kinderen, 
een deel van het voormalige woonhuis van de familie Van Lin-
den van den Heuvell (Villa Maaswijk) Samen met zijn toen in 
Woerden werkzame zoon Gerard Heinrich Niestadt rustte hij 
in de jaren twintig ook een rijdende fotostudio uit Het was 
een dichte cabine op een vrachtwagen, waarmee zij in het 
Zuid-Hollandse kermissen afreisden op zoek naar klandizie 
Zijn dochter Adriana en haar echtgenoot Otto Maandag deel-
den sinds 1926 het fotografisch atelier en namen dit in 1927 
over Per 11 januari 1927 keerde Niestadt met gezin weer te-
rug in Schiedam Hij nam hier het atelier van zijn zoon G B H 
Niestadt over, die zich als fotograaf en cineast in Hilversum 
vestigde Het Schiedamse atelier ging in 1938 over in handen 
van een andere zoon (Pieter) *' 

Autobus met opbouw dienst doende als mobiele fotostudio waarmee 
W H Niestadt (links voor auto) en zijn zoon Gerhard Heinnch rond 1920 
langs Zuid Hollandse kermissen reden foto uit P Dekker De familie 
Niestadt (Schoort 1993) 

Pieter Douwes de Vries 
Pieter Douwes de Vries was op 15 maart 1866 in het Friese 
Hardegarijp als zoon van Douwe Pieters de Vries en Geeske 
Jans geboren Hij vestigde zich vanuit Rotterdam als agent 
(distributeur en verkoper) van het Rotterdamsch Nieuwsblad 
op 18 januari 1904 in Vlaardingen, waar hij met een korte 
tussenpoos tot aan zijn dood op 19 januari 1945 bleef wonen 
HIJ huwde te Tietjerksteradeel op 26 mei 1888 met Willemke 
Gabes Westra (Hardegarijp 1862-Vlaardingen 1921) met wie 
hij zes kinderen kreeg Het gezin betrok in Vlaardingen een 
woning in de Stationsstraat (71) en verhuisde nog hetzelfde 
jaar in deze straat naar nummer 69 
In 1910 raakte De Vries verwikkeld in een aantal onverkwik-
kelijke zaken Allereerst werd hij beticht van het plegen van 
een zedenmisdrijf in Rotterdam In de Nieuwe Vlaardmgsche 
Courant wan 16 maart 1910 lezen we van de uitspraak in deze 
zaak door de Rechtbank te Rotterdam T D de V, 43 jaar, 
koopman te Vlaardingen, wegens openbare schennis en aan-
randing der eerbaarheid, tot een jaar gevangenisstraf, met 
bevel van gevangenneming' ^̂  Inmiddels was hij, onwetend 

van het feit dat het proces was doorgezet, vanwege zijn drei-
gende faillissement naar Antwerpen vertrokken Zijn gezin 
was hem enkele weken later, op 21 maart 1910 gevolgd Op 
verzoek van de officier van justitie rekende de gealarmeerde 
Belgische politie hem echter snel in Het gezin keerde op 11 
april daaraanvolgend weer in Vlaardingen terug en betrok 
de woning Prins Hendrikstraat 21 De politie in Vlaardingen 
meldde de procureur generaal in Den Haag dat men De Vries 
kende ' als een ongunstig individu, die de anarchistische 
beginselen was toegedaan' "̂  Inderdaad was De Vries com-
munist, waarvoor hij kennelijk openlijk uitkwam"'' Na zijn 
veroordeling werd De Vries eerst in Rotterdam en later in 
Den Haag in verzekerde bewaring gesteld Op 30 januari 1912 
voegde hij zich weer bij zijn gezin Opmerkelijk is het feit dat 
hij daarna weer in Vlaardingen terugkeerde, waar men onder 
de bevolking zeker op de hoogte van een en ander zal zijn 
geweest Sterker nog, op 6 april 1912 hield hij een openbare 
lezing in zaal Excelsior over zijn verblijf in de gevangenis, die 
de titel droeg '22 maanden onschuldig in de gevangenis, een 
ongehoord politie- en justitieschandaal' Een journalist van 
de Nieuwe Vlaardmgsche Courant bezocht de bijeenkomst en 
berichtte dat de spreker, ten einde rehabilitatie te verkrijgen, 
door middel van lezingen trachtte twee mannen op te sporen, 
die konden bewijzen dat zich een persoonsverwisseling had 
voorgedaan In een ingezonden brief reageerde De Vries op 
het verslag en gaf hij enkele aanvullingen '* Ter verdediging 
en waarschijnlijk vanuit zekere wanhoop liet hij tegelijkertijd 
een brochure verschijnen en was hij, volgens de krant, van 
plan in 'alle plaatsen van betekenis' de bewuste voordracht te 
houden In de collectie van het Internationale Instituut voor 
Sociale Geschiedenis te Amsterdam werd de bewuste brochu-
re aangetroffen, net als een tweede over hetzelfde onderwerp, 
die kort daarop verschenen zal zijn "'' De eerste brochure, met 
dezelfde titel als de voordracht, is net als de tweede van zijn 
eigen hand, doch veel uitvoeriger De tweede brochure, "Een 
roep om Recht door een onschuldig veroordeelde' is een ver-
korte bewerking van de eerste en werd duidelijk geredigeerd 
door het 'Comité "Gerechtigheid", Den Haag' Dit comité, dat 
voor de gelegenheid samengesteld lijkt te zijn verwoordde 
de eigen inzet aldus 'Dubbel noodig is aller steun voor deze 
zaak, waar, naast de lichamelijke straf, vrijheidsberooving, 
een cachet van moreele minderwaardigheid op den gestrafte 
blijft drukken' Zijn eigen lezing komt kortweg op het volgen-
de neer Ten onrechte werd hij beschuldigd van de aanranding 
van enkele minderjarige meisjes, waaronder die van Elizabeth 
Duchenne en Johanna van Dijk op de weg tussen Schiedam en 
Delfshaven in de zomer van 1909 De meisjes getuigden tegen 
hem, daartoe door de politie aangezet De getuigenis van de 
meisjes was op zijn minst zwak, want zij beweerden dat de 
aanranding in juli 1909 plaats had gevonden ten tijde van de 
brand van branderij 'De Valk' te Delfshaven Navraag had op-
geleverd dat deze molen in 1906 en nog eens m 1908 in brand 
had gestaan, maar niet in 1909 Bovendien beweerden de 
meisjes dat de aanrander dronken was, terwijl De Vries sinds 
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1903 erkend geheelonthouder was. Een ander verwijt trof zijn 
eigen advocaat, die, zoals hiervoor al beschreven, verzuimde 
belangrijke getuigen op te roepen, die voor zijn onschuld zou-
den kunnen pleiten (alibi). Wat niet in zijn voordeel sprak, was 
het feit dat hij in dezelfde periode failliet ging (uitgesproken 
op 23 februari 1911) en naar België uitweek. Hij wekte hier-
mee de indruk om meer redenen het land te zijn ontvlucht. Bij 
verstek werd hij voor het zedenmisdrijf tot 12 maanden cel 
veroordeeld, en door de Belgische politie aan de Nederland-
se justitie uitgeleverd. Doch voor de uitlevering plaatsvond, 
werd hij in België ook nog eens tot acht maanden gevange-
nisstraf (waarvan hij er zes moest uitzitten) veroordeeld voor 
het in het openbaar urineren, omkoping en het opgeven van 
een valse naam. Zijns inziens volledig ten onrechte en bo-
vendien doordat de Nederlandse justitie hem bij de Belgische 
rechtbank hadden getypeerd als anarchist. Na zes maanden 
in België gezeten te hebben, werd hij overgedragen aan de 
Rotterdamse gevangenis. Zijn beroep tegen het vonnis werd 
serieus in overweging genomen en de bedrieglijke bankbreuk 
werd buiten vervolging gesteld (18 mei 1911). Met het voorar-
rest en de ingestelde beroepen verbleef De Vries uiteindelijk 
22 maanden in de gevangenis. Duidelijk is dat hij zich over 
zijn veroordeling in het openbaar wilde verantwoorden over 
het vermeende onrecht hem aangedaan. Of het feit dat hij als 
'anarchist' bekend stond in verband stond met de aanklacht 
en veroordeling lijkt aannemelijk. Feit is wel dat justitie hem 
en zijn familie scherp in de gaten hield en hij zich door het 

Portret van Pieter Douwes de Vries (1866-1945), particuliere collectie. 

justitieel apparaat sterk benadeeld voelde. In 21' eeuwse ogen 
komt de gehele procesgang inderdaad zeer amateuristisch en 
bewust obstructief voor en zijn de diepe frustratie en wrokge-
voelens van De Vries goed voorstelbaar. 
Hoewel De Vries direct na zijn invrijheidstelling zijn gelijk 
probeerde te halen en de openbaarheid niet schuwde, heeft hij 
later gezwegen over het gebeuren. Niettemin bestond er een 
maatschappelijke veroordeling en daarmee geconfronteerd 
vroeg een onwetende kleindochter haar grootvader later naar 
hetgeen er in 1909 voorgevallen was. De Vries heeft haar 
daarop verklaard dat hij onschuldig was, waarna de zaak niet 
meer aan de orde kwam.*' Ten tijde van zijn hechtenis werd 
onderzoek gedaan naar de verkoop van het meubilair uit zijn 
woning buiten het faillissement om, waarbij diverse getuigen, 
meest buren, gehoord werden.^^ Ook werd zijn oudste zoon, 
Douwe de Vries, in 1910/1911 meer dan eens wegens open-
bare dronkenschap opgebracht en veroordeeld voor inbraak 
en poging tot inbraak. In de gevangenis sloeg deze de hand 
aan zichzelf.̂ ^ 
Na terugkomst staat P.D. de Vries in het bevolkingsregister 
vermeld als 'koopman', later als 'pantoffelmaker' en tenslot-
te als "fotograaf'. De pantoffels maakte hij, ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog, van oude rubberbanden en meubelstof. 
De pantoffels verkocht hij op markten in de regio. Tot cir-
ca 1922 vervaardigde hij vervolgens kettingkasten voor de 
Vlaardingse rijwielfabriek Benzo.^° Het gezin verhuisde nogal 
eens: Westnieuwland 97a (1917), Hoogstraat 172 (1917), Pie-
ter Karel Drossaartstraat (1918), Waterleidingstraat 2 (1924) 
en Hoogstraat 222 (1928). 
De Vries was van huis uit Nederlands Hervormd, doch na 
1912 vermeldt het bevolkingsregister als godsdienst: 'geen'. 
Volgens overlevering was hij dan ook een overtuigde atheïst, 
die aan zijn sterfbed het bezoek van een dominee afwees. Hij 
vond gelovigen schijnheilig en hij betichtte binnen huiselijke 
kring hen er van slechts één doel te hebben; namelijk zoveel 
mogelijk verdienen ten koste van anderen. Dat weerhield hem 
er niet van hen wel als klant te accepteren.'' 
Nadat hij zijn fotografische carrière had afgesloten, voegde hij 
zich bij zijn zoon Jouke in Delft totdat zijn spaargeld op was. 
Hierna keerde hij weer terug naar Vlaardingen en voegde zich 
bij het gezin van jongste zoon Gabe. Ondanks zijn atheïstische 
levensovertuiging kreeg hij vervolgens onderdak in het rust-
huis met protestant-christelijke signatuur 'Siloam' aan het 
Verploegh Chasséplein. Omdat hij moeite had met het chris-
telijk verwachtingspatroon in dit huis, zocht en vond hij een 
nieuw onderkomen in een huis aan de Hofsingel dat gelieerd 
was aan het Leger des Heils. Hoewel ook van duidelijk chris-
telijke snit, bestond hier geen bezwaar tegen zijn persoon-
lijke levensovertuiging. In 1945 tenslotte overleed hij hier, 
licht dementerend en na een kort ziekbed. Aangezien hij geen 
vermogen meer bezat, zou hij in een kartonnen kist worden 
begraven, doch zijn jongste zoon liet voor hem een houten 
maken, voor het niet-onaanzienlijke bedrag van fl.600,-.^^ 



In een In Memoriam van niemand minder dan gemeentear-
chivaris M C Sigal wordt in kort bestek, maar met volledig, 
het leven van De Vries geschetst ""̂  De aangrijpende periode 
uit de jaren 1910-1912 wordt, om begrijpelijke redenen, niet 
uit de doeken gedaan Of zou Sigal, sinds 1919 in Vlaardin-
gen archivaris, hiervan niet op de hoogte zijn geweest' Het 
stukje levert in ieder geval enige aanvullende gegevens op 
over de aanloop naar de fotografie De Vries begon op 15-ja-
ngeleeftijd zijn carrière als arbeider bij de Staats Spoorwegen 
in Rotterdam Zijn broer Doeke de Vries had een leidingge-
vende functie bij dit staatsbedrijf en introduceerde hem hier'''' 
Als snel kreeg hij een functie in de administratief-technische 
richting en ' bekwaamde hij zich voor het surnumerairsexa-
men [examen voor boventallige werknemers, in afwachting 
van een vrijkomende functie] bij de Spoorwegen en voor dat 
van klerk' Inderdaad doorliep hij vervolgens verschillende 
functies binnen de Spoorwegen, waarna hij op het einde van 
1897 een baan aanvaardde bij de Zuid-Afrikaanse Spoorweg 
Maatschappij In Zuid-Afrika werkte hij aan de aanleg van een 
spoorweglijn Sigal vermeldt dat hij hier tot in 1903 verbleef, 
maar deze gegevens stemmen niet overeen met de gegevens 
in het bevolkingsregister van de Gemeente Rotterdam Op 
31 december vertrok het gezin naar Enschede, om op 26 juli 
1898 vanuit die laatste stad weer in Rotterdam terug te ke-
reni Het verblijf in Zuid-Afnka moet dan wel erg kortstondig 
zijn geweest, alhoewel de kleinkinderen van De Vries met an-
ders weten dan dat hij daar gewerkt heeft ^̂  Na terugkomst in 
Rotterdam blijkt De Vries met meer bij de spoorwegen te wer-
ken en staat dan te boek als los werkman en bootwerker Op 
18 januari 1904 verhuisde het gezin naar Vlaardingen Hier 
voegde zich ook zijn vrouw weer bij het gezin, die vanaf juni 
1902 achtereenvolgens in het Doorgangshuis voor Krankzin-
nigen en het Krankzinnigen Gesticht in Rotterdam was opge-
nomen ^̂  Als liefhebberij had De Vries intussen de fotografie 
opgepakt en zich daarin dusdanig bekwaamd dat, zo meldt 
Sigal, hij artikelen schreef in fotografische vakbladen Sigal 
vermeldt dat hij zich in 1912 in Vlaardingen als fotograaf 
vestigde, doch uit de bevolkingsregisters van Rotterdam en 
Vlaardingen weten we dat De Vries reeds in 1904 te Vlaar-
dingen, als agent van het Rotterdamsch Nieuwschblad, actief 
was Bovendien ging hij zich vermoedelijk pas jaren later met 
de fotografie bezighouden 

Wanneer De Vries zich als professioneel fotograaf manifes-
teerde, is niet exact bekend, doch vermoedelijk is dat in of 
kort voor 1919 geweest De Vries had de gewoonte veel van 
zijn foto's te dateren, waarvan de oudste uit 1923 dateren 
Zijn meest actieve periode lag vermoedelijk tussen 1923 en 
1925, maar ook uit de jaren dertig en veertig van de 20^ eeuw 
zijn verscheidene foto's in diverse collecties bewaard geble-
ven HIJ was een regelmatige leverancier van het gemeente-
archief, waartoe hij zijn zware platencamera op statief op de 
rug mee naar buiten nam *" In 1941 kwam een einde aan zijn 
fotografische carrière In een ongedateerde brief (ontvangen 

op 4 juli 1941) berichtte hij aan gemeentearchivaris Sigal, dat 
hij ' drie reproducties, waarmede U bij mij is geweest, niet 
kan maken ' vanwege zijn 'gezondheid' Hij vervolgde 'Blijf 
steeds naar en krachteloos, zoodat ik van alle fotografisch 
werk moet afzien U dankend voor het vele werk dat ik in den 
loop der jaren voor U gedaan heb, zeg ik U hartelijk mijn af-
scheid en hoop wat rustiger, zonder zorgen nog wat te leven' 
Sigal schreef nog op 4 juli een bedankbrief aan De Vries 'Het 
vele werk, dat U in den loop der jaren voor het archief verricht-
te was steeds keurig in orde en menig stadsbeeld, dat reeds 
verdwenen is of t z t verdwijnen zal werd door U vastgelegd 
voor de toekomst Op deze wijze zal Uw naam verbonden blij-
ven aan de prentverzameling dezer gemeente''° De Vries was 
toen inmiddels zeventig jaar oud en zal nauwelijks meer om 
den brode actief zijn geweest De glasnegatieven werden na 
het beëindigen van zijn carrière door zoon Gabe 's nachts hei-
melijk achter de Visbank in de Oude Haven gegooid •" De term 
'straatfotograaf' is op De Vries zeker van toepassing Hoewel 
Sigal vermeldt dat velen zich door hem hebben laten portret-
teren, zijn hiervan in de diverse collecties geen aantoonbare 
(gesigneerde) exemplaren aangetroffen Vermoedelijk sig-
neerde of stempelde hij deze fotoportretten dan ook met Wel 
is een enkel gesigneerd groepsportret van zijn hand bewaard 
gebleven In de oorlogsperiode vervaardigde hij veel pasfo-
to's voor de toen verplicht gestelde persoonsbewijzen "'° Zoals 
hiervoor beschreven, fotografeerde De Vries vele jaren voor 
en in opdracht van het Vlaardingse gemeentearchief Uit de 
originele registratiekaarten van deze foto's blijkt dat hij met 
alleen foto's verkocht aan het archief, maar ook de glasplaat-
negatieven Met name zijn opnamen van straten en locaties 
in de stad die door sloop dreigden te verdwijnen, zijn achteraf 
van grote waarde Veel foto's van uitbundig gevierde feesten 
ter ere van het koninklijk huis, bezoeken van belangrijke per-
sonen aan de stad en opmerkelijke gebeurtenissen als grote 
branden, zijn eveneens in het Stadsarchief bewaard gebleven 
Uit een begeleidende brief bij de levering van negen foto's van 
het bezoek van Koningin Wilhelmina op 19 september 1924, 
blijkt dat hij de foto's (toen) verkocht voor fl 0,75 per stuk "" 
Mogelijk werd het fotograferen van dergelijke gebeurtenissen 
ook ingegeven door een grote belangstelling onder de bevol-
king en de hieruit voortvloeiende bestellingen Van sommige 
opnamen bestaan in de diverse collecties dan ook meer exem-
plaren Een ander onderwerp dat zijn aandacht trok, waren 
de uitlopende en binnenkomende Vlaardingse vissersschepen 
Meestal staande aan de Koningin Wilhelminahaven (Nieuwe 
Haven) maar ook op de Westhavenkade nabij het Hoofd por-
tretteerde hij menige logger, waarop de bemanningsleden vaak 
herkenbaar aanwezig waren Ook deze foto's zullen verzekerd 
zijn geweest van een vaste afname Een opvallend kenmerk 
van de foto's van De Vries is, naast het prentbriefkaartfor-
maat, het door hem op de beeldzijde aangebrachte bijschrift 
in blokletters Op het glasnegatief schreef hij de datum van de 
opname, een korte beschrijving en, bij de scheepsportretten, 
de namen van rederij en schipper Ook voegde hij regelmatig 
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zijn eigen naam toe: 'Foto de Vries'. Op de afdrukken kreeg 
het opschrift een witte kleur, aangezien bij de belichting geen 
licht tot het papier kon doordringen. 
De foto's werden door hem in veel gevallen op voorgedrukte 
en voor de fotografie geschikt gemaakt briefkaarten afge-
drukt. Een fors aantal van deze briefkaarten het hij bovendien 
bedrukken met zijn eigen naam: 'Foto P.D. de Vries, Vlaardin-
gen'. De afdrukken waren in de regel zwart-wit en hadden 
geen bruine zweem. Regelmatig kleurde De Vries zijn foto's 
in, zowel de portretten als de topografische foto's.'"^ 
Zijn atelier was gevestigd op het adres Hoogstraat 222, tus-
sen de firma Hofstee/Kofa en de viswinkel van Fillekes, welke 
panden in 1947 in de as zouden worden gelegd. Het pand ken-
de een zeer kleine etalage, waar hij zijn werk presenteerde. In 
de ruimte achter het raam was slechts plaats voor de fiets van 
de fotograaf Achter de huisdeur bevond zich een gang, die 
toegang verschafte tot het atelier, waar men zich kon laten 
portretteren. De Vries stond hiertoe een platencamera met 
statief ter beschikking, welke na het beëindigen van zijn car-

Portret van Johannes Westerhout (1874-) en zijn echtgenote Corneha 
Theodora Johanna Jacoba Ball (1872-), foto van J FL Ball, circa 1915, 
particuliere collectie 

rière aan Otto Maandag (Foto Niestadt) werd verkocht. Het 
atelier was een donkere (verduisterde?) ruimte met licht be-
hang. Het decor bestond, zoals bij de meeste fotografen, uit 
een met een romantische voorstelling beschilderde doek die 
naar beneden uitgerold kon worden. Tevens bevonden zich 
hier twee grote en twee kleinere stoelen, waaronder één met 
de bekende driekante vorm met knopstijlen, een tweetal ate-
lierlampen en een kleed. Achter het atelier bevond zich de 
donkere kamer, van oorsprong keuken, waar De Vries de ne-
gatieven ontwikkelde, de afdrukken fixeerde en glansde. Hier 
stonden ook de bakken met chemische vloeistoffen. Een trap 
midden in het huis leidde naar de verdieping waar gewoond 
werd. Onder deze trap werden de glasnegatieven bewaard. In 
de bovenvoorkamer stond zijn bureau waaraan hij retoucheer-
de en met potloden de foto's soms inkleurde. Verder bevond 
zich hier een bedstede en, boven het atelier, een keuken. Op 
zolder woonden lange tijd zijn dochter en kleinzoon.'"^ 
Een (andere) kleinzoon, die hem zondags wel eens hielp, ty-
peert hem als een wat eigenaardig man, die soms als een dic-
tator optrad. Klanten werden geacht tijdens de opname niet 
te lachen. Hij speelde viool en kon mooi schrijven en dichten. 
Een klant die een gemaakte portretfoto niet kwam ophalen 
(en betalen) werd zo getrakteerd op een op rijm gesteld en 
in de etalage geplaatst verzoek zulks spoedig toch te komen 
doen: 'juffrouw Pille, zou u wille, uw pasfoto's komen halen en 
betalen'. Deze ludieke actie had resultaat; hij kreeg betaald, 
maar werd ook op het politiebureau ontboden in verband met 
deze openbare kennisgeving. Dat De Vries wel van een grap 
hield en niet beducht was wat anderen daarvan vonden, blijkt 
uit een in 1919 door hem vervaardigde fotocompilatie met uit-
gebreid gedicht op het 'verbod op het vrijen in Het Hof' door 
de Gemeenteraad.'"'' Zijn communistische sympathieën uit-
ten zich in het stemgedrag (CPN) en een abonnement op het 
maandblad 'Rusland van Heden', het orgaan van de Vereeni-
ging van Vrienden der Sowjet-Unie dat vanaf 1933 verscheen. 
In de meidagen van 1940 heeft hij alle exemplaren van dit 
blad samen met zijn kleindochter achter op de binnenplaats 
verbrand, beducht voor represailles door de Duitse bezetter. 
In het gezin ging het verhaal rond dat tijdens de verkiezingen 
alle stemmen op de CPN in Vlaardingen afkomstig waren van 
de familie De Vries.'°^ Gecombineerd met zijn anti-religieuze 
houding en het lidmaatschap van de geheelonthoudersbond 
('De Blauwe Knoop') tekent dit zijn principiële levensvisie. 
Dat hij die nooit breed heeft uitgedragen, ligt ongetwijfeld in 
het feit dat hij daarmee onherroepelijk zijn werk als fotograaf 
bemoeilijkt zou hebben en mogelijk ook door zijn ervaringen 
in 1910-1912. 

Johannes Westerhout 
Johannes Westerhout werd op 15 maart 1874 te Vlaardin-
gen als zoon van Abraham Elias Westerhout en Neeltje van 
Minnen geboren. Johannes Westerhout was Nederlands Her-
vormd en gehuwd met Cornelia Theodora Johanna Jacoba Ball 
(Oostvoorne 1872-?). Zij was een zuster van de Vlaardingse 

83 



fotograaf Johan Friedrich Leendert Ball, waardoor hij moge-
lijk met de actieve fotografie in contact kwam. Het echtpaar 
kreeg twee kinderen. 
De fotografie was niet Westerhout's voornaamste bron van in-
komen. Volgens het bevolkingsregister stond hij dan ook niet 
als fotograaf bekend, maar wel als (fust-)kuiper. Dit gegeven 
stemt overeen met het feit dat slechts één foto van hem be-
kend is, een portret van de VL 11 'De Goede Verwachting', op 
de achterzijde waarvan een stempel met zijn gegevens is aan-
gebracht: "Joh. Westerhout - Fotograaf Stationstraat Vlaar-
dingen' De foto is duidelijk gemaakt ter gelegenheid van de 
oplevering van het schip in 1903. Westerhout vestigde zich op 
30 april 1903 op het adres Stationstraat 58, van waar hij op 8 
november 1904 weer vertrok. Of hij zich voor en na 1903 ook 
professioneel met fotografie bezighield, is onbekend. Mogelijk 
was de fotografie een bijverdienste naast zijn werk als kuiper, 
of bleek het een kortstondige en weinig geslaagde poging van 
werk te veranderen. In juli 1912 vertrok hij, met zijn gezin uit 
Vlaardingen met bestemming Amsterdam. 

Noten 
1 Omwille van de leesbaarheid is bij gegevens ontleend aan de res-

pectieve bevolkingsregisters geen bronverwijzing opgenomen, in te-

genstelling tot de andere vermelde gegevens De bevolkingsregisters 

kunnen in het Stadsarchief Vlaardingen (SAV) worden ingezien 

2 De auteur dankt de volgende instellingen en personen voor hun 

bereidwillige medewerking Stadsarchief Vlaardingen (met name 

E Verloop en L van der Zwaai), Streekmuseum Jan Anderson (J 

Anderson), Vlaardings Museum/Visserijmuseum (A Poldervaart), 

Historische Vereniging Vlaardingen (W den Breems), de heer P 

Dekker (toestemming gebruik foto's familie Niestadt), de heer J van 

den Berg (beschikbaar stellen foto's van P van den Berg en monde-

linge inlichtingen), de heer F D de Vries en mevrouw E J Elshout-de 

Vries (mondelinge inlichtingen over P D de Vries), de heer J Buijsse 

(mededelingen over J FL Ball), mevrouw N Westerlaken-Maandag 

(mededelingen over O B Maandag), de heer A van der Houwen (me-

dedelingen over G Magnus en I Lorje en J Niestadt), mevrouw J 

Verhoeff (mondelinge inlichtingen over vader en zoon Muns), de heer 

M P Zuydgeest (raadplegen van zijn collectie en het door hem be-

commentariëren van het manuscript), de heer W Schelberg (gege-

vens over P D de Vries in Rotterdam), de heer C van Bochove/Insti-

tuut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam (brochures van de hand 

van P D de Vries), de heer N Huijsmans te Heiloo (datering fotokar-

tons), de heer S Wachlin te Utrecht (gegevens diverse Nederlandse 

fotografen) en de redactie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 

2007 

3 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van 'Dutch eyes, Nieuwe 

geschiedenis van de fotografie in Nederland' (Zwolle 2007) 

4 Respectievelijk in de collecties van het Streekmuseum Jan Anderson 

en van het Vlaardings Museum/Visserijmuseum 

5 Nieuwe Vlaardingsche Courant, diverse jaargangen 

6 Vriendelijke mededeling J van den Berg te Spijkenisse 

7 Vriendelijke mededeling mevrouw M Moerman te Vlaardingen en 

enkele carte-de-visite opnamen met naamstempel van A de Zeeuw 

in de collecties van het Stadsarchief Vlaardingen en het Vlaardings 

Museum/Visserijmuseum 

8 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 2 november 1901 

9 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 24 decembei 1904 

10 Bijvoorbeeld Officieel Programma van de Jubileumfeesten te Vlaar-

dingen 31 aug - 6 sept 1898 -1938, p 51 en 87 

11 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 9 november 1878 

12 SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 4779 (dienst 

1931/nrl08) 

13 Vriendelijke mededeling S Wachlin te Utrecht 

14 Voor de leesbaarheid van dit artikel zijn de namen van kinderen van 

de behandelde fotografen niet in de tekst opgenomen In het Stads-

archief Vlaardingen bevindt zich een uitgebreidere versie van dit 

artikel, waarin deze, met geboorte- en eventuele sterfdata, wel zijn 

opgenomen 

15 A Braad, "t Hof Over hoofse liefdes en andere vertellingen' [in-

terview met mevrouw J A Buijsse-BallJ, in De Havenloods, 16 juli 

1992 

16 Vermoedelijk gebruikte hij de daglicht collodiumzilverdrukmethode 

met goudtoning, die de afdrukken een bruine of paarsige kleur gaf 

Deze methode werd door veel vakfotografen gebruikt en stond be-

kend als een goedkope 

17 Vriendelijke mededeling J Buijsse te Vlaardingen 

18 1 Vellekoop, Winkelen tussen Afrol en Korte Hoogstraat (Vlaardin-

gen 1982), p 7 en Vlaardingsch Advertentieblad, d d 31 december 

1904, blad 2 

19 Vriendelijke mededeling J Buijsse te Vlaardingen 

20 Braad 1992 en vriendelijke mededeling J Buijsse te Vlaardingen 

21 Vriendelijke mededeling J van den Berg te Spijkenisse, 2007 

22 Vriendelijke mededeling J van den Berg te Spijkenisse, 2007 

23 Vriendelijke mededeling J van den Berg te Spijkenisse, 2007 

24 Vriendelijke mededeling J van den Berg te Spijkenisse, 2007 

25 Vriendelijke mededeling J van den Berg te Spijkenisse, 2007 

26 M P Zuydgeest en J Borsboom, met medewerking van J van den 

Berg, 'Vlaardingen Toen, visserij- en stadsbeelden Foto's van Piet 

van den Berg de verzwegen fotograaf' (Zaltbommel 2001) en vrien-

delijke mededeling de heer J van den Berg te Spijkenisse 

27 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 10, 17, 21 en 24 augustus 1889 

28 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 31 augustus 1889, heihaald op 11 

september 1889 Zie ook de inschrijving in het Patentregister over 

1889/1890 (SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 

3968/1151 ) 

29 Collectie Streekmuseum Jan Anderson, ongedateerde brief van Ank 

van der Moer aan 'heer Berkhout', circa 1980 

30 Collectie Streekmuseum Jan Anderson 

31 Vriendelijke mededeling J Borsboom te Vlaardingen 

32 SAV, Archief van het Stadsarchief, inventarisnummer 13-1934/9 1 

33 Zie "nies liacs nl 1860" op het internet 

34 Vriendelijke mededeling S Wachlin te Utrecht 

35 MA Struijs e a , Om een bevaeren schip te maecken Geschiedenis 

van de Vlaardingse scheepswerven (Vlaardingen 1997), p 81 

36 Zie "nies liacs nl 1860" op het internet 

37 SAV, catalogusnummer VS 960 

38 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 9 februari 1878 
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39 Nieuwfe Vlaardingsche Courant, 9 november 1878 

40 SAV Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 3963/1056 

41 SAV, Kroniek 1955 (28 februari) 

42 Vriendehjke mededeling mevrouw H Westerlaken-Maandag te Rijs-

wijk, 2004 

43 Nieuwe Vlaardingse Courant maart 1950 

44 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 8 juni 1908 

45 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 9 november 1878 

46 Vriendelijke mededeling de heer J Lauwener en http //www geoci-

ties com/lauwerier/lorje htm 

47 Viiendelijke mededeling S Wachlin te Utrecht 

48 Vriendelijke mededeling Streekarchief Voorne-Putten, de heer A 

van der Houwen, 2007 

49 Collectie N Huijsmans 

50 De Rotterdammer, 24 juni 1961 

51 Vriendelijke mededeling de heer Muns te Amersfoort, 2005 

52 SAV, Plakboek Personalia, niet benoemd krantenknipsel uit septem-

ber 1960 en De Rotterdammer, 24 juni 1961 

53 Vriendelijke mededeling meviouw J M Verhoeff, nichtje van LM 

Muns, 2006 

54 Vlaardingen Kroniek 1904 en 1954 (Vlaardingen 1954), p 9 

55 SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 1206, nummer 

113/18 

56 SAV, Archief Gemeentebestuui, inventarisnummer 1209, nummer 

111/32 

57 Vriendelijke mededeling M P Zuydgeest, zoals door H A E Muns aan 

hem verteld 

58 SAV, Ingekomen Stukken B&W 1904, nr 1089 en Archief Gemeente-

bestuur, inventarisnummer 837 

59 SAV, Plakboek Personalia, met benoemd krantenknipsel uit septem-

bei 1960 en De Rotterdammer, 24 juni 1961 

60 SAV, catalogusnummer P-1719 

61 P Dekker, De familie Niestadt, St Maartensbrug, bakermat van het 

bekendste Nederlandse fotografengeslacht (Schoorl 1993), p 57 

62 Dekker 1993, p 58-61 en J Zutt, De wereld in negatief van de foto-

grafen Niestadt, in West-Friesland Oud & Nieuw, Jaarboek Westfries 

Genootschap 2006, p 47-62 

63 G B H Niestadt, Ben de weesjongen (Amsterdam 1992) 

64 SAV, Archief Weeshuis, inventarisnummer 13 en 99 

65 Niestadt 1992, p 130-131 

66 Dekker 1993 en Zutt 2006 

67 SAV, Archief Gemeentebestuui, inventarisnummer 719/301 

68 SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 719/383, alsme-

de Verslagen van de Gemeenteraad over 1893, p 79-83, 97, 123-124 

en 136-137 

69 SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 3970/6 

70 SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 639/69 

71 Niestadt 1992, p 51-52 

72 SAV Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 929 

73 Vriendelijke mededeling Streekarchief Voorne-Putten, de heer A 

van der Houwen, 2007 Advertenties uit 1895 en 1896 

74 Niestadt 1992, p 123-124 

75 Verslagen van de Gemeenteraad van Vlaardingen/Bijlagen Hoofdelij-

ke Omslag, 1893-1912 (in druk verschenen, exemplaren in het Stads-

archief Vlaardingen en het Visserijmuseum/Vlaardings Museum) 

76 Niestadt 1992, p 126-127 

77 Dekker 1993, p 65-69 

78 Zie "nies liacs nl 1860" op het internet 

79 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 31 mei 1905 

80 SAV, Archief Gemeentebestuur, inventarisnummer 1207/111 64 

81 Dekker 1993, p 78-81 

82 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 16 maart 1910 

83 SAV, Archief van Politie, inventarisnummer 55/169, 55/341 en 

55/593 

84 Vriendelijke mededeling P D de Vues, 2007 

85 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 6 april 1912, 10 april en 13 april 

1912 

86 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam, bi-

bliotheekcollectie nummers Bro N460/102 en Bro 460/104, met dank 

aan C van Bochove 

87 Vriendelijke mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 

88 SAV, Archief van Politie, inventarisnummer 922/869, proces verbaal 

d d 14 en 16 december 1910 

89 SAV, Archief van Pohtie, inventarisnummer 921/539 en vriendelijke 

mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 

90 Vriendelijke mededeling P D de Vries, 2007 

91 Vriendelijke mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 

92 Vriendelijke mededeling PD de Vries en J C Elshout-de Vries, 

2007 

93 MC Sigal, "PD de Vriest', los drukwerk (SAV, Archiefbibhotheek, 

IVC230) 

94 Vriendelijke mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 

95 Gemeentearchief Rotterdam, Bevolkingsregister fiches 595-112 en 

394-140, met dank aan W Schelberg 

96 Gemeentearchief Rotterdam, Bevolkingsregister fiche 394-140, met 

dank aan W Schelberg 

97 Vriendelijke mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 

98 SAV, Archief van het Stadsarchief, inventarisnummer 20/9 13 en 14 

99 Vriendelijke mededeling mevrouw J C Elshout-de Vries, 2007 

100 Vriendelijke mededeling mevrouw J C Elshout-de Vries, 2007 

101 SAV, Archief van het Stadsarchief, inventarisnummer 3/9 18, d d 27 

september 1924 

102 Getuige enkele foto's in de diverse collecties Kleindochter J C Els-

hout-de Vries kan zich herinneren dat haar grootvader achter zijn 

bureau de foto's kleurde 

103 Vriendelijke mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 

104 Vriendelijke mededeling PD de Vries en J C Elshout-de Vries, 

2007 

105 Vriendelijke mededeling J C Elshout-de Vries, 2007 
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Carte-de-visite 
Een carte-de-visite, ook wel albumkaart genoemd, is een op 
karton opgezette foto ter grootte van een speelkaart (circa 6,5 
bij 10,5 cm) De naam is ontleend aan het feit dat dit type foto 
vrijwel uitsluitend voor de portretfotografie werd gebruikt en 
afdrukken aan familieleden, vrienden, kennissen of relaties 
werden gegeven De kartonnetjes konden in speciaal hiervoor 
vervaardigde fotoalbums in vakjes worden ingestoken De 
carte-de-visites kwamen rond 1860 op en hielden stand tot 
in de Eerste Wereldoorlog De eerste generaties carte-de-visi-
tes waren van vrij dun en daarmee licht karton (circa 1,5-2,5 
gram) Later zouden de kartons dikker worden en rond 1890 
hun maximale gewicht bereiken (circa 5,2 gram) De carte-de-
visites werden in de meeste gevallen bedrukt met de naam-
en adresgegevens van de fotograaf Aanvankelijk bestond de 
opdruk, aan de achterzijde en later en/of op de voorzijde, uit 
slechts de naam en het adres van de fotograaf, meestal op de 
achterzijde Later (rond 1870) worden deze ook aan de voor-
zijde, onder de foto, op het karton afgedrukt De opdruk op de 
achterzijde wordt door de tijd heen steeds uitbundiger Naast 
de naam en het adres verandert de typografie in zwierige let-
ters en cijfers, worden sierelementen toegevoegd en wordt 
aanvullende informatie gegeven als gewonnen prijzen (met 
afbeelding van medailles) en de beschikbare diensten (ver-
groten, reproduceren etc ) Na circa 1905 verdwijnt de meeste 
opdruk weer en blijft de achterzijde in de meeste gevallen ge-
heel blanco De enige informatie over de fotograaf is dan op de 
voorzijde te vinden Fotografen konden de kartons bij speciale 
leveranciers van dit materiaal bestellen Gekozen kon worden 
uit een aantal (typo-)grafische variaties, die ruimte liet voor 
de naam- en adresgegevens De klant nam in de regel een 
serie carte-de-visites van hetzelfde portret af Meestal lag dit 

aantal rond het dozijn Dit verklaart waarom gelijke carte-de-
visites in verschillende collecties aanwezig kunnen zijn 
Het portret kon op meerdere manieren worden afgedrukt 
Vaak was het portret geheel bladvullend, met altijd een decor 
als achtergrond en met decorstukken als entourage Ook kon 
gekozen worden voor een masker of vignet, bestaande uit een 
zwart plaatje dat bij het belichten op het glasnegatief werd ge-
klemd en waarin een ovaal of andere vorm was uitgespaard 
De achtergrond speelde dan geen rol meer en door gelijkmatig 
stralen vanuit de opening te knippen kon de omgeving van 
het portret vervagend worden afgedrukt'' Het negatief van 
de carte-de-visite kende een bijzondere toepassing voor de 
zogenaamde grafportretjes Op ovale porseleinen schildjes 
werden deze portretten afgedrukt en gebruikt op de houten 
grafkruizen en grafstenen In de collectie van het Vlaardings 
Museum wordt een tweetal grafportretten bewaard, waarvan 
ook twee identieke carte-de-visites aanwezig zijn 

Kabinetfoto 
Het grotere broertje van de carte-de-visite is de kabinetfoto 
Een kabinetfoto meet circa 10,5 bij 16,5 cm en is daarmee 
meer geschikt om permanent te tonen De naam van dit type 
foto kan niet anders zijn afgeleid dan van de plaats waarop 
deze binnenshuis (vaak) werd opgesteld In de handel waren 
speciaal voor kabinetfoto's vervaardigde foto-standaardjes 
beschikbaar De kabinetfoto kwam als fenomeen iets later 
op de markt, vanaf circa 1867, en bleef ook tot in de Eerste 
Wereldoorlog in zwang De duurdere variant van de carte-
de-visite werd in minder grote aantallen afgedrukt, meestal 
slechts een Vaak diende hetzelfde negatief voor een afdruk 
als carte-de-visite en kabinetfoto Dit exemplaar kon in het 
eigen fotoalbum worden ingestoken Hiertoe bevonden zich in 
dergelijke albums vaak aan het begin en aan het einde gro-
tere vakken Ook werden de kabinetfoto's, zoals hierboven 
vermeld, vaak in de huiskamer neergezet of opgehangen An-
ders dan bij de carte-de-visites werden kabinetfoto's ook voor 
andere onderwerpen dan portretten toegepast Met name to-
pografische opnamen komen als kabinetfoto voor 

Ansicht of prentbnefkaart 
In 1871 werd in Nederland van rijkswege de briefkaart ge-
ïntroduceerd De PTT kreeg het monopolie van uitgifte en 
bracht briefkaarten met een voorbedrukte standaard opdruk 
(met postzegel) uit Aan de blanco keerzijde kon een tekst 
worden geschreven Enkele uitgevers en boekhandel koch-
ten grote hoeveelheden kaarten, die zij met een tekst (vanaf 
1873) of afbeelding (vanaf 1883) op de blanco zijde bedruk-
ten In andere Europese landen gebeurde dit al eerder en 
naar Duits voorbeeld werden de plaatjeskaarten aanvanke-
lijk 'aanzichten' of "aanzichtkaarten' genoemd, terwijl ook de 
term prentbnefkaart gebruikt werd Later kreeg de Duitse 
naam ansicht of ansichtkaart het overwicht In 1892 verliep 
het monopolie voor de PTT en konden ook anderen zelfstandig 
prentbriefkaarten maken (zonder postzegel) Nieuwjaars- en 
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Kerstkaarten waren in het laatste kwart van de W eeuw on-
der welgestelden al populair Het gebruik van topografische 
afbeeldingen als ansicht maakte in Nederland vanaf het einde 
van de 19' eeuw een voorzichtige opmars In Groot-Brittannie 
werden in die periode toen al ruim 500 miljoen ansichten per 
jaar geproduceerd, hetgeen de grote populariteit illustreert 
Tot 1905 mocht de achterzijde van de prentbnefkaart slechts 
gebruikt worden voor de tenaamstelling en adressering Een 
eventuele boodschap en de naam van de afzender diende op 
de voorzijde geplaatst te worden, dus op, naast of onder de af-
beelding Vanaf genoemd jaar mocht dit ook aan de achterzij-
de gebeuren De voorheen ongedeelde tekstzijde werd vanaf 
dat moment in tweeen gedeeld, met rechts een gedeelte voor 
naam en adres en links voor het bericht van de afzender 
Toen carte-de-visites en kabinetfoto's uit zwang raakten, 
werden de meeste professionele foto's op prentbriefkaart-
grootte afgedrukt In de meeste gevallen bevond zich aan de 
achterzijde de van briefkaarten bekende tweedelingshjn en in 
veel gevallen ook de naam en adresgegevens van de fotograaf 
Deze werden meestal in kleine letters aan de kopse zijde van 
de kaart gedrukt of linksboven aan de lange zijde Ook kwam 
rond 1920 het gebruik van stempels op, die in plaats van het 
gedrukte fotografenkenmerk kwamen 

Portretkartons 
Met de carte-de-visite en kabinetfoto was de gewoonte om 
portretfoto's op karton te plakken niet verdwenen Als alter-
natief verschenen gekleurde kartons van verschillende stan-
daard formaten met een preegdruk (relief ingedrukt in het 
karton) Deze dienden als ware het passe-partouts rondom de 
foto, zowel rechthoekig als ovaalvormig Ook de naam van de 
fotograaf werd in veel gevallen op gelijke wijze in het karton 
gedrukt of geperst Ter bescherming van de foto werd soms 
een vel spinnewebpapier voor foto en karton bevestigd Ook 
werden openklapbare portefeuilles gemaakt, waarbij de foto 
zich aan de rechterbinnenzijde bevond 

Pasfoto's en miniatuurportretten 
Ten behoeve van identiteitsbewijzen, diploma's en vergunnin-
gen werden door portretfotografen ook pasfoto's vervaardigd 
Dit zijn over het algemeen foto's zonder opsmuk De personen 
zijn steevast recht of iets scheef geportretteerd, zonder dat 
er gebruik is gemaakt van een gedecoreerde achtergrond of 
attribuut De portretten omvatten het bovenlichaam of alleen 
het gezicht, in tegenstelling tot de andere portretfoto's Pas-
foto's hadden geen vaststaand formaat en maten tussen de 
2,5/4 bij 3,5/5 cm 
Een minder frequent voorkomende variant op de pasfoto is 
het miniatuurportret Het betreft verkleinde portretfoto's van 
circa 1/1,5 bij 0,75/1 cm Deze werden gebruikt voor portret-
medaillons, die meestal door vrouwen om de hals gedragen 
werden 

Etiketten 
Enkele fotografen hebben zich naast de meer reguliere fototy-
pen ook bediend van een etiket Deze etiketten werden vooral 
gebruikt voor foto's in groot-formaat, die op karton waren 
geplakt Het etiket werd dan aan de achterzijde bevestigd 
Naast een naam- en adresaanduiding werden op het etiket 
ook de andere door de fotograaf geleverde producten en dien-
sten vermeld Een enkele keer werd gebruik gemaakt van een 
kleiner gekleurd etiketje, dat op het passe-partout werd ge-
plakt Dit etiketje bevatte alleen de naam van de fotograaf en 
de plaatsnaam Vlaardingen 

Droogstempel 
Enkele fotografen gingen vanaf de jaren 20 van de vorige 
eeuw een zogenaamd 'droogstempel' gebruiken Met een me-
talen persje waarin een negatief tekstbeeld als matrijs was 
bevestigd, kon de foto gesigneerd worden Meestal bevindt 
het droogstempel zich rechtsonder op/in de foto Droogstem-
pels vallen niet altijd goed op Zeker wanneer het gedeelte 
waarop het stempel staat een effen tint heeft, wordt het snel 
over het hoofd gezien 

Datering van foto's van Vlaardingse fotografen (voor 1940) 
Slechts bij uitzondering zijn foto's, of het nu portretten zijn 
of topografische afbeeldingen, gedateerd Meestal is dit in de 
vorm van een handgeschreven datum op de achterzijde van de 
foto De enige fotograaf die vrijwel altijd zijn foto's dateerde, 
was P D de Vries, die deze op het negatief aanbracht Hoe-
wel een datering op de foto een goed hulpmiddel is bij het 
dateren van een type foto (karton of briefkaart), dient hier 
voorzichtig mee te worden omgegaan Bij het noteren kunnen 
vergissingen zijn gemaakt en vaak zijn dateringen pas later 
aangebracht In hoeverre bij de laatste de datum geschat is, 
valt uiteraard niet meer na te gaan 
Een belangrijk hulpmiddel bij het dateren zijn de adresgege-
vens van de fotograaf Van fotograaf L M Muns is bekend dat 
hij in 1917 van de Arnold Hoogvlietstraat verhuisde naar de 
Binnensingel Hiermee kunnen dus alle foto's met vermelding 
van eerstgenoemde straat voor 1917 gedateerd worden en an-
dersom Andere hulpmiddelen die ter beschikking staan zijn 
de op de achterzijde vermelde behaalde prijzen Muns ontving 
in 1904 een tweetal prijzen en een eervolle vermelding, waar-
mee hij adverteerde Alle carte-de-visites met deze vermel-
ding dateren daarmee van 1904 of later Stilistisch kunnen de 
kartons, hoewel enigszins arbitrair, relatief gedateerd worden 
Een ander dateringsmiddel is gebaseerd op de geboorte-, ver-
lovings-, trouw- dan wel sterfdatum van de geportretteerde 
persoon of personen Indien bekend is dat een gefotografeerde 
baby in een bepaald jaar geboren is, kan met zekerheid wor-
den gesteld dat de foto binnen een jaar na geboorte gedateerd 
kan worden Met de overlijdensdatum van een geportretteer-
de bestaat een einddatenng van de foto Door per type foto zo-
veel mogelijk van dergelijke data te inventariseren, ontstaat 
de mogelijkheid de types met een zekere marge te dateren 



Hiertoe zijn in de diverse collecties zoveel mogelijk foto's op 
bruikbaarheid gecontroleerd en zijn in het Stadsarchief de 
bewuste data verzameld. Hierbij is rekening gehouden met 
het feit dat foto's later nog wel eens werden gereproduceerd. 
Hierdoor kan een jonger fototype gebruikt zijn voor een veel 
oudere opname. De gebruiker van de hierna volgende date-
ringsmethode zal bij het dateren van de eigen foto's hiermee 
zelf ook rekening moeten houden. 
Een niet onbelangrijk dateringsmiddel wordt gevormd door 
de topografische foto's. De opnamen van stad, platteland en 
schepen tonen immers een moment dat daarvoor of daarna 
niet meer gefotografeerd zou kunnen zijn of worden. Een huis 
in aanbouw geeft bijvoorbeeld een duidelijke datering aan de 
foto, maar ook opnamen van visserijschepen kunnen in die zin 
dienstig zijn, vanwege een vaak kortstondige aanwezigheid in 
een bepaalde verschijningsvorm. Het moge duidelijk zijn dat 
een goede kennis van de topografie en de geschiedenis van 
schepen hierbij onontbeerlijk is. 
Voor de carte-de-visites geldt dat de oudere exemplaren lichter 
van gewicht waren dan de jongere. Aangezien het merendeel 
van de Vlaardingse carte-de-visites van na 1890 zijn, gaat 
dit relatieve dateringsmiddel niet op. Na 1890 immers bleef 
het gewicht tot het verdwijnen van de carte-de-visite min of 
meer hetzelfde. Aspecten die behulpzaam kunnen zijn bij het 
dateren, zoals modekenmerken in de afgebeelde kleding en 
de gebruikte decorstukken, hebben bij het samenstellen van 
deze dateringsmethode een ondergeschikte rol gespeeld. 
Hoewel er een duidelijke typologische ontwikkeling in de uit-
voering van de kartons valt waar te nemen en daarmee een 
relatieve datering kan worden afgeleid, mag op voorhand niet 
worden uitgesloten dat twee types gelijktijdig zijn gebruikt. 
Normaal gesproken zal een fotograaf zijn oude voorraad kar-
tons hebben opgemaakt alvorens een nieuwe serie aan te 
spreken, maar niet uitgesloten kan worden dat deze ook door 
elkaar heen werden gebruikt. 
De hierna volgende dateringsmethode is met inachtneming 
van de hiervoren opgesomde overwegingen zeker vatbaar 
voor aanscherping en wellicht verbetering. ledere scherp te 
dateren foto kan hiertoe bijdragen en het is te hopen dat dit 
materiaal voor openbare collecties beschikbaar komt. Moder-
ne reproductiemethoden (scannen en digitaal fotograferen) 
heeft de mogelijkheden hiertoe enorm vergroot. Eigenaren 
van foto's wordt hierom gevraagd hun eigen materiaal ter re-
productie aan het Stadsarchief of het Vlaardings Museum aan 
te bieden. 
De catalogus geeft steeds een vaste opsomming van kenmer-
ken (type foto, tekst en achterzijde). Bij de stempel-, droog-
stempel- en etikettypes is uiteraard geen vermelding van 
de achterzijde opgenomen. De datering is de door de auteur 
gereconstrueerde tijdspanne waarbinnen het type het meest 
waarschijnlijk gedateerd moet worden. Tussen haakjes zijn 
daarachter de jaren vermeld, waarin het type met zekerheid 
voorkwam. 
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J.F.L. Ball • 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst: J.F.L. Ball photograaf Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 

Kabinetfoto Type 1 • 
Tekst: Photografie J.F.L. Ball, Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1889-1902 (1902) 

Kabinetfoto Type 2 • 
Tekst: Photografie Ball, ~ Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1903-1910 (1903) 

'^hotographii ^all, 
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Kartondruk Type 1 (met geornamenteerde hoekmotieven) 
Tekst: Photo Ball Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1907-1916 

Kartondruk Type 2 (met geornamenteerde hoekmotieven) 
Tekst: J.F.L. Ball, Photograaf. Steinstraat 50, Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1901-1904 (1903) 
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Kartondruk Type 3 (met touwvormig passe-partout) 
Tekst: J.F.L. Ball, Phot. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1915-1925 (1921) 

orm van Zondag 6 November 1921. 

t Hof t c Vlaardingen. 
J. F. t. BALL, Phot, 

Stempel Type 1 (met geornamemeerd kader) 
Tekst: Photo Ball, Vlaardingen (paars) 
Datering: 1905-1915 (1907-1913) 

^ l - ^ r h l o Bali, Vlaardia^efi • 

p. van den Berg 
Stempel Type 1 
Tekst: P. v.d. Berg Fotografie Maasland. 
Datering: 1922-1929 (1929); ook gebruikt in Vlaardingen) 

Stempel Type 3 
Tekst: v.d. Berg's fotografie Smalle Havenstraat 3 Vlaardin-
gen 
(NB vaak in combinatie met "copyright') 
Datering: 1929-1933 (1929-1933) 

V. .. . . . . • • • ' '"it 

Stempel Type 4 
Tekst: Foto Berg Vlaardingen 
(NB vaak in combinatie met 'copyright') 
Datering: 1933-1940 (1933-1937) 

Stempel Type 5 
Tekst: v.d. Berg's fotografie Binnensingel 25 Vlaardingen 
Datering. 1933-1937 (1936-1937) 

•.o.BERG'sFOTCXaRWrlB 
Blnnanslngoi 25 

VLAAPOIHQEN 

P( 

Stempel Type 2 
Tekst: P. v.d. Berg Fotografie 
(NB 'Maasland' van type 1 uit stempel weggesneden) 
Datering: 1929-1930 (1929) 

^ 

Stempel Type 6 
Tekst: P. v.d. Berg Pers- en Industriefotograaf Orelioplantsoen 
7 Vlaardingen. 
Datering: 1937-1940 (1937-1939) 

P. V. 
Pw». an 

Orelioplantsoeri / 
V L A A R O I N Q E N . 
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Droogstempel Type 1 
Tekst: Foto v.d. Berg Vlaardingen (met omkadering) 
Datering: 1933-1940 (1933-1938) 

Droogstempel Type 2 
Tekst: Foto v.d. Berg Vlaardingen 
Datering: 1935-1940 (1935-1938) 

Etiket Type 1 
Tekst: M. Mogen wij om deze foto de lijst leveren? Minstens 
even billijk als bij eiken lijstenhandelaar, het beschadigen der 
foto voorkomt U daarmede. Het namaken dezer foto is verbo-
den ingevolge Art. 32 van de wet op het auteursrecht voor 
den fotograaf. Van den Berg's fotografie Smalle Havenstraat 3 
Vlaardingen (met omkadering) 
Datering: 1929-1933 (1933) 

a-
M. 
Mogen wij om deze foto de lijst leveren' Minstens 
even billijk ais bi] eiken li]stenhandelaar. het be-
schadigen der foto voorkomt U daarmede Het 
namaken dezer foto is verboden ingev j ge Art 32 
van de wet op het auteursrecht voor den fotograaf. 

V A N DEN BERG'S FOTOGRAFIE 

Smalle Havenstraat 3 
Vlaardingen 

" 1 
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H.C. van Dongen ^ • 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst: blanco 
Achterzijde: Photographie H. van Dongen, Schiedamsche Weg 
G 22, Vlaardingen. (NB tekst van linksonder naar rechtsbo-
ven) 
Datering: 1889-1891 

# ,Â ' 
t̂ * i 
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Carte-de-visite Type 2 
Tekst: blanco 
Achterzijde: Photographie H. van Dongen, Schiedamsche Weg 
G 22, Vlaardingen. (NB tekst van linksboven naar rechtson-
der) 
Datering- 1889-1891 

t:v. •<L.-: 

& -

Kabinetfoto Type 1 
Tekst: blanco 
Achterzijde: Vlaardingen Photographie H. van Dongen, Schie-
damsche Weg 022. 
Datering: 1889-1891 

F. Dijkers 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen, Maassluische Dyk 110. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1904-1910 (1905-1909) 

Carte-de-visite Type 2 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen Maassluisschendijk 110 
Achterzijde blanco 
Datering; 1905-1910 

92 



Carte-de-visite Type 3 
Tekst: P. Dijkers Maassluische Dyk 110 Vlaardingen. PD (PD 
in monogram) 
Achterzijde' blanco 
Datering: 1909-1912 (1910-1911) 

Carte-de-visite Type 4 
Tekst: Fotografie P. Dijkers Vlaardingen Maassluische Dijk 
110. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1913-1916 (1914-1915) 

Kabinetfoto Type 1 
Tekst: PD P. Dijkers Vlaardingen, Maassluische Dyk 110 (PD 
in monogram) 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1901-1912 (1904-1910) 
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Kabinetfoto Type 2 
Tekst: P. Dijkers PD Vlaardingen, Maassluische Dyk 110 (PD 
in monogram) 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 

^ - ^ 
VtA*ROINSEN, 

M*»8SU»ISeME OYKtlD-

Kabinetfoto Type 3 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen Maassluisschendijk 110 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 (1905) 

Kabinetfoto Type 4 
Tekst: P.Dijkers Maassluissche Dijk 110 Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering 1909-1910 

P. DIJKERS 

Maassfulssohe Dijk 

VLAARDiNGEN 



Kartondruk Type 1 
Tekst: P. Dijkers, Vlaardingen. 
Datering: 1905-1910 (1905-1908) 

Kartondruk Type 4 (liggend formaat) 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen. 
Datering: 1908-1915 

"""H 
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Kartondruk Type 5 
Tekst: P. Dijkers 
Datering: 1920-1925 (1923-1926) 

Kartondruk Type 2 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen. 
Datering: 1908-1915 (1909-1913) 

Kartondruk Type 3 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen. (grotere letter dan type 2) 
Datering: 1908-1915 (1908-1914) 

94 



Stempel Type 1 
Tekst: P. Dijkers Amateurphotograaf, Vlaardingen 
Datering: 1892-1905 

Stempel Type 2 
Tekst: P. Dijkers photograaf Vlaardingen (in ovaal kader) 
Datering: 1910-1915 (1913) 

H> H O T O G HJ\A f 

Stempel Type 3 
Tekst: Foto P. Dijkers (in rond kader) 
Datering: 1915-1920 (1915-1919) 

Stempel Type 4 
Tekst: P. Dijkers Vlaardingen 
Datering: 1920-1925 

- ^ VLAA«?Dt^ufcf>» 

Droogstempel Type 1 
Tekst: P. Dijkers 
Datering: 1920-1925 (1924) 

Etiket Type 1 (achterzijde foto) 
Tekst: P. Dijkers Photograaf. Vlaardingen. Levering van Hou-
ten Schilderij- en Portretlijsten. Mora-standaards. Concurree-
rende prijzen. 
Datering: 1905-1915 

Etiket Type 2 (achterzijde foto) 
Tekst: P. Dijkers - Fotograaf Vlaardingen eerste Vlaardingsche 
vergrootings-inrichting Levert voor elke vergrooting een pas-
sende lijst 
Datering: 1915-1930 (1927) 

EERSTE VLAARDINGSCHt 
VERGROOTINGS-lNRICmim 

Levert Vî Ul eityc veiyiauung 
een passende lijst 
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Etiket Type 3 (voorzijde foto) 
Tekst: P. Dijkers fotograaf Vlaardingen 
Datering: 1910-1920 (1914) 

Pasfoto/klein formaat Type 2 
Tekst: P Dijkers Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1915 

Etiket Type 4 (voorzijde foto) 
Tekst: P. Dijkers, Fotograaf Vlaardingen 
Datering: 1920-1925 (1924) 

WÊÊESSiSiSiSmÊm 

Etiket Type 5 (voorzijde foto) 
Tekst: Foto. P Dijkers 
Datering: 1925-1930 
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Pasfoto/klein formaat Type 3 
Tekst P Dijkers. Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1909-1915 (1910-1912) 

PJDIJKERS 

Pasfoto/klein formaat Type 1 
Tekst: P. Dijkers, Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 (1905) 
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W. Freen 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst: W. Freen, P.K. Drossaartstr. 235. Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905 

M.G. en H. Gnodde 
Stempel Type 1 
Tekst: Gebrs. Gnodde Photographie Instantanee Inrichting 
voor Vergrootingen Vlaardingen. 
Datering: 1906 (1906) 
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P. Th. Kousbroek 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst: blanco 
Achterzijde: P. T. Kousbroek, photographe. Vlaardingen. De 
plaat blijft tot na-bestelling bewaard. 
Datering: 1878-1879 (1879) 

T. <£. Moa^hoé. 

m-ètMmuf-
v_/^ -_y( 

V L A A R D I N G E N . 
rf®' 'iw%> 

De Plaat blijft tot na-
bestelling bewaard. 

L 
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Carte-de-visite Type 2 
Tekst: blanco 
Achterzijde : P.T. Kousbroek. Photographe Vlaardingen. 
Datering: 1878-1879 

J.W. Maassen • • 
Kabinetfoto Type 1 
Tekst: J.W. Maassen Vlaardingen. 
Achterzijde: Photographie J.W. Maassen Vlaardingen Schie-
damsche Weg G. 27. 
Datering: 1890-1895 (1891-1893) 



CusrsA «mj'.̂ s 

G.M.G. Magnus/I. Lorje 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst: Gustav Magnus Brielle & Vlaardingen. 
Achterzijde: [drie penningen met 'optik', 'chemie' en de drie 
fotografiepioniers Niepce, Daguerre en Talbot] Deutsche Pho-
tographie Gustav Magnus firma Lorjé & Co. Brielle & Vlaar-
dingen 
Datering- 1878-1879 
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L.M. Muns 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst : L.M. Muns Arnold Hoogvlietstraat Vlaardingen 
Achterzijde: Photographie Lambert M. Muns Arnold Hoog-
vlietstraat. Vlaardingen. De plaat blijft ter nabestelling be-
waard 
Datering 1897-1900 (1897-1898) 

^ ^ 

\/HOTOGRAPHIE ^ 

/ ^ . "Arnold+tooqvli6tetraaL '• 

VLAARDINbEN 

De plaat blijft ter nabestelling ijeswaard 
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t 
Ji.M.^^.. AinoU Soogïhetstr 

VLAARDINGEN 

Carte-de-visite Type 2 
Tekst L M Muns Arnold Hoogvlietstr Vlaardingen 
Achterzijde Photografisch Atelier van Lambert M Muns 
Arnold Hoogvlietstraat Vlaardingen 
Datering 1897-1900 

^hofogpaphisc l i 

sH^elicir 

VAN 

A-Pnold Hoogvlietstraa.t i 

VLAARDINGEN. i 

VLAAHWNGKN. 

Carte-de-visite Type 3 
Tekst Photografie Muns Vlaardingen 
Achterzijde Atelier voor Photografie Photografie Muns Arnold 
Hoogvlietstraat Vlaardingen Specialiteit in onveranderlijke 
vergrootingen Plaat blijft voor nabestelling bewaard 
Datering 1897-1900 

^^^^ J^t3li$r ' ^ ^ ^ ^ 1 
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Carte-de-visite Type 4 
Tekst: Photografie Muns Vlaardingen. 
Achterzijde: Inrichting voor alle Photografische Arbeid Photo-
grafie Muns Arnold Hoogvlietstraat Vlaardingen [NB 2 vari-
anten: A: 3 sterretjes tussen adres en plaatsnaam en B: idem 
4 sterretjes] 
Datering: 1897-1900 (1898-1900) 

inrichting voor 

alle 

"fhotograflschQ ^ 

l^rbeid 

Arnold 

Hoogvlietstraat 

« * » 

VLAARDINGEN. 
"j-"tT" fPVr^v^"" 

^ ' Hoogvlietstraat 

* i 

* * * * 

VLAARDINGEN. 

f. S C Muns, TluarJhKjm. 

Carte-de-visite Type 5 
Tekst: L.M. Muns, Vlaardingen. 
Achterzijde' Fotografisch Atelier van Lambert M. Muns Arnold 
Hoogvlietstraat Vlaardingen. 
Datering' 1897-1905 

^ohgrafisc^ 

Arnold 

Hoogvlietsir 
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Carte-de-visite Type 6 
Tekst L M Muns Arnold Hoogvlietstraat, Vlaardingen 
Achterzijde Fotografie L M Muns Arnold Hoogvlietstraat, 
Vlaardingen 
Datering 1897-1905 

k > I 

Carte-de-visite Type 7 
Tekst L M Muns, Fotograaf Arnold Hoogvlietstraat - Vlaar-
dingen 
Achterzijde blanco 
Datering 1897-1905 

[-. M.. M U N S , f^oTOGRAAF. i 

. Arnold Hoogvlietstraat - Vlaardingen. j 

^o^<50>*<^f»^ •<i' <^ o-

Arno/d 

Hoogvlietstraat, 
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Carte-de-visite Type 8 
Tekst: Photografie Muns Vlaardingen 
Achterzijde: Photografie Muns Vlaardingen. 
Datering: 1897-1905 

Carte-de-visite Type 9 
Tekst: L.M. Muns. Am. Hoogvlietstraat Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1907 (1901/1902-1905) 
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Carte-de-visite Type 10 
Tekst: L.M. Muns. Vlaardingen Arn. Hoogvlietstraat. 
Achterzijde: L.M. Muns Fotograaf Vlaardingen Arnold Hoog-
vlietstraat Bekroond met zilveren en bronzen Medaille en 
Eereprijs Ned. Fotografen Kunstkring 1904. [Soms met toe-
voeging: Alex. Lindner, Berlin]. Komt ook met blanko achter-
zijde voor. 
Datering: 1904-1910 (1904-1908) 

Carte-de-visite Type 11 
Tekst: L.M. Muns Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1908-1917 (1911-1913) 

Carte-de-visite Type 12 
Tekst: L.M. Muns, Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1910-1920 (1915) 

Carte-de-visite Type 13 
Tekst: L.M. Muns Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1916-1922 (1918) 
NB lijkt op Type 14 doch met ander lettertype 

£ . M. MUNS 
VLAARDINGEN 

Carte-de-visite Type 14 
Tekst: L.M. Muns Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1916-1922 
NB lijkt op Type 13 doch met ander lettertype 
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Carte-de-visite Type 15 
Tekst; L.M. Muns Binnensingel 14 Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1917-1921 (1917-1920) 
NB lijkt op Type 16 doch ander lettertype 

L. M. Muns BlnnenslnSel 14 
Vlaard ingen 

Carte-de-visite Type 16 
Tekst: L.M. Muns Binnensingel 14 Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1917-1921 (1917-1920) 
NB lijkt op Type 15 doch ander lettertype 

L M. MUNS BINNENSINGEL' 14 
VLAARDINGEN 

Carte-de-visite Type 17 
Tekst: L.M. Muns Vlaardingen (= etiketje) 
Achterzijde: blanco 
Datering 1920-1925 (1920) 

V L A A R r ) I ^ C , E N 

Kabinetfoto Type 1 
Tekst: Photografie Muns Arnold Hoogvlietstraat, Vlaardin-
gen. 
Achterzijde:Gunstig bekend Fotografiesch Atelier. Photografie 
Muns Arnold Hoogvlietstraat. 
Datering- 1897-1900 (1897-1899) 
NB lijkt op Type 2 doch andere indeling en ornamentuur 
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Kabinetfoto Type 2 
Tekst: Photografie Muns Arnold Hoogvlietstraat, Vlaardin-
gen. 
Achterzijde: Inrichting voor alle Photografische Arbeid. Pho-
tografie Muns Arnold Hoogvlietstraat. Vlaardingen. 
Datering: 1897-1900 

Arnold/ Hooqvlietsfraat, 

\ILMHOmGEH. 

inrichting voor 

alle 

^holografische 

l^rbeid 

Arnold 

KoogvliQtstraal. 

VLAARDINGEN. 

Kabinetfoto Type 3 
Tekst: L.M. Muns. Vlaardingen. 
Achterzijde: Fotografisch Atelier van Lambert M Muns 
Arnold Hoogvlietstraat, Vlaardingen. [NB 2 vananten A met 
ornament in de vorm van een gespleten ruit en B. idem doch 
floraal motief] 
Datering: 1897-1900 (1899) 
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Kabinetfoto Type 4 
Tekst: Arnold Hoogvlietstraat - L.M. Muns - Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1897-1905 

Kabinetfoto Type 5 
Tekst: Photografie Muns Arnold Hoogvlietstraat, Vlaardin-
gen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1905 

Kabinetfoto Type 6 
Tekst: L.M. Muns Vlaardingen Arn. Hoogvlietstraat 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1910 (1903-1908) 

Kabinetfoto Type 7 
Tekst: L.M. Muns ~ Vlaardingen. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1910-1915 (1914) 

Kartondruk Type 1 
Tekst: Foto Muns, Binnensingel, 14, Vlaardingen. [NB 2 vari-
anten met afwijkend lettertype] 
Datering: 1922-1927 (1923-1926) 
NB Gedrukt op achterzijde prentbriefkaart, links op de korte 
zijde 

Foto MUNS, Binnensingel, 14, Vlaardingen. 

Fo(o MUNS. Riiinensmi^tl. H, Vlaardingen, 

Kartondruk Type 2 
Tekst; Foto Muns Vlaardingen 
Datering: 1925-1935 (1927) 
NB Gedrukt op passe-partout karton onderaan en op omslag 
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Stempel Type 1 
Tekst: Fotografie L.M. Muns. Arnold Hoogvlietstraat Vlaar-
dingen. Bekroond met Zilveren-, Bronzen Medaille - en eere-
prijs -
Datering: 1904-1916 (1913) 

Stempel Type 2 
Tekst: Fotografie Muns Binnensingel 14 Vlaardingen Handel 
in portretlijsten 
Datering: iqi7-lP?;s (1924) 

OO^AFiE Ml 
Binran»mg«)l4 
VLURDINQEN 

HanMin 

Tm 

Stempel Type 3 
Tekst: Foto Muns Binnensingel 14 Vlaardingen 
Datering: 1925-1934 (1926-1933) 

Stempel Type 5 
Tekst: Foto Muns Binnensingel 14 Vlaardingen telefoon 3595 
Datering: 1940-1955 (1940) 

F O T O M U N S 
B I N N E N S I N G E L 14 

V L A A f? D 1 .̂ J G E N 

Etiket Type 1 (lichtgroen, voorzijde foto) 
Tekst: fotografie L.M. Muns Vlaardingen 
Datering: 1910-1920 (1913) 

Etiket Type 2 (grijs of rood, voorzijde foto) 
Tekst: L.M. Muns. Vlaardingen 
Datering 1915-1925 

Etiket Type 3 (achterzijde foto) 
Tekst: foto Muns Binnensingel 14 Vlaardingen telefoon 595 
Datennq 1017 i"10 

Stempel Type 4 
Tekst: Foto Muns. Vlaardingen 
Datering: 1934-1940 (1934-1937) irOTO ÜUKS" 

BflMEMSiNdEL 14 
VLAARDiHGEN 

^TELEFOON 595 
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G.B.H. Niestadt / J. Niestadt 
Carte-de-visite Type 1 
Tekst- G.B H. Niestadt & Zoon Schagen en Vlaardingen [NB 2 
varianten: A. hoofdletters S en V met krul en B: met strakke 
hoofdletters S en V] 
Achterzijde- Photographisch Atelier van G B H Niestadt & 
Zoon Schagen en Vlaardingen Inrichting voor vergrootingen. 
Datering: 1893-1897 (1893-1897) 

Carte-de-visite Type 2 
Tekst G.B H Niestadt & Zoon Schagen. Vlaardingen en Hel-
levoetsluis. 
Achterzijde- Photographisch Atelier van G.B.H. Niestadt & 
Zoon Schagen Vlaardingen en Hellevoetsluis. Inrichting voor 
vergrootingen. 
Datering: 1894-1897 

^ ///f /rj/t7//v'/(i''?f'/y/ \ I AAÏ(D1 K r ? h 
lil iirvotT-ji tus 

T^tclier X ' , / r / 

lARDIMGEN. 

J J n n c l ü m g voor vwgrcoüngen 1/ ^.^.ELLEYOETSLUJIS. 
-^'V^ 

J n K c h i m g véor vernrootinqen. 
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Carte-de-visite Type 3 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Hellevoetsluis 

Carte-de-visite Type 4 
Tekst: Jac. Niestadt 

Achterzijde: Photographisch Atelier van Jac. Niestadt Firma Achterzijde: Photographisch Atelier van Jac. Niestadt. Firma' 
G.B H Niestadt & zoon Vlaardingen Hellevoetsluis. Inrichting G.B.H. Niestadt & Zoon Vlaardingen en Hellevoetsluis. Inrich-
voor vergrootingen. 
Datering: 1895-1900 (1895/1896-1897/1898) 

V L A A R D F NGEN ^ , ^ r - / ^ ^ , ^ < « ^ H E a E V O E T S L 

ting voor Vergrootingen. 
Datering: 1895-1900 

^7" wiCce<P^ 
é *--^-C^ 

g„|„yapWs(:l, 
', : <Afelier ' 

' '^ViA^DlNGEN 
(pJlaLEVOETSLUIS, 

I n r i d i l i u g voor VGrgpoolingen. 
InrichLiiiii voor Vei-groolinaen 
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Carte-de-visite Type 5 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen, Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1895-1900 (1897) 

JAC. 
VLAASDIKÖE.N, 

N I E S T A D T , 
HELLEVOETSLUIS. : 

Carte-de-visite Type 9 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1908 (1905-1907) 

I ^ ^ ^ y ^ . y ^ ^ " ^ " ^ VLAARDINGEN J 
l (^ /^ HELLEVOETSLUIS J 

Carte-de-visite Type 6 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1896-1911 (1897-1901 en 1908-1911) 
NB Vermoedelijk rond 1908-1911 weer kortstondig in gebruik 
genomen (oude partij kartons?) 

r/i 

Carte-de-visite Type 7 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe Maassluis Hel-
levoetsluis 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1908 (1907) 

"r 

Carte-de-visite Type 10 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen Hellevoetsluis 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 (1906) 

Carte-de-visite Type 11 
Tekst' Jac. Niestadt, Vlaardingen Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 (1907/1908) 

r 

ü o y ^ ^ 
JAC. NIESTADT, 
VLAARDINGEN 

HELLEVOETSLUIS. 

Carte-de-visite Type 8 
Tekst- Vlaardingen Jac Niestadt Photographe 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1912 

Vlaardingen ^ ^ ^ i ^ f d ^ 

Carte-de-visite Type 12 
Teksf Jac. Niestadt, Vlaardingen Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 

JAC. NIESTADT, 
VLAARDINGEN 

HELLEVOETSLUIS. 
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Carte-de-visite Type 13 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen-
Achterzijde: blanco 
Datering: 1910-1915 (1911) 

JAC. yVlESTADT 
•VLAARDlNQeN-

Carte-de-visite Type 14 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1913-1916 (1914) 
NB Met het Nederlandse wapen in reliëf links naast de tekst 

ca=AV'LAAI^Ilj6EN 

Carte-de-visite Type 15 
Tekst: Jac. Niestadt, Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1914-1916 (1916) 

Kabinetfoto Type 1 
Tekst: G.B.H. Niestadt & Zoon Schagen Vlaardingen en Hel-
levoetsluis. 
Achterzijde: Photographisch Atelier van G.B.H. Niestadt & 
Zoon Schagen Vlaardingen en Hellevoetsluis. Inrichting voor 
vergrootingen. 
Datering 1894-1897 (1897) 

- r J-. 

5 ^ = 

•-! Z M 

-4 

J n r i c h t i n g voorvergroolinqen. 
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Kabinetfoto Type 2 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Hellevoetsluis 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1894-1900 (1897) 

Kabinetfoto Type 6 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe Maassluis. Hel-
levoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1908 

Kabinetfoto Type 3 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1894-1908 (1897-1906) 

Kabinetfoto Type 4 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1910 

VlaarfindenZ ^ ^ i ^ ^ ^ ^i^ 
'^ ' -" Cy 'emmrff Helleiodskis, 

Kabinetfoto Type 5 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen. Hellevoetsluis. 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1900-1910 

-fefe . . j^i«^<'4^ V L A ARDI NOEN 
HELLEVOETSLUIS 

^// /éT/a 

Kabinet Type 7 (linksonder karton) 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen Hellevoetsluis 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1905-1910 (1906) 

Li.aib. 

Kabinet Type 8 (rechtsonder karton) 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen Hellevoetsluis 
Achterzijde blanco 
Datering: 1905-1910 

Kabinet Type 9 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1908-1915 (1911) 

Vlaardingen 
rMisg/of" — . , 
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Kabinet Type 10 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen-
Achterzijde: blanco 
Datering: 1910-1915 (1910-1912) 

Kabinet Type 11 
Tekst: Jac. Niestadt, Vlaardingen 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1913-1916 (1915) 

.lAC. yVlKSTADT 
•VLAAROINGtN-

Kartondruk Type 1 
Tekst: Overgenomen naar een teekening van I.S. Figee. G.B.H. 
Niestadt & zoon, Vlaardingen. 
Datering: 1893-1897 

f 

Kartondruk Type 2 
Tekst: Fot. Jac. Niestadt (op serie prentbriefkaarten op de 
beeldzijde) 
Datering: 1900-1905 (1901) 

Kabinet Type 12 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen. [NB 2 varianten met recht 
en met schuin gedrukte tekst] 
Achterzijde: blanco 
Datering: 1913-1916 (1914-1916) 

' ^ VLAARDING VLAARDINGEN. 

J{aven vanaf ^ojlaan 

Kartondruk Type 3 
Tekst: Vlaardingen Jac. Niestadt Photographe Hellevoetsluis. 
Datering: 1894-1908 

•# 

, VlaardingenZ ^Ig^;.:,^^!^ -^^ 
"^^^ <Z^ photogrv"» Hellevoetsluis. 
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Kartondruk Type 4 
Tekst- Jac. Niestadt Vlaardingen Hellevoetsluis 
Datering. 1905-1910 (1908/1909) 

Kartondruk Type 5 
Tekst Jac. Niestadt Vlaardingen (met het Nederlandse wapen 
in relief) 
Datering: 1914-1916 (1916) 

Stempel Type 1 
(als 2, doch met 'Hellevoetsluis', niet aangetroffen) 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen Hellevoetsluis Photographe 
Datering: 1905-1910 

Stempel Type 2 
Tekst: Jac. Niestadt Vlaardingen Photographe ("Hellevoet-
sluis' is weggesneden) 
Datering: 1910-1916 (1913) 

Etiket Type 1 (achterzijde foto) 
Tekst: photographisch atelier van G.B.H. Niestadt & zoon. 
Speciaal ingericht voor vergrootingen tot op levensgrootte. 
Vlaardingen - Hellevoetsluis 
Datering: 1894-1895 (1895) 

PHOTOGRAPHISCH ATELIER 

G. BH. NIESTADT & ZOON, 
Spetiaal ingericht voor vergrootingen 

to t o p l e v e n s g r o o t t e 
VLAAHÜINGKN-UKbLEVOKTSI.L'IS. 
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Etiket Type 2 (achterzijde foto) 
Tekst: photographisch atelier. G.B.H. Niestadt & zoon. Vlaar-
dingen, Schagen, Hellevoetsluis. Specialiteit In Vergrootingen 
tot op Levensgrootte. 
Datering: 1895-1900 (1895-1896) 

Etiket Type 3 (voorzijde foto) 
Tekst: Ja[c. Niestadt] Vla[ardingen] (fragmentarisch bewaard 
exemplaar) 
Datering: 1905-1816 (1916) 

W.H. Niestadt 
Kartondruk Type 1 
Tekst: Foto Niestadt, Hofsingel 2, Vlaardingen. (op achterzijde 
briefkaartfoto's, links aan de korte zijde) 
Datering: 1917-1924 (1921-1923) 

Toto N:Lst,'idl, Hofsingel 2, \'iaaic'.iiij;en. 

Kartondruk Type 2 
Tekst: Foto atelier Niestadt, Huize Maaswijk Schied. Weg 55 
Vlaardingen. (op achterzijde briefkaartfoto's, linksboven aan 
de lange zijde) 
Datering: 1924-1927 

Foto atelier NIESTADT. 
Huize Maaswijk Schied. weg 55 

^ Vlaardingen. 

Etiket Type 1 (voorzijde foto) 
Tekst: W.H. Niestadt [Vlaardingen] (fragmentarisch bewaard 
exemplaar) 
Datering: 1917-1927 (1919) 
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o. Maandag (Foto Niestadt) 
Kartondruk Type 1 
Tekst: Atelier Niestadt. Vlaardingen 
Datering: 1927-1940 (1928/1931) 

Stempel Type 1 
Tekst: foto Niestadt Oosthavenkade 5 Vlaardingen 
Datering: 1928-1940 

O T O N I E S T A D T 
Oosthovenkods 55 

VUAARDINSEt . i 

P.D. de Vries 
Kartondruk Type 1 
Tekst: Foto P.D. de Vries, Vlaardingen (op achterzijde brief-
kaartfoto's, links of rechts aan de korte zijde. Vaak in com-
binatie met een op het negatief geschreven tekst, die op de 
beeldzijde gelezen kan worden) 
Datering: 1922-1930 (1923-1928) 

Negatieftekst 1 
Tekst: Foto de Vries (in combinatie met datering en bijschrift 
bij foto) 
Datering: 1922-1941 (1923-1937) 

Stempel Type 2 
Tekst: foto Niestadt Oosthavenkade 5 Vlaardingen Tel. 2462 
Datering: 1940-1955 

fOfü Nlf'stADi 
OosthavGnkade 'J 

Stempel Type 3 
Tekst: Foto - Film Niestadt Vlaardingen Oosthavenkade 5 te-
lefoon 2462 
Datering: 1955-

ÜOSTHAv LKKADE: 5 

TELEFOON 2 4 6 2 

117 



J. Westerhout 
Stempel Type 1 
Tekst: Joh. Westerhout -Fotograaf Stationstra[at] Vlaardin-
gen. 
Datering: 1903-1904 (1903) 

Ten behoeve van de illustraties van deze dateringscatalogus is 
gebruikt gemaakt van foto's uit de collecties van: 
J. van den Berg, M. Bras, H. van den Brink, M. Gagestein, 
K, Hahn, J. van Hees, M. van der Hoek, C. Hollaar-Hoogendam, 
N. Huijsmans, J.J.Jacobs, A.T. Mersch, M. Moerman, H. Noomen, 
W. Roodenburg, Familiearchief Van Roon, familie Van Rijn, 
A.J. Schouten, Stadsarchief Vlaardingen, J.M. Verhoeff, Visse-
rijmuseum/Vlaardings Museum, J. van Wingerden, familie 
IJzermans, W.M. de Zeeuw en M.P. Zuydgeest. 

Noten 

1 Dit hoofdstuk is met name gebaseerd op: D.P. Huijsmans; 
Carte de visite- en kabinetfoto's; Het dateren van negen-
tiende-eeuwse foto's', in Genealogie (2004 nummer 10) 
p.20-23 

2 J.E. Rombouts; Handboek der practische fotografie 
(Utrecht 1902), p.303 
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^ Vharèingen 
^aven vanaj Jfo/Iacn 
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Januari 

1 Aantal inwoners 59.788. 

Notaris G.H. Hindnks benoemd tot opvolger van notaris H.P. 
Dolk. 

Ter bestrijding van de kosten van de televisieuitzendingen zijn 
de houders van televisietoestellen vanaf heden ƒ 30,- kijkgeld 
per jaar verschuldigd. 

H. van der Lee benoemd tot bedrijfsleider van de Coöperatieve 
bakkerij en verbruiksvereniging De Voorloper. 

N.J. van Heijst, juwelier, horloger, opticien. Hoogstraat 90, 
viert het 100-jarig bestaan. 

3 In de ledenvergadering van de Zakenstudiekring 
wordt W. Noordegraaf, die vanaf de oprichting zitting had in 
het bestuur, benoemd tot erevoorzitter. 

Namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen reikt 
dokter E.J. Linzel de zilveren medaille met oorkonde en de 
daarbij gebruikelijke gratificatie uit aan L.C. van Ingen, ver-
bandmeester bij H.V.O., voor het toepassen van kunstmatige 
ademhaling bij B. Klein, die op 29 september 1955 uit de Vul-
caanhaven werd gered. 

Ter voorbereiding van het dempen van de Spoorhaven wordt 
de Spoorhavenbrug met een drijvende bok van haar plaats ge-
licht. 

In de Stadsgehoorzaal nieuwjaarsfestival voor leden van het 
Vlaardings Kunst Centrum. 

5 P.A. van der Kooij aangesteld als officiële vertegen-
woordiger van General Motors voor de automerken Opel en 
Pontiac. In het garagebedrijf aan het Burgemeester de Bordes-
plein is een tentoonstelling ingericht. 

6 In het gezin Haddeman-Den Outer is een drieling ge-
boren. 

In de Stadsgehoorzaal optreden van het Reizend Volkstheater 
van het Nationaal Toneel van België met 'Driekoningenavond' 
van William Shakespeare. 

7 Geopend aan de Van Beethovensingel het nieuwe be-
drijfspand van Bram Voogd's toonzaal en reparatiebedrijf van 
houtverwerkingsmachines. 

A. van der Krans ontvangt de eremedaille in brons, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van zijn 50-
jarig dienstverband bij de firma W. Kwakkelstein N.V. 

In de Stadsgehoorzaal jazzfestival door de Dutch Swing Col-
lege Band, The Diamonds en de Down Town Jazzband. 

10 In de zaal van de C.J.M.V. aan de Hofjesstraat houdt 
het Vlaardings Volkstoneel een auditie voor de rol van Ciske 
in het toneelstuk Ciske de Rat. 

13 Burgemeester J. Heusdens en wethouder G. Walstra 
ontvangen enkele ontheemde echtparen uit Kroatië, Rusland, 
Italië en Hongarije, die in Vlaardingen gehuisvest zullen wor-
den. 

In de Visbank opening van de tentoonstelling 'U, en de verf', 
georganiseerd door P. de Goede's schildersbedrijf ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan. 

De Spoorhavenbrug wordt van haar plaats gehcht (3 januari). 
(Collectie Stadsarchief) 

14 In de Harmonie optreden van telepaat en hypnotiseur 
Ariës. 

In de Sociëteitszaal van de Harmonie receptie van de R.K. 
Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afdeling Vlaardingen, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

Wethouder M.H.L. Weststrate spreekt voor de leden van de 
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Feestelijke opening van de tunnel bij station Vlaardingen-Oost 
(18 januari) 
(Collectie Stadsarchief) 

Mr L A Kesper bij het naambord van de naar hem genoemde weg 
(18 januari) 
(Foto via Het Rotterdams Parool, collectie Stadsarchief) 
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A.R.-jongerenkring over het onderwerp "Stadsuitbreiding en 
alles wat daarmee samenhangt'. 

Oud-notaris H.P. Dolk slaat de eerste paal voor een complex 
luxe woningen aan het Verploegh Chasséplein. 

16 De biljartvereniging van scheepswerf A. de Jong N.V. 
wint de Zeemanswisselbeker. 

In het Algemeen Ziekenhuis aan de Hofsingel wordt een bac-
teriologisch laboratorium in gebruik genomen. 

18 Officiële opening van de tunnel bij station Vlaardin-
gen-Oost door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Hol-
land, mr. J. Klaassesz. Mr. L.A. Kesper, de oud-Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland, onthult het naambord van 
de naar hem genoemde weg. 

Burgemeester Heusdens opent het nieuwe Shell-smeerstation 
van de N.V. EVAG aan de Van Hogendorplaan, tegenover de 
tunnelingang. 

19 Het echtpaar Van Dooren slaat de eerste paal voor het 
nieuwe bedrijfspand van Drukkerij Van Dooren N.V. aan de 
Oosterstraat. 

20 In de Harmonie spreekt auteur Willem van lependaal 
voor de leden van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale over 
"Volkshumor'. 

Aan de Van Maanenstraat slaat het toekomstige hoofd, H.A. 
Schoonfeld, de eerste paal voor de gereformeerde lagere Prof. 
dr. V.H. Rutgersschool. 

Een aantal ambtenaren van de Provinciale Directie voor We-
deropbouw en Volkshuisvesting onder leiding van ir. G.F.E. 
Kiers wordt op het stadhuis ontvangen door wethouder T. de 
Bruijn, die aan de hand van maquettes en afbeeldingen een 
beeld schetst van de Vlaardingse uitbreidingsplannen. 

23 J. Benne benoemd tot erelid van de plaatselijke afde-
ling van de Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O. 

In de Stadsgehoorzaal concert door het Residentieorkest on-
der leiding van Willem van Otterloo. 

24 De Rijkspolitie te Water neemt het nieuwe Rijkspoli-
tievaartuig RP 31 in gebruik. 

25 Door het wegen van de zes maanden oude Nicky Beze-
mer opent burgemeester Heusdens het nieuwe consultatiebu-
reau van de Vlaardingse vereniging voor gezondheidszorg Het 
Groene Kruis-Het Oranje/Groene Kruis aan de Goudsesingel. 



In de Stadsgehoorzaal optreden van het kindercircus Frank 
Andor. 

27 H.H. Jacobse, vice-voorzitter van de Jongeren Orga-
nisatie voor Vrijheid en Democratie (J.O.V.D.) houdt voor de 
jeugdgemeenteraad een inleiding over bezitsvorming en be-
zitsspreiding. 

Het gemeentebestuur organiseert een bijeenkomst in de 
Stadsgehoorzaal voor de onderwijzers en onderwijzeressen 
van de Vlaardingse scholen. Gemeentearchivaris C. Postma 
houdt een lezing over de Vlaardingse geschiedenis. 

28 De leerlingen van de Willem de Zwijger-uloschool bie-
den het hoofd van de school, L.M. Bouman, die met pensioen 
gaat, een feestavond in Muzanda aan. 

De 60 000ste inwoner van Vlaardingen, Bertha Broekman, met haar 
trotse ouders (28 januari) 
(Foto Delta-Film Vlaardingen, collectie Stadsarchief) 

De 60.000ste inwoonster van Vlaardingen, Bertha Broekman, 
wordt met klokgelui en vlaggen ontvangen. 

30 In de Harmonie officiële afscheidsavond van L.M. Bou-
man, hoofd van de Willem de Zwijger-uloschool. 

Namens het Carnegie Heldenfonds ontvangt de veertienjarige 
Adri Kortleven uit handen van burgemeester Heusdens een 
polshorloge met inscriptie voor het tot staan brengen van een 
op hol geslagen paard in juli 1955. 

In Concordia spreekt burgemeester P.J. Bliek van Spijkenisse 
en Hekelingen voor de leden van de Zakenstudiekring over 
het Botlekplan. 

31 Afscheid en huldiging van G. van Houwelingen, se-
cretaris-penningmeester van de afdeling Vlaardingen van de 
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Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf. 

Februari 

1 Het nieuwe hoofd van de Willem de Zwijger-uloschool, 
C.J, Theunissen, wordt welkom geheten door wethouder H.K. 
van Minnen. 

2 In de Stadsgehoorzaal opvoering door De Haagsche 
Comedie van het toneelstuk "Het proces om Jezus'. 

De St. Barbaraschool aan de Seringenstraat ingewijd door 
pastoor L. Sluis. 

Dr. F.J. Huisman, directeur van de rijks-HBS en de MMS te 
Breda, benoemd tot rector van het Gemeentelyceum. 

4 In de Harmonie receptie van arbeiderszangkoor De 
Stem des Volks ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

De St Barbaraschool aan de Seringenstraat (2 februari) 
(Fotobureau Cock Tholens, collectie Stadsarchief) 

Alle 326 deelnemers aan de 40 km lange Westlandschaats-
tocht hebben de tocht volbracht. 

7 Officiële proefvaart van de motortrawler VL 27 Burge-
meester Heusdens, gebouwd op de scheepswerf I.S. Figee in 
opdracht van rederij De Nieuwe Mercurius. 

Debuut van het zangkoortje van de afdeling Vlaardingen van 
de Ned. Ver. van Huisvrouwen in het Flatgebouw voor bejaar-
den aan de Burgemeester Pruissingel. 

8 Vanwege het strenge winterweer ontvangen de cliën-
ten van de gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken een ko-
lentoeslag van ƒ 10,-. 

9 In Excelsior viering van het tienjarig bestaan van 
buurtvereniging De Geus (omgeving Bleekstraat). 

In de Stadsgehoorzaal concert door arbeiderszangvereniging 
De Stem des Volks ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

11 In Muzanda optreden van het accordeonorkest Con-
certino onder leiding van Dick Borst. 
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12 In verband met de aanhoudende strenge vorst organi-
seert de Rijkspolitie te Water een vogelvoederactie 

De achttienjarige Naaldwijkse tuinder Martinus Olsthoorn 
wint de Vethaakwisselbeker Hij is de eerste bezoeker van 
cafe Ph Vethaak, die dit seizoen de schaatstocht vanuit het 
Westland heeft volbracht 

14 Valentijnsdag Van de Nederlandse Bloemisterij ont-
vangen G Baauw, voor het redden van een kind uit de Vlaar-
dingse Vaart, en M van der Borden, voor het dagelijks bege-
leiden van een blinde collega, een bloemenhulde 

Op de vijvers van park 't Nieuwelant organiseert de politie-
sportvereniging een schaatswedstrijd voor het politieperso-
neel 

15 Oud-stadgenoot A D Erkelens, arts voor hart- en 
vaatziekten, promoveert aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot 
doctor in de geneeskunde 

Advertentie 
"Mededeling voor de schaatsliefhebbers De BAANVEGER die 
U sinds zondagavond op de Vaart aantreft, werkt niet te eigen 
bate, maar voor de DIERENBESCHERMING Hij is herkenbaar 
aan een band om de arm Geef daarom met gulle hand, het is 
voor een zeer goed doel Hartelijk dank' F Hoefnagel " 

De firma A Vermeer Azn, glas- en verfhandel, opent een 
tweede filiaal aan de Tollensstraat 2 

Op een ijsvlakte bij de Maasboulevard gekostumeerd ijsfeest 
voor het personeel van het Deltahotel 

In de Harmonie modeshow van modehuis Scheffer, met mede-
werking van Maison Tiny, hoeden, dameskapper Pinck, kap-
werk, Nic Hartog, woninginrichting, en L van Dijk, muzikale 
omlijsting 

16 P J Huisman, schilder 1" klasse, 25 jaar in dienst van 
de Dienst Gemeentewerken 

In de Harmonie pianorecital door Jan de Peinder Door het 
uitvallen van de verlichting wordt de pianist bij de laatste 
nummers met een zaklantaarn bijgelicht 

In de Oosterkerk herdenkingsbijeenkomst van de Vereniging 
voor gereformeerd schoolonderwijs ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan 

Wethouder H K van Minnen organiseert een geldinzameling 
onder de schooljeugd voor de aankoop van voer voor honge-
rende vogels, opbrengst ƒ 1 680,-

17 Het taxibedrijf van C Lensveld aan de Emmastraat 
overgenomen door taxibedrijf Spoorwijk van C P van Ree-
ven 

De bedrijfschapsprijs voor de best verzorgde haring van 1955 
toegekend aan schipper A van Roon van de VL 97 Prinses 
Juliana van de Doggermaatschappij N V 

J E de Bruin onderscheiden met de eremedaille in zilver, ver-
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ter gelegenheid van 
zijn 50-jarig dienstverband bij Scheepswerf & Machinefabriek 
A de Jong N V 

Vrouwenwereldgebedsdag in de Gereformeerde Kerk aan de 
Kuiperstraat 

18 In de Stadsgehoorzaal feestavond van watersportver-
eniging De Bommeer ter gelegenheid van het 20-jarig be-
staan 

20 Jan de Peinder neemt ontslag als dirigent van de 
Vlaardingse gemengde zangvereniging Het Bevrijdingskoor 

21 In de Stadsgehoorzaal concert door het Utrechts Stede-
lijk Orkest, georganiseerd door de Stichting Culturele Kring 

De exploitatie van ijsbaan Soenda overgenomen door het be-
stuur van de Vlaardingse IJsclub 

25 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het NVV-gou-
denjubileumspel "Door het donker kwam een wonder' 

27 De brandweer is in deze vorstperiode extra paraat In 
de kazerne is permanent een ploeg van vijf man aanwezig, die 
bij een melding onmiddellijk uitrukt om te controleren of er 
bluswater is om de brand te bestrijden 

28 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Cabaret Wim 
Sonneveld, getiteld 'Huis, tuin en keuken' 

29 Gemeenteraadslid Hans van der Drift debuteert met 
het jongensboek 'In de schaduw van de Himalaya' 

De 20 000ste spaarder ingeschreven bij de Vlaardingse 
Spaarbank 

Maart 

1 In de Stadsgehoorzaal optreden van het Amsterdams 
Volkstoneel met het jubilerende toneelechtpaar Aaf en Her-
man Bouber met het stuk 'Zeemansvrouwen' 

Het actiecomité Schoolkorps Natuurbescherming organiseert 
een plantenkweekwedstrijd voor lagereschoolleerlingen on-
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der de naam "Begonia 1956'. 

Zuster J.H Kooij, maatschappelijk werkster onder de door Ne-
derland opgenomen vluchtelingen, spreekt voor de Vrijzinnig 
Chr. Jongeren over het vluchtelingenprobleem. 

2 Ter gelegenheid van de Boekenweek opent burge-
meester Heusdens in de Stadsgehoorzaal 'De Avond van het 
Boek'. 

In de Visbank tentoonstelling 'Bouwen', georganiseerd door 
de Stichting Onderwijstentoonstellingen te 's-Gravenhage 
voor leerlingen van de lagere- en nijverheidsscholen. 

3 Opening van de zaak voor interieurverzorging Gerto 
van G.A. de Ron, Hoogstraat 47. 

Officiële proefvaart van de motortrawler VL 7 Ada (17 maart) 
(Foto Gerrit Burg, collectie Stadsarchief) 

W. van der Meide en W. van Witzenburg, leerlingen van de La-
gere Technische School, ontvangen respectievelijk de Vorde-
ringsprijs en de door de Kamer van Koophandel beschikbaar 
gestelde IJverprijs. 

6 
jaar. 

Sigarenmagazijn J. Tol, Oosthavenkade 1, bestaat 25 

In Muzanda feestavond van de plaatselijke afdeling van de 
Chr. Bedrijfsgroepencentrale ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan. 

Ruim 900 scholieren leggen het schriftelijk gedeelte van het 
verkeersexamen af. Hiervan worden 39 kandidaten afgewe-
zen. 

8 Aan de Industrieweg opent burgemeester Heusdens 
de Chloride Accumulatorenfabriek N.V. 



9 Dr D H Prins spreekt voor de gemeenschap Vlaardin-
gen van het Humanistisch Verbond over de vraag "Hoe staat 
de humanist tegenover de parapsychologie'' 

12 De eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, uitgereikt aan G Hartman, procuratiehouder, 
ter gelegenheid van zijn 60-jarig dienstverband bij de N V 
Visserij Maatschappij Vlaardingen 

13 Voor de Zakenstudiekring spreekt A S Schilt te Rot-
terdam over 'De praktische toepassing van de psychotechniek 
in het bedrijfsleven' 

Bij het Geuzengraf op de Algemene Begraafplaats aan het 
Emaus herdenking van de achttien slachtoffers, die op de 
Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd Namens de Neder-
landse Vereniging van Ex-politieke gevangenen worden bloe-
men gelegd 

14 Het eerste V Z C -damespolozevental promoveert naar 
de tweede klasse K N Z B 

Drs H J Smit, rector van het Groen van Pnnstererlyceum, 
spreekt voor de leden van de Chr Vrouwenbond over 'Erfelijk-
heid en verantwoordelijkheid' 

15 Op uitnodiging van het college van kerkvoogden van 
de Ned Hervormde Kerk brengt het gemeentebestuur een be-
zoek aan de in december 1955 in gebruik genomen Immanu-
elkerk aan de Rotterdamseweg 

BIJ de te Rotterdam gehouden danskampioenschappen vallen 
alle vijf paren van dansschool Van Rijswijk in de prijzen Twee 
van hen worden kampioen in hun afdeling 

Rijksontvanger S Wouters viert zijn 25-jarig ambtsjubileum 

Het Rotterdamse kledingbedrijf Esders houdt een modeshow 
in de Harmonie 

17 In Muzanda geeft arbeiderstoneelvereniging De Fak-
kel een voorstelling van het toneelspel 'Stormeiland' 

BIJ Havenbedrijf Vlaardingen-Oost neemt verbandmeester L 
van Ingen afscheid na een 36-jarig dienstverband. 

In de Stadsgehoorzaal optreden door Tamboers- en pijpers-
korpsen De Pijpers en de Jonge Pijpers met het programma 
'Per pijperraket de wereld rond' 

Officiële proefvaart van de motortrawler VL 7 Ada, die op 
scheepswerf A de Jong N V is gebouwd voor de N V Visserij 
Maatschappij Holland 

In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes Passion door de 
koren Gloria in Excelsis Deo en Toonkunst 

18 Het herenelftal van hockeyclub Pollux promoveert 
naar de tweede klasse K N H B 

20 Mej BAH Ranshuijzen, hoofd van de kleuterschool 
aan het Westnieuwland benoemd tot hoofd van een kleuter-
school te Oldebroek 

21 In Muzanda feestavond van personeelsvereniging Hol-
landia, met medewerking van het muziekkorps Hollandia te 
Bolsward 

K F Kokelaar te Rotterdam benoemd tot dirigent van de Chr 
Harmonievereniging Sursum Corda 

Opgericht dameshandbalvereniging De Hollandiaan 

22 In de Stadsgehoorzaal concert voor de schooljeugd 
door het Rotterdams Kamerorkest onder leiding van Piet Ket-
ting. 

In Excelsior contactavond van de Vereniging voor Veilig Ver-
keer 

W Hofman 25 jaar in dienst van schildersbedrijf G Bot Gzn 

23 C van Veen, sociaal werker onder gevangenen, spreekt 
voor de leden van Humanitas over de vernieuwing van het ge-
vangeniswezen 

A Hoogerwerf 25 jaar in dienst van B Spnj's Houthandel en 
Meubelindustrie 

Fijnstnjkinrichting A J M Vermeulen, Emmastraat 151, wordt 
opgeheven wegens gebrek aan personeel 

Mr P Verloren van Themaat spreekt voor de leden van het de-
partement Vlaardingen-Maassluis van de Kon Ned Mij voor 
Handel en Nijverheid over 'Kartelpolitiek' 

24 Voorafgegaan door de drumband van groep VII lopen 
ongeveer honderd welpen van de plaatselijke padvindersgroe-
pen de palmpaasoptocht 

In Excelsior propagandafeestavond van de Vlaardingse Bas-
ketballvereniging 

25 De St Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat, ge-
bouwd in 1869, wegens instortingsgevaar gesloten 

Het echtpaar J Priem-Van der Horst 65 jaar getrouwd 
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De boerderij van D P Oosthoek aan de Kethelweg (26 maart) 
(Collectie Stadsarchief) 

30 H. Wester, soloklarinettist van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest, benoemd tot leraar aan de Vlaardingse 
muziekschool. 

26 Aan de Kethelweg eerste paal geslagen voor de bouw 
van twaalf eengezinswoningen door de firma A. Maat & Zn. 
De boerderij van Oosthoek moest hiervoor worden afgebro-
ken. 

27 In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel uitvoering van 
de Mattheüs Passion door de koren De Stem des Volks, St. 
Caecilia en Excelsior onder leiding van Piet Struijk jr. 

Aan de Parallelweg slaat de negenjarige Roel van Neerbos de 
eerste paal voor het nieuwe bedrijfscomplex van Van Neerbos' 
bouwmaterialenhandel N.V. 

28 Het Chr. mannenkoor De Lofstem treedt op in het Ned. 
Hervormde rusthuis aan de Emmastraat 

29 P. Klootwijk, vertegenwoordiger bij de firma H. van 
Toor Jzn., viert zijn 25-jarig dienstjubileum. 

Ton Stolk slaagt in Antwerpen, met de hoogste onderschei-
ding, voor het examen Hogere Graad Piano. 

K. Chardon, president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde 
kerkvoogdij, legt zijn functie neer. 

31 In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel concert door 
het Chr. gemengd koor Gratia Coronat Opera. 

L. van den Tempel, hoofd van de Juliana van Stolbergschool, 
neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. 

April 

1 In de Grote Kerk jeugdpaasviering, georganiseerd door 
C.J.M.V./C.J.V.V. Liefde en Vrede. 
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R Zwiers, hoofd van de Mr J Terpstraschool, 25 jaar in dienst 
van het onderwijs 

Voetbalvereniging Vlaardingen bestaat 25 jaar 

Paasreveille op de Markt met sprekers van het Leger des Heils, 
de Gereformeerde Kerk en de Ned Hervormde Kerk 

2 In de Harmonie regionaal solistenconcours ter gele-
genheid van het tienjarig bestaan van de Federatie van Vlaar-
dingse Muziekgezelschappen 

Het Leger des Heils houdt een jeugdjubeldag in het Oranje-
park 

3 Mr dr A A van Rijn, staatssecretaris van het minis-
terie van Sociale Zaken, opent de nieuwe werkplaats van de 
gemeentelijke sociale werkvoorziening in het gebouw van de 
voormalige Ambachtsschool aan de Oosterstraat 

3-4 Op het V F C-sportpark paasschoolvoetbaltoernooi 
Winnaar is een elftal van de Admiraal de Ruyterschool 

5 De Commissie voor jeugdtoneel organiseert in de 
Stadsgehoorzaal twee voorstellingen van 'Pierrot valt van de 
maan' door het gezelschap Puck 

6 Het gemeentebestuur besluit het Handelsgebouw we-
gens instortingsgevaar te laten slopen 

Opgericht een Vlaardingse afdeling van de Ned Klavar Ver-
eniging 

7 In Amicitia feestavond van de plaatselijke schoenma-
kersorganisatie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

Op de jaarvergadering van de C H Jongerengroep houdt bur-
gemeester Heusdens een inleiding over het onderwerp 'Vlaar-
dingen en de samenwerking in het Waterweggebied' 

In de Harmonie receptie van het Onderling Beheerd Zieken-
fonds ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

8 In de Harmonie receptie van de afdeling Vlaardingen 
van de R K bond van werknemers in industriële bedrijven ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan M Ruijgrok, die 40 jaar 
bestuurslid is geweest, ontvangt de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice 

10 B A de Vries geïnstalleerd als hoofd van de Juliana 
van Stolbergschool 

In de Harmonie voorlichtingsavond van de Algemene Verla-
ders- en Eigen Vervoerders Organisatie 

In de Stadsgehoorzaal afscheidsconcert van pianist Theo van 
der Pas 

11 Dr Dempster, inspecteur van de volksgezondheid te 
Nieuw Wellington, Nieuw Zeeland, brengt een bezoek aan 
Vlaardingen 

12 De in de Harmonie gehouden bazar ten behoeve van 
het Chr Blindeninstituut Bartimeus brengt ruim achtduizend 
gulden op 

Leen van Dijk, leider van Van Dijk's Amusements Orkest, 
viert zijn zilveren jubileum als beroepsmusicus 

13 Baldadige jongeren richten in de avonduren vernielin-
gen aan in het Hof en het Oranjepark 

Het nieuwe sportkeuringsbureau in het Prinses Irenepavil-
joen aan de Hofsingel in gebruik genomen 

De directie van scheepswerf I S Figee biedt burgemeester 
Heusdens een door J P Cramer vervaardigd schilderij van de 
VL 27 Burgemeester Heusdens aan 

Op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus wordt de 27-
jarige reserve-tweedeluitenant Maarten Bot met militaire eer 
begraven 

14 W Brouwer Azn 25 jaar directeur van Visserijmaat-
schappij Piscator 

15 De Kajotters, organisatie van de R K arbeidersjeugd, 
vieren het tienjarig bestaan 

16 Terug van zijn eerste reis naar de Zuidelijke IJszee, 
meert de walvisvaarder Willem Barendsz II af bij de N V De 
Nieuwe Matex om een lading traan en spermolie te lossen 

17-20 Op het Feestterrein optreden van het Circus Boltini 

18 In de Bethelkerk viert ds J van Noort zijn 25-jarig 
ambtsjubileum 

In Muzanda concert door het Vlaardmgs Jeugdkamerorkest 
onder leiding van JEW Spronk 

22 Het echtpaar J Hofman-Post 60 jaar getrouwd 

Ds P van der Vloed, Ned Hervormd predikant, is voorganger 
in de eerste IKOR-televisieuitzending 

24 Cafe De Griffioen aan de Binnensingel bestaat 50 
jaar 
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Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Vereniging 
tot Verbetering der volkshuisvesting Patrimonium's Wonin-
gen wordt een door J. Weiland geschilderd portret van op-
richter en erevoorzitter H, J. de Bordes, oud-burgemeester van 
Vlaardinger-Ambacht, in diens aanwezigheid onthuld. 

Vijftig Engelse verpleegsters brengen een bezoek aan het 
kraamcentrum aan de Schiedamseweg. 

25 De zeventienjarige banketbakker M. Aalders wint de 
eerste prijs op een bankettentoonstelling te Leiden. 

26 Namens het Carnegie Heldenfonds ontvangt Leendert 
den Hoedt uit handen van burgemeester Heusdens een foto-
toestel als beloning voor het redden van een tweejarig kind 
uit een vijver in het Oranjepark op 7 september 1955. 

In Muzanda vertoont Jan P. Strijbos zijn films over Zuid-Afri-
ka voor het personeel van de werf Wilton Fijenoord. 

27 Door laswerkzaamheden aan boord van de VL 166 
Neeltje ontvlamt in de Oude Haven drijvende olie. De brand is 
snel geblust, maar het schip loopt ernstige schade op. 

In Muzanda schoenenshow van de firma Chabot aan de Voor-
straat. 
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In de Stadsgehoorzaal feestelijke uitreiking van het Charter 
aan de Rotary Club Vlaardingen. Hiermee maakt de club nu 
als volwaardig lid deel uit van Rotary International. 

28 J. de Ligt, sinds 1936 onderwijzer aan de Hugo de 
Grootschool, neemt afscheid wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd. 

J. de Jong, voorzitter van de Vereniging voor bijzonder Chr. 
onderwijs, opent de Prinses Marijkekleuterschool aan de 
Sneeuwbalstraat. 

In de Visbank opent J. Weiland de expositie van de Vlaar-
dingse amateurschilder Korn. Lodder. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana wordt 
ds. E.D. Kraan, gereformeerd predikant, benoemd tot officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. M. de Roode, administrateur 
van de Ned. Postduivenhoudersorganisatie, ontvangt de ere-
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 
en mej. K. van Embden, hoofd van de Ned. Hervormde zon-
dagsschool in wijk 5, en M. van der Weyden, P.T.T.-ambtenaar 
1" klasse, ontvangen de eremedaille in zilver. 

30 Koninginnedag. In de Emmauskerk aan de Kethelweg 
uitvoering van de Negende Symfonie van Beethoven door het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard 
Flipse. In de stad muziek, kinderspelen, cabaret. 

Mei 

1 In het Deltahotel wordt het officierskruis van het Le-
gion d'Honneur en het onderscheidingsteken van Officier de 
rOrdre Mérite maritime uitgereikt aan S. van West, oud-di-
recteur van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton Fijenoord. 

1 Meiviering. Herdenking op de Algemene Begraafplaats aan 
het Emaus en openluchtbijeenkomst op het Veerplein. 

2 De zusters van O.L. Vrouwe van Amersfoort herden-
ken de dag waarop zij zich honderd jaar geleden vestigden aan 
de Hoflaan. 

In de Grote Kerk concert door het koor van het Chr. Blinden-
instituut Bartimeüs te Zeist. 

3 In de Emmauskerk viering van het tienjarig bestaan 
van de gereformeerde vrouwenvereniging De Onderlinge 
Band. 

Cafe De Griffioen aan de Binnensingel (24 april) 
(Collectie Stadsarchief) 



In de Harmonie concert door het Vlaardings Symfonie Orkest 
onder leiding van Nico Ringels. 

In de Harmonie feestavond voor de leden van de contactver-
eniging Bescherming Bevolking. 

4 Dodenherdenking bij het Verzetsmonument aan het 
Verploegh Chasséplein. 

J. Snijders, sinds 1925 secretaris-penningmeester van de Ho-
liërhoeksche- en Zouteveenschepolder, neemt afscheid. A.P. 
Knijnenburg wordt in zijn plaats benoemd. 

5 Bevrijdingsdag met carillonspel, muziek, optredens op 
het Feestterrein en vuurwerk. 

6 Het nieuwe stationsgebouw Vlaardingen-Oost in ge-
bruik genomen. 

7 Mevrouw A. van den Bos-Maurer te Delft benoemd tot 
dirigente van het Bevrijdingskoor. 

Het nieuwe stationsgebouw Vlaardingen-Oost (6 mei) 
(Foto Het Utrechts Archief, collectie Stadsarchief) 

Het nieuwe gebouw van radiomeubelfabriek Pont aan de Mer-
curiusstraat door burgemeester Heusdens in gebruik gesteld. 

10 De plaatselijke verenigingen van postduivenhouders 
organiseren een wedvlucht vanuit Roosendaal. De opbrengst 
is bestemd voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Op een muziekconcours van de Bond van Chr. Muziekvereni-
gingen te Broek in Waterland wint de Chr. Harmonievereni-
ging Sursum Corda de eerste prijs. 

De gemeenteraad besluit het Buizengat in te richten als jacht-
haven. 

J. Cleveringa wint het Vlaardings klaverjaskampioenschap. 

12 Bij autorijschool Oost van de Gebr. Hoek aan de Voor-
straat stelt burgemeester Heusdens een nieuwe verkeerstafel 
in gebruik. 
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ZIET U NU ONZE 
ZOMER-COLLECTIE 
BABY-en PEUTERKLEDING 

KINDERWAGENS 
LEDIKANTJES 
WIEGEN 
BOXEN 

KINDERSTOELEN 

Ja alles voor Uw baby ! 

WANDEL. 
WAGENS 

vanaf 2 5 i 9 0 

UvKt.KLFfDTJES 

«• • • « « « « I I * KERKSTEEG 5 
Van Heusden s Babyhuis TEL. 3523 

A. Roozekrans, besteller r klasse, 40 jaar in dienst 
van de P.T.T. 

18 Het inspectievaartuig voor de visserij Hr. Ms. 
Fret arriveert in de Koningin Wilhelminahaven. 

19 Het Engelse fregat H.M.S. Portchester Castle 
arriveert voor een niet-officieel bezoek in de Ko-
ningin Wilhelminahaven. 

Advertentie van Van Heusden's Babyhuis (Groot Vlaardingen, 11 mei) 

In Muzanda receptie van voetbalvereniging Vlaardingen ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

15 Notaris J.Th. Rutgers legt om gezondheidsredenen zijn 
praktijk neer. 

Gevestigd aan de Hogelaan 10 A.S. de Graaf, zenuwarts. 

17 In de Stadsgehoorzaal eerste voorstelling van de vis-
sersrevue 'Daar gaan we weer'. 

Een aantal oud-vissers vaart met het hospitaalkerkschip De 
Hoop van Scheveningen naar Vlaardingen. 

Advertentie van de firma Jeronimus (Nieuwe Vlaardingsche Courant, 
18 mei) 

Vlaggetjesdag is dit jaar speciaal op Vlaardingen 
gericht. Minister S.H. Mansholt en de commissaris 
van de koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaassesz, 
wonen de feestelijkheden bij. Aan de Koningin 
Wilhelminahaven hijst drs. D.J. van Dijk, voorzit-
ter van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, 
de bedrijfschapswimpel aan boord van de VL 97 

Prinses Juliana, schipper A. van Roon. Op de Nieuwe Maas 
vlootschouw. 

21 De patatzaak van P. Verhagen aan de Afrol door brand 
verwoest. 

J. van der Linden 25 jaar in dienst van N.V. Meubelfabriek 
Van der Drift. 

A. Booy, oud-commissaris van de Vlaardingse brandweer, op 
68-jarige leeftijd overleden. 

Op het sportpark De Vijf Sluizen lustrumviering van de Rot-
terdamse ontspanningsvereniging Shell. 

22 
vond. 

A.S. zaterdag: 8 uur n.m. 

met o.a. Cces de Lange 

Laat ons die avond 
demonstreren 

R3c/to-e*t re/eiz/sies/oea/as/zaaM. 

In Concordia houdt de Zakenstudiekring een foruma-

Buisjesdag. Onder aanvoering van de VL 208 Frida 
varen de schepen de haven uit. De RP 10 van de 
Rijkspolitie te Water, met aan boord burgemeester 
Heusdens en de wethouders T. de Bruijn, H.K. van 
Minnen en G. Walstra, vaart naar Hoek van Hol-
land om de vissers een goede vaart en een behou-
den thuiskomst te wensen. 

BIIJLITONLAAN 90—92, 
TELEFOON 2909 

23 Aan de Zuidbuurtseweg wordt de op acht 
meter diepte liggende V-1 opgeruimd, die daar in 
1944 neerkwam na een mislukte lancering door 
de Duitsers vanaf het terrein van de N.V. Levers 
Zeep Mij. 

24 In de Harmonie feestavond, door het ge-
meentebestuur aangeboden aan de opvarenden 
van het Engelse fregat Portchester Castle. Ook de 
Britse consul-generaal is aanwezig. 
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De VL 97 Prinses Juliana wordt gereedgemaakt voor de nieuwe 
haringteelt (19 mei) 
(Foto M A J Hanse, collectie Stadsarchief) 

25 Met de afslag van de door de VL 83 aangevoerde Hol-
landse Nieuwe haring wordt het nieuwe afslaglokaal op een 
verbouwde rederijzolder aan de Oosthavenkade 88 in gebruik 
genomen. 

In de Harmonie verkiezingsbijeenkomst van de Partij van de 
Arbeid. Sprekers: W. Drees, N. Stufkens en mej. mr. N. Zee-
lenberg. 

27 In de Grote Kerk afscheidspreek van ds. W. Glashou-
wer wegens zijn vertrek naar Amsterdam-Watergraafsmeer. 

28 In de Emmazijstraat, achter de winkel aan de Schie-
damseweg, wordt de eerste steen gelegd voor het nieuwe 
pand van de firma G. Boogaard, electrotechnisch bedrijf. 

In de Harmonie uitvoering door de koren Onze Kleintjes en De 
Nachtegaaltjes onder leiding van mej. Jo Mulder. 

29 Een groep scholieren van de Dr. H. Bavinckschool te 
Spakenburg bezoekt De Oude Lijnbaan. 

30 Jeugdgemeenteraadsvergadering onder voorzitter-
schap van C.J. Roodenburg. De journalisten P.J. Halkes van 
De Maasbode en J.H. Kluyver van Het Rotterdamsch Parool 
fungeren als wethouders. 

31 In de Stadsgehoorzaal opent mevrouw Th.A. Heus-
dens-Mansholt de gewestelijke dag van de Ned. Vereniging 
van Huisvrouwen. 

Juni 

1 Wethouder H.K. van Minnen stelt de nieuwe spinnerij 
van De Oude Lijnbaan, gebouwd op de plaats van het voorma-
lige Hofje van Polderman, in gebruik. 

H.J. Stahlie, adjunct-directeur van Gemeentewerken, viert 
zijn 40-jarig dienstjubileum. 

Verschenen bij N.V. Dorsman & Odé de plattegrond van Vlaar-
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dingen van 1572 door Jacob van Deventer, met een toelich- 4-6 
ting van de gemeentearchivaris. lens. 

Op het Feestterrein optreden van het circus Jos Mul-

A. Wapenaar, 40 jaar in dienst van de firma C. van der Burg & 
Zonen, onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau. 

De koninginneharing, afkomstig van de VL 29 Oranje-Nassau, 
schipper D. van Haren, van de Doggermaatschappij N.V., aan-
geboden aan koningin Juliana en prinses Wilhelmina. 

2 In de Grote Kerk herdenkingsavond van het Leger des 
Heils ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Vlaar-
dingse korps. 

4 In de Stadsgehoorzaal ontvangen 791 leerlingen, die 
met succes het schoolverkeersexamen hebben afgelegd, het 
verkeersdiploma. 

Schipper A Rog overhandigt de Koninginneharing aan koningin Juliana 
(1 juni) 

(Foto Dagblad De Rotterdammer, collectie Stadsarchief) 

4-9 Inzameling ten behoeve van het Ned. Rode Kruis; op-
brengst ƒ 4.580,34. 

5 In de studiecommissie voor intergemeentelijke sa-
menwerking betreffende de toekomstige ontwikkeling van 
het gebied rond Rotterdam worden de gemeenten Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis en Maasland vertegenwoordigd door 
burgemeester Heusdens. 

6 Tijdens de jubileumbijeenkomst van het Leger des 
Heils in de zaal aan de Baanstraat overhandigt J. Ligthart, 
voorzitter van de Vlaardingse Middenstandscentrale, namens 
het bedrijfsleven en de middenstand, een geluidsinstallatie 
aan het korps. 

7 Ongeveer honderd leden van het Noordduitse Treu-
handgesellschaft brengen een bezoek aan Vlaardingen. 

Gemeenteraadslid F. Weiland neemt afscheid wegens zijn ver-
trek naar Zeist. In zijn plaats wordt G. Dorsman benoemd. 
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J Hottentot, onderwijzer aan de Van der Palmschool, benoemd 
tot hoofd van de te stichten derde openbare lagere school in 
de Babberspolder H J Hokke benoemd tot onderwijzer aan 
de Dr A Plesmanschool en mej M F Nusse tot onderwijzeres 
aan de Prins Bernhardschool 

8 C J van Maastrigt, tweede voorzitter van het CNV, 
spreekt op de C H U -bijeenkomst in de Harmonie over 'Onze 
sociaal-economische politiek' 

9 Negende Internationale Hanngnt met ongeveer 1 700 
deelnemers 

Ter gelegenheid van de Hanngnt maken de Jonge Pijpers, op 
verzoek van de Vlaardingse Middenstandscentrale, een mars 
door de stad 

11 Op de openluchtbijeenkomst van de Partij van de 
Arbeid spreekt wethouder T de Bruijn over het onderwerp 
"Vlaardingen stelt vertrouwen in Drees' 

12 In de Harmonie toelatingsexamen voor het nieuwe 
Gemeentelyceum 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-
Maas vergadert voor het laatst in de vergaderzaal van het 
Handelsgebouw 

Mevrouw Van der Ham, echtgenote van de commissaris van 
politie K van der Ham, hijst de Vlaardingse vlag bij het berei-
ken van het hoogste punt van het nieuwe politiebureau aan 
de Delftseveerweg 

13 Uitslag Tweede Kamerverkiezingen KVP 3 517, PvdA 
13 654, AR 4 484, CHU 5 452, WD 2 387, CPN 1 011, SGP 1 221, 
GPV 223, Nat Unie 62, NOU 119 

14 De leden van reisvereniging Ons Genoegen vieren het 
tweede lustrum met een bustocht door Utrecht, Gelderland en 
Overijssel 

15 De secretaris-generaal van het departement van Bin-
nenlandse Zaken van Thailand brengt een bezoek aan de 
Rijkspolitie te Water te Vlaardingen 

16 Eerste wedstrijd van het dameshandbalelftal De Hol-
landiaan 

Damesvoetbalvereniging Union, opgericht op 1 februari 1955, 
opgeheven 

18 De zaak in aardappelen, groenten en fruit van J J de 
Ligt, Willem Beukelszoonstraat 63, overgenomen door A van 
Embden 

C P van Reeven opent aan de Emmastraat, hoek Arnold Hoog-
vlietstraat, taxibedrijf Spoorwijk 

Op het stadhuis ontvangt het gemeentebestuur de deelnemers 
van het te Rotterdam en Vlaardingen gehouden congres van 
de Internationale Vereniging van Ex-politieke gevangenen 

20 In de Stadsgehoorzaal houdt de onderwijzersvereni-
ging in de Inspectie Brielle haar 25ste jaarvergadering 

Hofconcert door Van Dijk's amusementsorkest en het man-
nenkoor Crescendo 

21 Vertegenwoordigers van bedrijven, die gebruik maken 
van de diensten van de gemeentelijke sociale werkvoorzie-
ning, brengen een bezoek aan de werkplaats in de Ooster-
straat 

J den Draak 35 jaar in dienst van wijnhandel Gebrs Boer 

Autorijschool J van den Akker, Dr A Kuyperstraat 15, be-
staat tien jaar 

22 Ds B van Neerbos, emeritus-predikant van de Gere-
formeerde Gemeente, op 86-jarige leeftijd overleden 

M Rietdijk 25 jaar in dienst van slagerij J Maarleveid, 1'Van 
Leyden Gaelstraat 50 

Op 57-jarige leeftijd overleden P J W van der Toorn, consul 
van de KNVB 

23 In de Harmonie jaarvergadering van de Zuid-Holland-
se Vereniging van de A R -gemeente- en provinciebestuur-
ders 

25 Pastoor A de Bot van de St Willibrordusparochie door 
de Bisschop van Rotterdam benoemd tot pastoor van de Rot-
terdamse parochie St Hildegardis 

25-30 Sportweek ter gelegenheid van het 70-jang bestaan 
van de C J M V Liefde en Vrede 

25-1 juli In tennispark Soenda open tennistoernooi voor de 
B- en C-klasse 

26 J Boele 50 jaar in dienst van de N V Hollandia 

Het Vlaardings mannenkoor Orpheus geeft een concert in het 
Leopoldspark te Oostende, België 

27 Officiële overdracht van het station Vlaardingen-
Oost door het Spoorwegbouwbedrijf aan de N V Nederlandse 
Spoorwegen 
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28 De gemeenteraad en enkele hoofdambtenaren bren-
gen een werkbezoek aan Emmen 

W Hoefnagel sr wint het hengelkampioenschap van Vlaar-
dmgen 

29 D Manneken, machinist V klasse, 40 jaar in dienst 
van de gemeente 

In de tweekamp tussen de personeelsverenigingen van Sun-
light en Caltex legt Sunlight voor de vierde maal beslag op de 
wisselbeker 

Het gemeentebestuur van Oudenbosch brengt een werkbe-
zoek aan Vlaardingen 

30 Aan de Industrieweg opent burgemeester Heusdens 
de nieuwe fabriekshal van aannemersbedrijf Muijs en De Win-
ter 

Anjercollecte voor het Prins Bernhardfonds, opbrengst 
ƒ 1 333,74 

Zomeravondbal op de rolschaatsbaan aan de Insulindesingel 
en op het plein van de Meidoornschool ter gelegenheid van de 
verjaardag van Prins Bernhard 

Juh 

1 CM Drop, mededirecteur, 40 jaar in dienst van 
Scheepswerf en machinefabriek A de Jong N V 

2 Het kantoor van de Sociale Raad verplaatst van het 
Handelsgebouw naar Oosthavenkade 31 

3 Op het sportpark De Vijf Sluizen politiesportdag voor 
de politiekorpsen van Schiedam, Vlaardingen en de Rijkspoli-
tie te Water, district Vlaardingen 

De vroegere raadzaal in het stadhuis in gebruik genomen als 
trouwzaal 

4 Het kantoor van de gemeenteontvanger verplaatst van 
de Lijnstraat naar het nieuwe stadhuis, ingang Paterstraat 

Door de ontruiming van het Handelsgebouw wordt een aantal 
instellingen elders gehuisvest, te weten Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor de Beneden Maas, Schiedamseweg 
49, Dienst Bescherming Bevolking en Centraal bureau voor 
huisvesting, Lijnstraat 2a, Zangkoor Gloria in Excelsis Deo, 
zaal Excelsior, Scanfilm, vroegere ambachtsschool aan de 
Oosterstraat, Visserijschool, nieuwe Technische school aan de 
Veersingel (Deltaweg) 

5 Pastoor de Bot neemt afscheid van de St WiUibrordus-
parochie 

De gemeenteraad besluit een Stichting Algemeen Ziekenhuis 
in het leven te roepen 

M T E Nederhand benoemd tot onderwijzer aan de Karel 
Doormanschool 

6 Het schoenreparatiebedrijf van H van Gelderen aan 
de P K Drossaartstraat 1 overgenomen door J Vink 

In de St Willibrordusparochie plechtige intrede van pastoor 
L J A Boomgaard 

7 Het Leger des Heils neemt op het Veerplein de door 
industrie en middenstand geschonken geluidsinstallatie in ge-
bruik 

In de Grote Kerk bijeenkomst van de plaatselijke Evangelische 
Jeugdactie 

Aan de Rotterdamseweg opent wethouder H K van Mmnen 
de nieuwe speeltuin 

Een aantal leden van de Elektro Zwechverbande Mittel-
deutschland brengt een bezoek aan Vlaardingen 

7-8 Sportvereniging R K WI K houdt een sport- en ont-
spanningsweekend De opbrengst is bestemd voor de bouw 
van een nieuwe kerk voor de St Joannes de Dooperparochie 

9 Grote B B (Bescherming Bevolking)-oefening in en bij 
de voormalige melkfabriek van de Vlaardingse Melk Centrale 
aan de Asterstraat 

Burgemeester Heusdens slaat de allereerste paal voor het eer-
ste complex woningen in de Westwijk 

11 Chr Harmonievereniging Sursum Corda geeft een 
concert op de boulevard van Katwijk 

In het Kolpabad reddingsdemonstratie door de Vlaardingse 
Rode Kruiscolonne 

Opgericht een personeelsvereniging van de Gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijven Het bestuur bestaat uit de 
heren P Oldenhof jr , voorzitter, P van Beek, secretaris, J 
Nusse, penningmeester, P Manneken, P Paalvast, J L Schaap 
en M Schreuder 

Hofconcert door harmonievereniging HVO en de koren Vi-
vezza, het Meisjeskoor en het Jongenskoor 
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12 Wim Kijne en Kees van der Schee 30 jaar werkzaam in Verschenen de nieuwe Vakantiegids in een oplage van 11.000 
de werkplaats van de Herman Frantsenstichting. exemplaren. 

14 De Vlaardingse ziekenkas Het Algemeen Belang wordt 
opgeheven. 

Een wolkbreuk zet veel straten blank. 

15 Op het Fortunaterrein vaardigheidswedstrijden voor 
Fortunaveteranen boven 40 jaar en voor niet-actieve voetbal-
lers boven 30 jaar. 

16 De heer Mc. Murray, ambtenaar van volkshuisvesting 
in de staat New York, brengt, in gezelschap van het Tweede 
Kamerlid J. Bommer, een bezoek aan Vlaardingen. 

17 De gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken richt een 
eigen voetbalelftal op. 

18 Opgericht de Vlaardingse Klavar accordeonvereniging 
Crescendo. 

Beëdiging en installatie van het nieuwbenoemde raadslid G. 
Dorsman. 

19 De plaatselijke bridgeclubs richten het district Vlaar-
dingen van de Nederlandse Bridge Bond op. 

In de Stadsgehoorzaal zomeravondconcert door het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest. 

Eerste paal geslagen voor de bouw van een u-vormig luxe 
flatgebouw aan de Van Hogendorplaan tegenover station 
Vlaardingen-Oost. 

21 De dameskoren Vivezza en Viva Melodia 
winnen eerste prijzen op het tweede Nationale 
Zangconcours in het Kurhaus te Scheveningen. 

Wethouder H.K. van Minnen reikt in het Kolpabad 
het zwemdiploma uit aan 557 scholieren. 

22 Op het sportpark De Vijf Sluizen inter-
landatletiekwedstrijden Nederland-Frankrijk en 
Nederland-IJsland. 

23 In de raadzaal reikt wethouder H.K. van 
Minnen de brochure 'Piedewiet' van de Stichting 
werkcomité natuurbehoud en recreatie uit. 

Het Vakantiebureau opent zijn deuren in de Visbank 
(24 juli) 
(Foto Ronde, collectie Stadsarchief). 

24 Het Vakantiebureau opent zijn deuren in de Visbank. 

Op het terrein aan de Soendalaan gecombineerd springcon-
cours van de rijverenigingen uit Vlaardingen, Schipluiden en 
Maasland. 

27 In de gemeentelijke kwekerij aan de Hofsingel bloeit 
de Sereus grandiflorus, een nachtcactus met zeven bloemen. 
Deze plant bloeit maar één nacht. 

Gevestigd oogarts R.S. van Os. Spreekuren in de polikliniek 
van het Algemeen Ziekenhuis. 

In de kantine van de Technische school diploma-uitreiking 
aan 127 leerlingen. 

28 Op de te Rotterdam gehouden jeugdatletiekwedstrij-
den wint Rita de Gelder twee eerste prijzen. 

Mevrouw M.E. van Minnen-de Bruijn opent de vakantiewe-
ken met het hijsen van de vlag van het Vakantiecomité naar 
de torentrans. Daarna maskeradeoptocht, 's Avonds op het 
Feestterrein boerenavond met medewerking van de kapel De 
Stroodorpers uit Enschede. 

30 De te Rijswijk overleden oudste officier van het Leger 
des Heils, adjudante M.J. van der Horst, met korpseer begra-
ven op de Algemene Begraafplaats aan het Emaus. 

31 In de Grote Kerk concert door het Oosterhoutse jon-
genskoor De Oosterhoutse Nachtegalen. 
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Op het VFC-sportpark pohtiedag voor de jeugd met opvoering 
van het spel "Veilig Verkeersstad' en een demonstratie door de 
Haagse hondenbrigade 

Augustus 

1 Op het Feestterrein poppenspel "De A van Abeltje' van 
Annie M G Schmidt 

A Boehle directeur van het Weeshuis der Hervormden, in ge-
lijke functie benoemd te 's-Gravenhage Hij wordt opgevolgd 
door de adjunct-directeur, H W Schot 

De nieuwe politiepost aan de Burgemeester Pruissingel, hoek 
Vondelstraat, in gebruik genomen 

2 Het echtpaar B E Trooster-Stolk 60 jaar getrouwd 

Prof dr A B Horwits, hoogleraar in de stedenbouwkunde te 
Haifa Israel, brengt een werkbezoek aan Vlaardingen 

3 In de hal van de Gemeentereiniging aan de Hoflaan 
optreden van de Frans-Catalaanse dansgroep "Danceurs de 1' 
Orfeo Canigou' te Perpignan, Frankrijk 

Op de Hofsingel steltloopwedstrijd voor de jeugd 

In de Stadsgehoorzaal vertoont het Marionettentheater Bert 
Brugman de opera "Paljas' en een Biedermeierzangspel, geti-
teld "Het Oude Lied' 

In de Harmonie receptie van Jac van Toor Hzn, oudste fir-
mant van de firma H van Toor Jzn , ter gelegenheid van zijn 
50-jarig jubileum 

Bij een woningtelling blijkt dat Vlaardingen een woningtekort 
heeft van tenminste 7% 

5 Door hevige regenval stagneert het verkeer in de tun-
nel bij Vlaardingen-Oost 

6 In de maand juli werd bij de politie als verloren aange-
geven een totaalbedrag van ƒ 928,85 Hiervan werd slechts 
ƒ 10,- als gevonden aangegeven Ook zeven horloges, een 
gouden ring, twee gouden armbanden en een zilveren arm-
band bleven zoek 

Jeugdwandelmars met 915 deelnemers 

Het raadslid M de Vnes-van der Spek opent het eerste tuin-
huisje op het volkstuinencomplex aan de Zuidbuurtseweg 

7 Op de rolschaatsbaan aan de Insulindesingel demon-
stratie door leden van de Eerste Vlaardingse Rolschaats Club 

8 Wedstrijdfietstocht met versierde fietsen met onge-
veer 90 deelnemers 

Jeugdzwemfeest m het Kolpabad 

9 Jeugdbrandweerwedstrijden Een groep leerlingen 
van de Karel Doormanschool wint de eerste prijs, een door 
het gemeentebestuur beschikbaar gestelde wisselbeker 

De gemeenteraad besluit ƒ 300,- subsidie te verlenen voor de 
bouw van een Rembrandtmonument te Leiden 

De Wielerronde van Nederland passeert Vlaardingen 

10 Op het Feestterrein optreden door de Haagse toneel-
groep De Schouwspelers met het stuk "Boefje' 

De VL 84 Hendrika en Adriana, schipper A Visser, van de N V 
Zeevisserijmaatschappij en haringhandel v h A Verboon, bij 
het binnenlopen van de haven van Sunderland op een rots ge-
lopen Na zes uren vlotgetrokken en op eigen kracht de thuis-
reis aanvaard 

Piet Broerse, stadsbeiaardier van Vlissingen, bespeelt het 
OranjecariUon 

Wethouder M H L Weststrate installeert de Commissie 
dienst- en werkkleding van het gemeentepersoneel 

11 "Graaf Dirk III' opent de Oud-HoUandse markt aan de 
BiUitonlaan 

Sluiting van de vakantieweken door burgemeester Heusdens 

13 Wethouder G Walstra slaat de eerste paal voor een 
complex van 286 woningen in de Westwijk 

14 Minister van Oorlog en Marine, ir C Staf, biedt de 
Amerikaanse minister van Marine Charles S Thomas een di-
ner aan in het Deltahotel 

15 In het Kolpabad verdrinkt een elfjarig meisje 

16 Heropening van de verbouwde boekhandel van de 
firma A den Draak aan de Hoogstraat 

20 Het eerste heren waterpolozevental van de Vlaarding-
se Zwem Club gepromoveerd naar de tweede klasse K N Z B 

21 Opgericht de Vlaardingse Smalfilmclub 

23 Kapelaan A W de Greef vande St Joannes de Dooper-
parochie benoemd tot kapelaan van de St Liduinaparochie te 
Rotterdam-Noord Kapelaan C K A van Wel te Lisse tot zijn 
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opvolger benoemd van het toernooi om de Vlaardingse schaaktitel 

24 Peter Maassen, stadsbeiaardier te Breda, bespeelt het 
Oranjecarillon 

25 Het gezelschap De Etona's wint te Kampen het kam-
pioenschap amateur-acrobatiek 

BIJ de eén-kilometerzwemwedstnjd in het Kolpabad wint T 
Korpershoek de wisselbeker 

27 De bedrijfshal van de N V Aannemingsbedrijf J P van 
Eesteren aan de Waterleidingstraat zwaar beschadigd door 
een windhoos 

29 P Baaima benoemd tot directeur van N V Havenbe-
drijf Vlaardingen-Oost 

30 Prof dr J Zijlstra, minister van Economische Zaken, 
opent de nieuwe gereedschappenfabnek Gerfa NV aan de 
Schiedamsedijk 

Eerste paal geslagen voor de nieuwe kleuterschool van de 
Vereniging voor Geref Schoolonderwijs aan de Van Maanen-
straat 

31 Naaimachinehandel Singer, Van Hogendorplaan, geeft 
een tweeweekse cursus poppenkleertjes maken aan twaalf 
kinderen van elf en twaalf jaar 

In het Hof concert door het muziekkorps en de zangbrigade 
van het Leger des Heils, ter gelegenheid van de verjaardag 
van prinses Wilhelmina 

Op het sportpark De Vijf Sluizen opent ir J W Ernste, direc-
teur van de Shell Installaties en Fabrieken Pernis, de natio-
nale filatehstische tentoonstelling Shellpost 

Op het stadhuis afscheid van schoolarts R A Braakenburg 
van Backum 

September 

1 Familiebal op het plein van de Meidoornschool, geor-
ganiseerd door het Comité tot viering van nationale gedenk-
dagen 

2 Het Govan Citadel muziekkorps van het Schotse Leger 
des Heils brengt een bezoek aan het Vlaardingse korps 

3 De firma A Vermeer Azn , glas- en verfhandel, opent 
een derde filiaal aan de Willem Beukelszoonstraat 41 

In de kantine van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost opening 

4 De oudste inwoonster van Vlaardingen, mevrouw 
M A van Eyck-Frudiger, op 97-jarige leeftijd overleden 

In Excelsior feestavond van de Vlaardingse Damveremging 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

Twee door J Vogel versierde wagens behalen een eerste- en 
een ereprijs tijdens het Aalsmeerse- en Rotterdamse bloe-
mencorso 

De bedrijfsbrandweer van de Verenigde Glasfabneken N V en 
de Bescherming Bevolking-blokken 56 en 59 oefenen geza-
menlijk op het bedrijfsterrein aan de Koningin Wilhelmina-
haven 

5 Aan het verlengde van de BiUitonlaan opent wethou-
der H K van Minnen de Wetenngschool, een opvangcentrum 
voor de overbevolkte scholen in het westelijke stadsdeel 

In het voormalige schoolgebouw van het Groen van Prinste-
rerlyceum aan de Westhavenkade wordt het Gemeentelyceum 
officieel geopend De school begint met 71 leerlingen, ver-
deeld over drie klassen Het lerarenkorps bestaat uit dr F J 
Huisman, rector en leraar plant- en dierkunde, drs P Vree-
ken, conrector en leraar Nederlands en geschiedenis, mej 
5 Boerlage, lerares aardrijkskunde, A R Neijndorff, leraar 
handtekenen, mej E van Oudenaarden, lerares lichamelijke 
opvoeding meisjes, A F Rombout, leraar Frans, B Rondhuis, 
leraar wiskunde, drs W Verschoor, leraar Engels, L C van 
Zoest, leraar lichamelijke opvoeding jongens Concierge is C J 
van der Velden, voorheen portier Handelsgebouw 

De naam van tafeltennisvereniging H V O wordt gewijzigd in 
tafeltennisvereniging Reflex 

Opening van zuivelhandel J B Timmers, Van de Spiegelstraat 
38 

6 In Excelsior opent mevrouw Th A Heusdens-Mans-
holt een propaganda-avond van de Commissie voor huishou-
delijke- en gezinsvoorhchting 

Het bestuur van de Vereniging voor Ziekenverpleging wordt 
verrast met de opbrengst van de postduivenwedvlucht op He-
melvaartdag Het bedrag ad ƒ 1 716,67 wordt aangeboden in 
zilveren guldens 

In de Harmonie opent wethouder H K van Minnen Begonia 
1956, een tentoonstelling van door scholieren gekweekte 
planten 

7 Schoenenhuls De Gast opent een filiaal aan de Van 
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Het nieuwe schoolgebouw van het Gioen van Prinstererlyceum aan de 
Rotterdamseweg (11 september) 
(Ansichtkaart Kopa, collectie Stadsarchief) 

Hogendorplaan 49. 

Aan de Broekweg slaan twee leerlingen de eerste paal voor de 
openbare Rembrandt-uloschool. 

Opening van zuivelhuis G.Th. Vegt, Magnoliastraat 34. 

Een aantal deelnemers aan het Congres International de la 
familie te 's-Gravenhage brengt een bezoek aan het Kraam-
centrum van Het Groene Kruis aan de Schiedamseweg. 

Geopend aan de Van Maanenstraat de gereformeerde lagere 
Prof.dr. V.H. Rutgersschool. 

8 De gemeenteraad van Emmen brengt een tegenbezoek 
aan Vlaardingen (zie 28 juni jl.). 

van Duyne-Brouwer de 100 meter in 11,6 seconde, 0,1 se-
conde boven het Europees record. 

10 In de hal van het stadhuis kondigt loco-burgemeester 
H.K. van Minnen een aantal wijzigingen in de grondwet af. 

De sportcommissie van de Kon. Ned. Zwembond en het Ned. 
Olympische Comité besluiten het buitenbad van het Kolpabad 
te gebruiken voor de training van de Nederlandse Olympische 
zwemploeg. 

11 Het nieuwe schoolgebouw van het Groen van Prinste-
rerlyceum aan de Rotterdamseweg officieel in gebruik geno-

12 Op de werf van A. de Jong N.V. tewaterlating van de 
motortrawler KW 153 Francina, bestemd voor N.V. Visserij-
maatschappij Insulinde te Katwijk. 

13 In de Oosterkerk aan de Schiedamseweg bevestiging 
en intrede van ds. G. Aalbersberg. 

Tijdens de regionale atletiekwedstrijden loopt Puck In het Luxortheater aan de Westhavenkade opent de Film-
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kring het seizoen met de vertoning 
van de film 'Edouard et Caroline' 

14 De 17-jarige Tim van Roon 
uitverkoren tot hoofdrolspeelster in 
de korte speelfilm 'Tros', een emi-
gratietragedie, scenario Jan Scha-
per 

De saneringscommissie voor de 
Vlaardingse melkhandel maakt be-
kend, dat in wijken met veel flat-
woningen de bediening op zaterdag 
zal plaatsvinden bij de benedenin-
gang van de flat 

15 Het postagentschap aan de 
Van Hogendorplaan wegens ver-
plaatsing gesloten 

17 Benoemd tot notaris te 
Vlaardingen W Robert in de plaats 
van notaris J Th Rutgers, Schiedamseweg 57/6 

18 Kunstschilder Eppo Doeve is begonnen aan de pla-
fondschildering in de nieuwe hal van het stadhuis 

20 In de Stadsgehoorzaal opent het Residentieorkest on-
der leiding van Willem van Otterloo het seizoen 1956/57 

21 Eerste paal geslagen voor de nieuwe gereformeerde 
kerk aan de Burgemeester Pruissingel 

22 Het nieuwe Caltex-servicestation aan de Broekweg 
geopend door loco-burgemeester H K van Minnen 

In de Stadsgehoorzaal optreden van R K toneelvereniging 
Vondel met het blijspel 'De firma Avezaath & De Keijzer' Na 
de voorstelling afscheid van Nico Lens, die na 40 jaar het to-
neel vaarwel zegt 

Ds A J Zwarts uit Hengelo neemt het op hem uitgebrachte 
beroep naar de Gereformeerde Kerk art 31 K O aan 

22-23 Het tennistoernooi voor echtparen in het park Soenda 
gewonnen door het echtpaar Van Zoest 

De zuidelijke winkelgalerij aan de Korte Hoogstraat (27 september) 
(Collectie Stadsarchief) 

26 
titel 

W Korpershoek prolongeert zijn Vlaardingse schaak-

Manufacturen- en tapijtmagazijn C W Ruigrok, Hoogstraat 
115, bestaat 35 jaar 

27 De zuidelijke winkelgalerij aan de Korte Hoogstraat 
geopend door burgemeester Heusdens Hieraan zijn gevestigd 
Manufacturenhandel De Kroon, Firma Smit, meubelen. De 
Bruin, optiek, Fortex, heren-en jongenskleding, Bloemendaal, 
woninginrichting. Modemagazijn Holcon, Firma Hoogendam, 
dames- en herenkleding. Firma G Korver, luxe artikelen. Firma 
Ek, medische instrumenten, A P Martens N V, manufacturen. 
Firma Janse, herenmode, Von Burg, elektrische apparaten, 
N V Van der Meer en Schoep, bakkerij en W Schoenmakers, 
schoenen 

28 Advertentie 
"Voor een zuiverheidsverklaring naar Lieve & Co Kosten'' 
Slechts ƒ 1,501 Adres'? Kortedijk 16, telef 2108 ' 

23 Pastoor L M Sluijs van de H Geestparochie viert zijn 
zilveren priesterfeest 

24 Op 87-jarige leeftijd overleden L M J van Pinxsteren, 
voormalig lid van het hoofdbestuur van de St Joannes de 
Dooperkerk 

Mr M Vrolijk, parlementair redacteur van Het Vrije Volk, 
spreekt voor de leden van de Pvd A , afdeling Vlaardingen, 
over de achtergronden van de kabinetsformatiecrisis 

In de Harmonie film- en demonstratievoorstelling door de 
Ned Huisvrouwen Voorlichtingsdienst 
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28-7 okt Fordtentoonstelling "Ford successen 1956' in het 
bedrijf van EVAG NV aan de Emmastraat 120a 

29 De zuivelwinkel van F Th Buckers, Hoogstraat 3, op-
geheven in verband met toekomstige sloop 

Voor de tweede achtereenvolgende maal wordt J Vink judo-
kampioen van Vlaardingen 

Voor het stadhuis op de Markt taptoe door Tamboers- en pij-
perskorpsen De Pijpers en de Jonge Pijpers, het muziekkorps 
van het Leger des Heils en het muziekkorps van de Congres-
zaal te Rotterdam ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van Liefde en Vrede en het 50-jarig bestaan van het Vlaar-
dingse Leger des Heils 

Oktober 

1 Gevestigd J J Willemse, arts. Van Hogendorplaan 
162a 

De sirenes van de Vlaardingse Dienst Bescherming Bevolking 
loeien ter ere van de opening van luchthaven Zestienhoven te 
Rotterdam 

De abonnementsprijs van de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
is vastgesteld op ƒ 2,70 per kwartaal, 23 cent per week 

In de Stadsgehoorzaal show van eigengebreide kledingstuk-
ken, georganiseerd door de uitgever van het damesblad Mar-
griet 

Op het terrein van de in 1954 door brand verwoeste banket-
en suikerwerkfabriek De Valk aan de l ' Van Leyden Gael-
straat legt de zevenjarige Kiki Pietersen de eerste steen voor 
de bouw van een bedrijfshal voor de Vlaardingse motoren- en 
machinefabriek C Pietersen jr 

2 Dameshoedenmagazijn Hofman, Callenburgstraat 12, 
verplaatst naar Wilhelminastraat 13 

Districtsbestuurder J Schotman spreekt voor de Chr Be-
dnjfsgroepencentrale over 'Bezitvorming' 

3 Oud-gemeentearchivaris M C Sigal spreekt voor 
de Ned Ver van Huisvrouwen, afdeling Vlaardingen, over 
'Vlaardingse straatnamen' 

4 De gemeenteraad besluit het gemeentepersoneel een 
salarisverhoging van 6% toe te kennen 

A de Smit uit Amersfoort benoemd tot schoolarts alhier 

Aan de Vetteoordskade eerste paal geslagen door de jongste 

werknemer, de 14-jarige A den Boer, van het bouwbedrijf L 
Maat & Zn , voor de bouw van een complex bedrijfsruimten 
en woningen 

5 Wethouder T de Bruijn slaat de eerste paal voor de Van 
Hogendorpflat aan de Van Hogendorplaan, met tien woonla-
gen de hoogste flat in Vlaardingen 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van Arthur Miller's toneel-
stuk "Van de brug af gezien' door de Nederlandse Comedie 

6 Ds A van den Bos, Ned Hervormd predikant te Nije-
veen, neemt het op hem uitgebrachte beroep van de Ned Her-
vormde Gemeente aan 

Op het terrein van de Brandweerkazerne aan de Hoflaan geeft 
de Haagse firma Hendrichs een demonstratie met verschil-
lende blusmiddelen 

In de Harmonie viering van het 30-jarig bestaan van zwem-
vereniging V Z C 

Collecte ten bate van de reclassermgsverenigingen Op-
brengst ƒ 1 090,-

In de Stadsgehoorzaal volksconcert door het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest 

8 In de Emmauskerk geeft het Berlijnse toneelgezel-
schap Die Vaganten een voorstelling van het toneelstuk 'Ihr 
werdet sein wie Gott' van Armand Payot. 

De stoomloggers VL 47 Columbus en de VL 200 Nelly van 
rederij C van Toor Hzn voor de sloop verkocht 

10 Mej J Bot, oud-kosteres van de Gereformeerde Kerk 
aan de Kuiperstraat, op 82-jarige leeftijd overleden 

11 De VL 86 Vooruit, schipper C van der Lely, van de 
Doggermaatschappij, ter hoogte van Maassluis in dichte mist 
in aanvaring gekomen met een voor anker liggende kustvaar-
der en gekapseisd De bemanning wordt gered 

H Hardeman, secretaris van de landelijke federatie van me-
dische sportkeurmgsbureaus, en dr C J Storm, directeur van 
de G G D alhier, spreken voor de gemeenteraad over nut en 
noodzaak van medische sportkeuring 

12 Garagebedrijf Eigenraam, Callenburgstraat 61-63, 
neemt een ultramoderne Wasmobile carwasher in gebruik 

In de Stadsgehoorzaal Chopinrecital door de Poolse pianist 
Stefan Askenase 
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Uitnodiging 
A.S, Vrödag om 3 uur namiddag nemen 
wi] onze 
ULTRA MODI RN'E 

WASHMOBILE 
CAR WASHER 
ill gebruik 

Wij nodigen U vriendelijk tot een bezoek 
uit — Onze demonstratie duurt tot en 
met a s Zaterdagmiddag 
UW AUTO IN 15 MINUTEN GEWASSEN 

— SCHONER DAN OOIT 

GARAGE StGENRAAM 
Callenburgstraat 61 -63 , Vlaardingen, Telel. 4 8 8 8 

Advertentie voor de Washmobile carwasher van Garage Eigenraam 
(Nieuwe Vlaardingsche Courant, 12 oktober) 

Het verkeerslokaal in het in aanbouw zijnde politiebureau aan 
de Delftseveerweg in gebruik genomen. 

13 J. Lucassen redt een vierjarig kind uit de Vlaardingse 
Vaart. 

De collecte ten bate van de Vlaardingse E.H.B.O. brengt 
ƒ 1.878,76 op. 

Het Bevrijdingskoor, onder leiding van A. van den Bos, wint 
een eerste prijs op een nationaal concours. 

15-19 Het Rijdend Bijbelhuis van het Ned. Bijbelgenootschap 
maakt rondritten door de Babberspolder. 

15-20 Evangelische gezinsweek 1956, georganiseerd door de 
Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en het Leger 
des Heils. 

17 Werkgroep opgericht om onderzoek te doen naar de 
behoefte aan een medisch opvoedkundig bureau. De groep 
bestaat uit L. de Blois, mej G.W. van Driest, kinderarts, mr. 
H.M.M, van der Pas en ds. P. van der Vloed. 

J.C. van Veelen, hoofd van de Dr. Abraham Kuyperschool, in 
gelijke functie benoemd aan een uloschool te Rotterdam. In 
zijn plaats benoemd C. Kramer. 

Opgericht de Vlaardingse postduivenclub Vlaardingen. 

19 Eerste paal geslagen voor de bouw van een complex 
herenhuizen in de Westwijk. 

In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het Chr. mannenkoor 
De Lofstem, met medewerking van C.J.M.V.-toneelvereniging 
Lustig en Vrolijk. 

20 Machinefabriek De Toekomst bestaat 35 jaar. 

In de Harmonie zeilersfeest van de watersportverenigingen 
De Bommeer en D.W.S.V. 

De Polygoonfilmmaatschappij maakt in het Kolpabad opna-
men van de Nederlandse Olympische zwemploeg. 

De directie van de N.V. Nieuw Afrikaans Handelsgenootschap 
biedt de Liberiaanse president, dr. William V.S. Tubman, die 
in ons land verblijft, een lunch aan in het Deltahotel. 

23 Accordeonvereniging Het Westen geeft een concert in 
het Flatgebouw voor bejaarden. 

De winkeliers van de Hoogstraat, Korte Hoogstraat en Brede 
Havenstraat besluiten tijdens de feestdagen feestverlichting 
aan te brengen. 

24 Garagehouder W.J. Kuil aan de Soendalaan heeft het 
agentschap van Skoda-automobielen gekregen. 

De deelnemers aan de in Vlaardingen gehouden districtsbij-
eenkomst van de Ned. Chr. Geheelonthoudersbond maken een 
rondrit door de stad. 

15 Gevestigd Loodgietersbedrijf F. van Aggelen jr., Cal-
lenburgstraat 33. 

Leendert Droppert, kunstschilder, in het huwelijk getreden 
met Beatrix van der Kuil. Zij zullen zich vestigen in de vroe-
gere boerderij van Staalduijnen aan de Surinamesingel. 
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Binnen het saneringsplan voor de binnenstad heeft een pak-
huis aan de Kuiperstraat een begin gemaakt met de uitvoe-
ring van dit plan door in te storten 

25 De Remonstrants Gereformeerde Gemeente neemt de 
gerestaureerde kerk aan de Hoflaan in gebruik 

25-27 DAF-show in de fabriekshal van de NV Deltagarage 
en constructiebedrijf aan de Industrieweg 

26 Geopend de nieuwe zaak van De Bruin's kleding. 
Hoogstraat 113 

De handel in aardappelen, groenten en fruit van J J van 
Zwieten aan de Callenburgstraat 102 overgenomen door M 
Schrijvershof Jzn 

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van het toneelstuk 'Ach-
ter de wolken schijnt toch de zon' door Chr toneelvereniging 
Animo De opbrengst is bestemd voor het stoelenfonds van 
het nieuwe gereformeerde kerkgebouw aan de Burgemeester 
Pruissingel 

26-4 nov In de Visbank tentoonstelling "Wie was Rembrandt', 
georganiseerd door de Commissie voor beeldende kunst 

27 In de Stadsgehoorzaal vertoont de toneelafdeling van 
de PTT-personeelsvereniging uit 's-Gravenhage het toneel-
stuk 'Om een half miljoen' voor de Vlaardingse PTT-perso-
neelsvereniging Tera 

28 Atlete Puck van Duijne-Brouwer vertrekt naar Mel-
bourne om deel te nemen aan de Olympische Spelen 

In de Stadsgehoorzaal opvoering van het toneelstuk 'Ciske de 
Rat' door het Vlaardings Volkstoneel 

29 Opgericht een personeelsvereniging van het Alge-
meen Ziekenhuis 

30 De Vlaardingse scheidsrechtersvereniging houdt een 
forumavond over het voetbalspel van pupillen en junioren 

De winkeliers van de Westhavenplaats, Westhavenkade, 
Smalle Havenstraat en gedeelte Markt hebben zich verenigd 
in Winkelcentrum Visbank Ook zij zullen tijdens de komende 
feestdagen feestverlichting aanbrengen 

D A Vogel benoemd tot secretaris van de jeugdgemeenteraad 
als opvolger van J van der Lugt 

De Eerste Ned Coop Kunstmestfabnek E N C K stelt een 
nieuwe zwavelzuurfabnek in gebruik 

November 

1 Rita Verdijsseldonk opent een balletstudio m de 
Schuilhoek aan de Kortedijk 

Slagerij M de Wilt, Billitonlaan 14-16, bestaat 25 jaar 

De Spaanse predikant ds Mario Cignoni Penella spreekt in 
de Oosterkerk over het onderwerp 'Boodschap van een Kerk 
onder het Kruis aan de vrije Christenen van Nederland' 

3 De motorlogger VL 78 Vlaardingen, schipper K Pronk, 
van de Visserij Maatschappij Vlaardingen NV, raakt in een 
hevige storm stuurloos en wordt door de VL 203 Dina, schip-
per J Goedknegt, van dezelfde maatschappij, de Nieuwe Wa-
terweg binnengesleept 

In Muzanda jubileumcabaret-dansant-avond van het Beton-
ijzerconstructiebedrijf I Bouman, ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan 

In de Harmonie demonstratieavond van het klavarmuziek-
schrift, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de 
Ned Klavar Vereniging 

Het Leger des Heils opent een zondagschool in het groepshuis 
van de padvindsters aan de Geraniumstraat 

5 Een aantal stadgenoten bezoekt in de Ahoyhal te Rot-
terdam een protestvergadering tegen het Russische optreden 
in Hongarije 

Ir W A den Bakker neemt afscheid als voorzitter van de Ver-
eniging openbare leeszaal en bibliotheek Ir A van Buysen 
wordt in zijn plaats benoemd 

In de Grote Kerk bidstond voor de vrede, sprekers seniorka-
pitein J J Bergsma, pastoor H A A Rouw en ds P van der 
Vloed 

7 BIJ het gereedkomen van de derde stadhuisvleugel 
biedt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Bene-
den-Maas de gemeente een antiekkoperen bloembak aan 

De Vereniging Vlaardingsche Oudheidkamer en Visserijmu-
seum opgeheven 

7-10 In de Harmonie tweede lustrumtentoonstelling van de 
afdeling Vlaardingen van de Ned Bond van Vogelliefhebbers 
Voor de mooiste vogels worden de legpenningen van prins 
Bernhard en van de gemeente toegekend aan respectievelijk 
G Henneveld en A van den Berg De opbrengst van de ten-
toonstelling IS bestemd voor de Hongaarse vluchtelingen 
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Het tellen van de opbiengst van de collecte voor het Hongaarse volk 
(8 november) 
(Foto Ronde, collectie Stadsarchief) 

8 De collecte voor het Hongaarse volk brengt ongeveer 
ƒ 40 000,- op. Ter afsluiting van deze collecte herdenking van 
de Hongaarse verzetsstrijders bij het Verzetsmonument aan 
het Verploegh Chasséplein. 

In de Grote Kerk eerste uitvoering in Nederland van de Missa 
Solemnis van W.A. Mozart ter gelegenheid van het Mozart-
jaar. 

In Excelsior spreekt dr. A. de Vledder voor het departement 
Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
over de verzorging van de jeugdige oorlogsslachtoffers in het 
kinderdorp Pestalozzi te Frögen in Zwitserland. 

9 Aan de noordzijde van de Korte Hoogstraat opent de 
firma J. Nagtegaal een nieuwe schoenenwinkel. 

9-12 In het nieuwe gedeelte van het stadhuis rondleidingen 
voor het publiek en een tentoonstelling. 

10 In de Stadsgehoorzaal revue "Ben je nou zeventig', ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Chr. jeugdver-
eniging Liefde en Vrede. Receptie in zaal Obadja aan de Wil-
lem Beukelszoonstraat. 

11 De te Vlaardingen geboren en 
getogen officier van het Leger des 
Heils, majoor Maaike Visser, leidt 
de samenkomsten in de Legerzaal 
aan de Baanstraat. 

In de Harmonie receptie en feest-
avond ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de plaatselijke 
R.K. Middenstandsvereniging. 

12 Met feestmutsen getooide kleu-
ters van de Nutskleuterschool aan 
de Binnensingel vieren het gouden 
jubileum van de school 

In de Harmonie houdt de Suri-
naamse Otto Sterman voor de 
Hervormde vrouwenclub een voor-
drachtsavond onder de titel 'Ik ben 
een neger'. 

13 Postagentschap geopend in de sigarenzaak van A. 't 
Hoen aan de Schimmelpenninckstraat 16a. 

Burgemeester Heusdens bezoekt bij de Nieuwe Matex N.V. de 
Batman, de eerste Turkse tanker die na de oorlog de Nieuwe 
Waterweg binnenloopt. 

In gebouw Liefde en Vrede opent wethouder G. Walstra een 
door de plaatselijke afdeling van de Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers georganiseerde bazar ten bate van het bejaar-
denwerk. 

In de Harmonie concert door pianist Bram Boelee voor leerlin-
gen van de hoogste klassen van de lagere scholen. 

14 Banketbakkerij L. Boer, Hoogstraat 96, bestaat 25 
jaar. 

15 Opening van een filiaal van zelfbedieningsbedrijf Zijl-
stra aan de Korte Hoogstraat 33-35. 

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van Ibsen's 'Spoken' door 
De Haagsche Comedie. 

Pater H. de Greeve voert in de Stadsgehoorzaal zijn Mariaspel 
op. 

16 Aan de Hoogstraat is de sloop van de R.K. Joannes de 
Dooperkerk begonnen. 

Vliegerwedstrijd van clubhuis De Haven met honderd deel-
nemers. 

Minister-president dr. W. Drees opent het Unilever Research 
Laboratorium aan de Veersingel (Deltaweg). Burgemeester 
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Heusdens biedt de directie een beeldhouwwerk aan. 

16-1 In de Visbank expositie van de Vlaardingse Kunst-
kring met werken van Jaap Weiland, Jan Baars, Reinier Rijke, 
L. Dijkshoorn en Henk Plomp. 

17 Burgemeester Heusdens slaat de eerste paal voor een 
complex van 290 woningen in de Westwijk, langs de Rijks-
weg. 

Gevestigd aan de Hoogstraat 35 J.J.H. Frederiks, horloger en 
juwelier. 

De groentenopslagplaats van de gebroeders Korpershoek aan 
de Billitonlaan door brand verwoest. 

In de Harmonie spreekt Simon de Waard voor de plaatselijke 
afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling over 
zijn reis door Noord-Afrika. 

18 In de Grote Kerk herdenking van het 70-jarig bestaan 
van Chr. jeugdvereniging Liefde en Vrede. 

21 De VL 86 Vooruit van de N.V. Doggermaatschappij, die 

De sloop van de R K Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat (16 
november). 
(Collectie Stadsarchief). 

op 11 oktober jl. na een aanvaring ter hoogte van Maassluis is 
gezonken, voor de sloop verkocht. 

Intocht van Sint Nicolaas. 

Sint Nicolaasactie "Altijd Prijs', georganiseerd door het Mid-
denstands Actiefonds. 

22 Tijdens baggerwerkzaamheden in de Vulcaanhaven 
wordt een magnetische mijn opgebaggerd. De mijnenoprui-
mingsdienst maakt de bom onschadelijk. 

23 Dankzij de ingevallen vorst kan de sproeibaan van 
tennispark Soenda opengesteld worden voor de leden van de 
Vlaardingse IJsclub. 

24 Burgemeester Heusdens opent de galazwemavond in 
het Kolpabad. De opbrengst van de zwemwedstrijden, met 
onder andere de Olympische zwemploeg, is bestemd voor het 
Hongaarse volk. 

24 In de Harmonie feestavond voor het personeel van 
Drukkerij Van Dooren N.V. Vijf jubilarissen worden gehul-
digd. 

Na SVÏ! jaar 1ste dan te zijn geweest, is J. van Gorsel na een 
succesvol judo-examen in Amsterdam thans 2de dan. 

•• r . : 
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27 In de Stadsgehoorzaal concert door het Utrechts Ste-
delijk Orkest onder leiding van Paul Hupperts 

Aan de Gedempte Biersloot eerste paal geslagen voor een be-
drijfspand met bovenwoningen voor motorrijwielhandel en 
reparatie-inrichting J Bouman 

De VL 7 Ada, schipper P Keus, van de NV Zeevisserij Mij 
Holland met motorstoring de haven van Dieppe binnenge-
sleept door de VL 85 Bertina, schipper P van de Plas, van 
Visserij Maatschappij Vlaardingen N V 

28 Drs H J Smit, rector van het Groen van Pnnstererly-
ceum, spreekt voor de plaatselijke afdeling van de Ned Chr 
Vrouwenbond over 'Karakter en opvoeding' 

29 Slagerij J Wielaard, voorheen Eendrachtstraat, opent 
een nieuwe slagerij aan de Broekweg, hoek Burgemeester 
Pruissingel 

In Muzanda viert de Vereniging van huis- en grondeigenaren 
het 50-jarig bestaan 

In de Stadsgehoorzaal viering van het gouden jubileum van 
de Nutskleuterschool met een voorstelling van het toneelspel 
"En de vogels zwijgen' door de Schiedamse toneelvereniging 
Utile Dulci 

December 

1 J F van Fessum en L de Groot 25 jaar in dienst van de 
N V Vlaardingse machinefabriek I A Kreber 

In de Grote Kerk concert door het Shell mannen- en dames-
koor Spreker de Hongaarse predikant ds J Kerekes 

Siervishandel De Maanvis, voorheen Binnensingel, opent een 
grotere winkel aan de Eendrachtstiaat 58 

In de Stadsgehoorzaal optreden door het Nieuw Nederlands 
Toneelgezelschap met het stuk "Pancras Duif' van Herman 
Heijermans Na afloop wordt hoofdrolspeler Johan Elsensohn 
gehuldigd door burgemeester Heusdens in verband met zijn 
40-jarig jubileum als toneelspeler 

3 Benoemd tot onderwijzeres aan de Prinses Wilhelmi-
naschool mej W de Blois, tot onderwijzeres respectievelijk 
onderwijzer aan de Van der Schaarschool mej H Hogenkamp 
en C van der Merwe 

Het echtpaar G Versteeg-De Graaff 60 jaar getrouwd 

4 Voor de AVRO-radio zangrecital door de Vlaardingse 
sopraan Leni Hoogland 

Uw drogist brengt het 

SCHtHKTHtT 
Eau de Cologn* 

Parfums 

Luxe doven zeep 

Brillanline 

Alter-skave sticks 

Scheerletlons 

Seheerappareten 

Scheerkwasten 

Warmwaterzakken 

M 
Kwahieii koopi U bij Uw oDROGIST^ 

Advertentie voor Sint Nicolaas (Nieuwe Vlaardingsche Courant 

30 november) 

Aan de Mercuriusstraat opent burgemeester Heusdens het 
nieuwe bedrijfspand van de NV Internationale Rubber Pro-
ducten, een dochteronderneming van International Rubber 
Products te Chicago 

7 De VL 121 Willem, gebouwd in opdracht van Visserij 
Maatschappij Vlaardingen N V, te water gelaten bij scheeps-
werf De Hoop te Leiden 

8 De nieuwe werkplaats van electrotechnisch bedrijf G 
Boogaard aan de Emmazijstraat door burgemeester Heusdens 
in gebruik gesteld 

11 J de Wilt 45 jaar in dienst van N V Dorsman & Ode 

12 BIJ het bereiken van het hoogste punt wordt de vlag 
gehesen op de Van Heutszflat aan de Floreslaan 

Het totaalbedrag dat in Vlaardingen bijeen is gebracht voor 
het Hongaarse volk bedraagt thans ƒ 72 136,88 

13 Voor de personeelsvereniging van Scheepswerf en ma-
chinefabriek A de Jong N V vertoont cineast S de Waard zijn 
films over Marokko 

De eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-
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Nassau, verleend aan J Bakker en D Lengton wegens hun 
50-jarig dienstverband bij de Machinale kuiperij A de Neeff 
N.V te Maassluis 

15 Tweede Kamerlid drs D van der Mei spreekt voor de 
C H -jongeren over Europese integratie 

16 Het echtpaar H van der Pijl-Peters 60 jaar getrouwd 

17 Het Vlaardings Schaak Genootschap bestaat 40 jaar 
Dit feit wordt gevierd met een bezoek aan de ijsrevue in de 
Ahoyhal te Rotterdam 

Het echtpaar De Vries, beheerders van het Volksbondkoffie-
huis, gehuldigd door een groep bejaarden, die gedurende 12'/: 
jaar gastvrijheid genoten in het koffiehuis 

18-22 Expositie in de Visbank, georganiseerd door boekver-
koper A Pontier, kunsthandel J Vogel en speelgoedmagazijn 
Het Kinderparadijs 

19 Aanbesteding van de bouw van een hervormde kerk 
aan de Billitonlaan 

In het Redershuis, Westhavenkade 45, opent de firma L Kalk-
man & Zoon het cafe-restaurant 'Het Reedershuys' 

Verboon's Geschenkenhuis verplaatst van de Schiedamseweg 
naar Korte Hoogstraat 12-14 

20 Eerste paal geslagen voor de Sportflat aan de verleng-
de Sportlaan 

W N A Hos benoemd tot onderwijzer aan de Willem de Zwij-
ger-uloschool 

De Eerste Vlaardingse brood-, koek- en banketfabriek Jan 
Smelik verplaatst naar Apeldoorn 

21 In de Remonstrantse Kerk voert een groep catechisan-
ten het kerstspel 'In de mensen een welbehagen' op 

22 In de Grote Kerk samenzang onder leiding van Frits 
Mehrtens, onder het motto 'Heel Vlaardingen zingt het oude 
kerstlied' 

Afscheid van C C Froger, hoofd van de Van Kampenschool 
HIJ wordt opgevolgd door I Brouwer, onderwijzer aan de Ds 
De Stoppelaarschool 

25 Om zes uur 's morgen kerstwijdingsdienst door het Le-
ger des Heils in de Stadsgehoorzaal 

27 In Excelsior officiële huldiging van het echtpaar De 
Vries, beheerders van, het Volksbondkoffiehuis, ter gelegen-
heid van het 12V2-jarig jubileum 

28-29 Postduivententoonstelling m de Visbank, georgani-
seerd door de postduivenvereniging De Vredesduif 

29 Havenbedrijf Vlaardingen-Oost neemt afscheid van 
zeventien personeelsleden, die de pensioengerechtigde leef-
tijd hebben bereikt 

30 In de Remonstrantse Kerk afscheid van da G S Wes-
terouwen van Meeteren en bevestiging en intrede van ds J 
Bouterse 

5̂ "" È '^ t. 

KERSTTENTOONSTEUING 
in de Visbank 

„GEZELLIGHEID 
IN HET GEZIN" 
van a.s. dinsdag IS t.m. zaterdag 22 dec. 
n.m. van 3—6 en 8—10 uur 

georganiseerd door" 

„HET KINDERPARADIJS": 
gezelschapsspelen, die nooit veivelen 

AART PONTIER, Boekverkoper: 
Het boek als kerstgeschenk 

KUNSTHANDEL VOGEL: 
Het kunstvoorwerp in huis 

Gratis toegang — Bqzonder attraktief 

Advertentie van 
Winkelcentrum De Visbank 
(Groot Vlaardingen 
14 december) 
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Januari 

1 Vlaardingen telt 72.568 inwoners, 827 minder dan per 
1 januari 2005. 

In een voornamelijk gemoedelijke en gezellige sfeer is de 
jaarwisseling zonder grote incidenten verlopen. Aan de Maas-
sluissedijk wil de stapel kerstbomen geen vlam vatten, met 
als gevolg veel overlast van rook en roet voor de bewoners 
van de Curagaolaan. 

2 Het nieuwe Afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 is 
in gebruik genomen. Het nieuwe station voor grofvuil is gro-
ter, gebruiksvriendelijker en overzichtelijker dan het oude aan 
de Hoflaan. 

4 Verschenen de eerste editie van de nieuwe weekkrant 
Groot Vlaardingen. De krant verschijnt voortaan in tabloid-
formaat. 

7 De Vlaardingse presentator Kevin Brouwer heeft een 
contractverlenging gekregen bij Endemol. Hij wordt één van 
de vaste presentatoren van Game Time. Daarnaast gaat hij 
door met RNN7 waar hij programma's produceert en presen-
teert. 

10 Vlaardingen heeft weer een margarinefabriek. On-
danks het feit dat ROMI Smilfood aan de Koningin Wilhel-
minahaven de activiteiten heeft verplaatst naar Heerenveen, 
gaat een deel van de werkzaamheden verder onder de naam 
Food4U. Vijftien van de 115 werknemers van ROMI vonden 
werk in de nieuwe fabriek. 

11 Wim Maurits en Jan Bouw-
man benoemd tot lid van verdien-
ste van voetbalvereniging Victoria 
'04. Wedstrijdleider Koos de Ruij-
ter onderscheiden met de Gouden 
Speld van de KNVB. 

14 Het Marnixplantsoen in de 
Westwijk is na ophoging veranderd 
in een grote watervlakte. Volgens 
de universiteit van Wageningen is 
de oorzaak het verkeerd gebruik 
van zwaar materieel tijdens de 
werkzaamheden. 

Huldiging Vlaardingse sportkam-
pioenen 2005. Winnaars zijn hand-
balster Roxanne Bovenberg, atleet 
Teo Maat en voetbalteam Victoria 
'04. 

15 Een lek in een stoomleiding bij Shell Pernis zorgt voor 
grote geluidsoverlast in Vlaardingen. Het oorverdovende ge-
raas met een sterkte van 140-150 decibel is urenlang hoor-
baar. Door de vele bellers zijn de DCMR en de politie telefo-
nisch onbereikbaar. 

17 In de Burgerzaal bijeenkomst van Vlaardingse onder-
nemers. Zij vinden dat één tot drie uur gratis parkeren in het 
centrum de belangrijkste maatregel is om het stadshart brui-
send en aantrekkelijk te maken. Ook wensen de ondernemers 
aanpak van leegstand en meer surveillance 's avonds en in het 
weekeinde. 

18 Het Vlietland Ziekenhuis heeft de Medisch Contact 
Communicatieprijs gewonnen voor het boek 'Borstbeelden'. 
Het boek bevat foto's van vrouwen die zijn behandeld voor 
borstkanker. 

19 Filmtheater Het Zeepaard heeft tijdelijk onderdak ge-
vonden in het Delta Hotel. Het Zeepaard moest op zoek naar 
vervangende ruimte vanwege de verbouwing van het Theater 
van Vlaardingen. 

20 Het Keniaproject van Wim van der Burg heeft 50.000 
vierkante meter land aangekocht. De komende jaren wordt 
geprobeerd de landbouw te verbeteren. Het is de bedoeling 
dat in maart al de eerste oogst van het land kan worden ge-
haald. De opbrengst wordt verdeeld onder de Kenianen. 

Brand bij metaalhandel Zethameta veroorzaakt veel overlast in de 
omgeving (24 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De bedrijfspanden van bouwmatenalenhandel Baauw aan de 
Havenstraat, gezien vanaf de Hoflaan (30 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

23 Verschenen het boekje 'Gestolen Jeugd' van Cornelis 
J. Dobbelstein. Het boekje gaat over de ervaringen van de 
schrijver in de Tweede Wereldoorlog. Hij was drie jaar toen de 
oorlog uitbrak 

24 Belangenvereniging Havenstraat is voortaan op inter-
net te vinden. Onder www.belangenvereniginghavenstraat. 
nl wil men bewoners op de hoogte houden van de stand van 
zaken betreffende het Buizengat. 

Een forse brand bij metaalhandel Zethameta aan de Waterlei-
dingstraat zorgt voor veel rook- en stankoverlast. Aan direct 
omwonenden wordt het advies gegeven om ramen en deuren 
te sluiten. 

25 Henk van den Berg verlaat na de komende gemeente-
raadsverkiezingen de politiek. De CDA'er zet na een periode 
van bijna tien jaar een punt achter zijn politieke carrière 

26 Han Raaijmaekers ontvangt als tweede Vlaardinger 
uit handen van wethouder B. van der Velde de Pluim van de 
Maand voor zijn inzet voor onder andere de VLOS en Vele 
Vlaardingers Eén Huis. 

28 Door de kleigrond boven het drainagesysteem te ver-

vangen door zand hoopt men de wateroverlast in het Marnix-
plantsoen op te lossen. Ook komt er waar nodig extra drai-
nage. 

Vandaag viert de 60.000"° inwoner van Vlaardingen, Bertha 
Broekman, haar 50"° verjaardag in Nieuwerkerk (zie ook Kro-
niek 1956). 

De herten in de Broekpolder krijgen een nieuw plekje in het 
zuidwestelijke deel van de polder. Eerst verhuizen de hinden 
en de kalveren. Het overbrengen van de bokken is momenteel 
niet verantwoord Zij verhuizen nadat zij hun geweien hebben 
afgeworpen. 

29 Overleden op 67-jarige leeftijd B.A.M. Verbiest, direc-
teur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 

30 Baauw Bouwmaterialen BV verhuist naar de Bellstraat 
5 op het industrieterrein De Vergulde Hand. De verhuizing 
betekent het vertrek uit de Havenstraat, waar het familiebe-
drijf sinds 1920 was gevestigd. Op de nieuwe locatie beschikt 
het bedrijf over 6.000 vierkante meter oppervlakte tegen 
2.000 voorheen. 

Restaurant Hard Times aan de Rijkestraat wint de Vlaarding-
se horecaprijs "De UITblinker'. De tweede prijs is voor restau-
rant The Happy Farmer. Theeschenkerij De Zeeman krijgt een 
eervolle vermelding. 
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Februari 

2 Er is een kapvergunning 
verleend voor 925 populieren in de 
Broekpolder. Het gaat hierbij om 
bomen van slechte kwaliteit. Er 
worden 4.000 nieuwe bomen ge-
plant, waaronder eiken. Men hoopt 
zo een afwisselende en duurzame 
beplanting te krijgen. 

De politieke partijen mogen de ver-
kiezingsposter niet meer zelf plak-
ken. De gemeente zorgt ervoor dat 
alle posters van deelnemende par-
tijen worden opgeplakt op de daar-
voor bestemde borden. 

4 Brandweerliedenvereniging 
Door Oefening Vaardig herdenkt 
in de brandweerkazerne aan de 
Hoflaan de slachtoffers van de olie-
brand van 1951. Gedurende het 
75-jarige bestaan van de vrijwillige brandweer Vlaardingen 
zijn in totaal zes mensen omgekomen: Pieter van Delft, Mari 
Hendrikus Kok, Albert Hendrik Maat, Pieter Batenburg en 
Herman Westerdijk (1951) en Eldert Harreman (1978). 

Aad Zoutendijk heeft zojuist de Bob Verbiest Cultuurprijs voor de 
Stichting Internationale Orgelweek in ontvangst genomen (17 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De ANWB Uitwinkel heeft het VVV-kantoor aan de Westha-
venkade uitgeroepen tot beste vestiging van Nederland. De 
onderscheiding wordt binnenkort overhandigd. 

Belangenvereniging Havenstraat is naar de rechter gestapt 
om de sloop van de bedrijfspanden van Baauw te voorkomen. 
De bewoners zijn bang voor schade aan hun woningen door 
trillingen. De gemeente heeft nagelaten de sloopvergunning 
voor de panden te publiceren in het huis-aan-huisblad. 

8 Shell verkoopt Sportpark Vijfsluizen aan projectont-
wikkelaar OVG. Het sportcomplex wordt een businesspark. Er 
is 170.000 vierkante meter kantoorruimte gepland in een om-
geving die wordt gemodelleerd naar voorbeeld van Chiswick 
Park in Londen. Dit park valt op door het gebruik van veel 
groen. 

De rechtbank heeft onlangs besloten dat er geen reden meer 
is om de bouw van de eerste HOED (Huisartsen Onder Een 
Dak) aan de Kopenhagenlaan tegen te houden. De vier apo-
thekers in Holy stapten naar de rechter omdat zij van mening 
zijn dat er geen plek is voor een vijfde apotheek en er sprake 
is van oneerlijke concurrentie. De bouw zal op korte termijn 
worden hervat. 

des Volks - ontvangt uit handen van burgemeester Bruinsma 
de Koninklijke erepenning vanwege het lOO-jarig bestaan. 

9 Proper Stok is deze week, zoals aangekondigd bij de 
bewoners, begonnen met de sloop van de bedrijfspanden van 
Baauw aan de Havenstraat. Inmiddels is het bedrijf door Be-
langenvereniging Havenstraat op de hoogte gesteld van het 
kort geding dat hierover volgende week zal dienen. 

10 Kevin Brouwer wint tijdens de Gala Award Show van 
de televisiezender RNN7 de Gouden Leo in de categorie 'Beste 
presentator'. 

11-12 26'" editie van het Judotoernooi Groot Vlaardingen 
met bijna duizend deelnemers. Judoka Gabriëlla Brussé ver-
dient met een tweede plaats de eerste punten voor deelname 
aan de EK judo voor junioren. 

14 Burgemeester Bruinsma heeft alle stempassen voor de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ongeldig verklaard. 
Door een fout bij de drukker staat op 23.000 passen een ver-
keerde geboortedatum of achternaam. Alle kiesgerechtigden 
krijgen deze week een nieuwe stempas toegestuurd in een 
andere kleur en met een speciale opdruk. 

Het Gemengd Rijnmondkoor - in 1906 opgericht als de Stem 15 Onder de naam 'Vlaardingen Promotie' hebben zestig 
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Wouter Bos deelt rozen uit in zijn geboortestad (24 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

leerlingen van de VOS nagedacht over het imago van Vlaar-
dingen Zij vinden dat Vlaardingen zich moet profileren als 
groene parel van de randstad. 

Vlaardingse vrouwen worden gemiddeld 80,8 jaar. Voor man-
nen is de levensverwachting 75,6 jaar. De meeste mensen 
sterven aan hart- en vaatziekten en kanker. Deze cijfers staan 
vermeld in het vorige week verschenen rapport 'Sterfte in 
Zuid-Holland'. 

17 Eerste Cultuurgala in de Grote Kerk onder het motto 
'Bijzonder Klassiek'. Uitreiking van de eerste Bob Verbiest 
Cultuurprijs aan de Stichting Internationale Orgelweek Vlaar-
dingen en het Sleepvaartmuseum te Maassluis. Bob Verbiest, 
directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., was tot 
zijn overlijden in januari de drijvende kracht achter de prijs. 
De prestigieuze prijs zal elke twee jaar worden toegekend aan 
een persoon of instelling die een bijzondere culturele bijdrage 
van uitzonderlijke kwaliteit heeft geleverd. 

18 De Rotterdamse rechter heeft de vordering afgewezen 
die Belangenvereniging Havenstraat had geèist tegen Proper 
Stok. De belangengroep eiste 250.000 euro voor elke dag dat 
Proper Stok doorgaat met het slopen van de opstallen van 
Baauw. 

20 De Historische Vereniging Vlaardingen heeft de D66 
Participatieprijs 2006 gewonnen, omdat zij de afgelopen jaren 

voortdurend haar stem heeft laten 
horen over allerlei sloopplannen, 
die het historische karakter van de 
stad ernstig zouden aantasten. 

21 Brand bij de Rotterdam Bulk 
Terminal in de Vulcaanhaven. De 
brandlucht is waarneembaar tot in 
de omgeving van Heenvliet en Ab-
benbroek. Vanwege de sterke rook-
ontwikkeling wordt aangeraden 
deuren en ramen te sluiten. 

Het aantal bijstandsuitkeringen is 
in één jaar met 404 gedaald. Vlaar-
dingen zit met een daling van 15% 
in de top vier van Nederlandse ge-
meenten. 

23 De Stadsregio Rotterdam 
geeft 900.000 euro subsidie voor 
de bouw van de Twist, de rode ge-
draaide brug over de Vlaardingse 

Vaart. 'De Wokkel', zoals de brug door veel Vlaardingers al 
wordt genoemd, zal 1,4 miljoen euro gaan kosten. 

De gemeente doet te weinig aan de luchtvervuiling. Het lucht-
kwaliteitplan bevat wel beleidsvoornemens, maar budget en 
concrete uitvoeringsplannen ontbreken. Dat is de conclusie 
van de Stichting Natuur en Milieu en de twaalf provinciale 
milieufederaties. 

24 'Boswandeling' in Vlaardingen. In het kader van de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen brengt PvdA-voor-
man Wouter Bos een bezoek aan zijn geboortestad. Op het 
Liesveld en het Veerplein gaat hij samen met plaatselijke 
PvdA-leden in discussie met het publiek. 

Een baby van nog geen 24 uur oud is te vondeling gelegd voor 
de deur van huisarts A.P. Scheek aan de Schiedamseweg. De 
vondeling werd ongewassen en gewikkeld in een dekentje 
achtergelaten in een boodschappentas van Bas van der 
Heijden. Het jongetje verkeert in blakende gezondheid. 

In restaurant Het Scheele Hoekje ontvangt Sjaak Bambach uit 
handen van wethouder Van der Velde de Pluim van de Maand 
voor zijn inzet voor de sport in Vlaardingen. 

27 Wethouder P. Scheffer geeft het startsein voor de sloop 
van de Kettingfabriek op het voormalige terrein van Haven-
bedrijf Vlaardingen Oost. De sloop is nodig voor de komst van 
de Norfolkline. De gemeente begint volgende maand met de 
aanleg van een rotonde en een nieuwe aansluiting van de Ko-
ningin Wilhelminahaven op de Vulcaanweg. 
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28 De geboorte van vondeling Bob is aangegeven. Het 
jongetje wordt vernoemd naar schaatser en medaillewinnaar 
Bob de Jong. De definitieve naam wordt vastgesteld bij Ko-
ninklijk Besluit. 

Maart 

1 Wethouder C. Bot "heronthult' voor het oude Hema-
pand de voetstap van oud-burgemeester J. Heusdens. In 1963 
zette Heusdens de stap in het cement ter gelegenheid van de 
opening van winkelcentrum Het Liesveld. 

De voetstap van oud-burgemeester J Heusdens wordt 'heronthuld' door 
wethouder Bot (1 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Burgemeester Bruinsma is verreweg de bekendste politicus 
van Vlaardingen. Volgens een NIPO-onderzoek kent 10% de 
burgervader, gevolgd door de wethouders B. van der Velde 
(5%), A. Attema (4%) en C. Bot (4%). 

Automobielbedrijf Vink & EVAG NV bestaat 80 jaar. Het be-
drijf werd in maart 1926 in Schiedam opgericht door Gerrit 
Vink. In 1987 hebben de Ford-dealers uit Vlaardingen en 
Schiedam hun krachten gebundeld in één groot automobiel-
bedrijf 

7 Gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst kan wor-
den gestemd op elke gewenste locatie. Op de drie spoorweg-
stations staan mobiele stembureaus. Opkomst 56,2% tegen 
52,35% in 2002. PvdA 31,87% tegen 19,94%; CDA 13,42% 

tegen 17,18%; VV2000/Leefbaar 8,53% tegen 14,95%; VVD 
10,86% tegen 14,23%; SP 12,77% tegen 8,18%; Groenlinks 
7,87% tegen 7,76%; CU/SGP 6,83% tegen 7,72%; StadsBe-
langen Vlaardingen 2,70% tegen 3,94% en AOV 3,00% tegen 
2,65%. D66 verliest met 2,25% (3,44%) haar zetel in de ge-
meenteraad. Met een winst van vijf zetels wordt de PvdA de 
grootste winnaar. 

Mevrouw G. Sterrenburg-de Ruijter ontvangt uit handen van 
burgemeester Bruinsma een Koninklijke onderscheiding. In 
Zorgcentrum De Wetering viert de 80-jarige haar 25-jarig ju-
bileum als vrijwilligster. 

8 Judoka Gabriëlla Brussé heeft 
tijdens de NK voor de jeugd tot 
17 jaar een zilveren medaille ver-
overd. 

De gemeente heeft een lijst met 
'monumentale bomen' opgesteld. 
In totaal 240 bomen hebben een 
speciale beschermde status gekre-
gen. De bomen zijn in de meeste 
gevallen rond de 80 jaar of ouder 
en hebben een bijzondere uitstra-
ling voor de omgeving. Ook in de 
loop der jaren aangeplante herden-
kingsbomen staan op de lijst. 

9 In een speciale vergadering 
neemt de gemeenteraad afscheid 
van raadsleden, die vrijwillig of ge-
dwongen - omdat zij niet zijn her-
kozen - de raad verlaten. Voor het 
raadslid Bert van Nieuwenhuizen is 

het afscheid extra zuur omdat ook zijn partij D66 niet terug-
keert in de gemeenteraad. 

10 Na eerder deze week door de politie te zijn aangehou-
den, worden de vermoedelijke ouders van vondeling Bob door 
de Rotterdamse rechtbank wegens persoonlijke omstandighe-
den weer op vrije voeten gesteld De overigens niet uit Vlaar-
dingen afkomstige 31-jarige man en 29-jarige vrouw legden 
eind februari het nog geen 24 uur oude baby'tje te vondeling, 
een misdrijf waarop maximaal 4,5 jaar celstraf staat. 

11 Vlaardingse Orgelestafette, georganiseerd door de 
stichting Big Ben. Zes particuliere pijporgelbezitters stellen 
hun huis open voor het publiek. De uitvoerende musici zijn 
Geert Bierling, Kees van Eersel, Aad van der Hoeven, Jaap 
Kronenburg, Mar van der Veer en Bas de Vroome. 

Belangenvereniging Havenstraat heeft het ingestelde beroep 
en het kort geding tegen de sloop bij het Buizengat verloren. 
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Zij laat het er echter niet bij zitten en wil het bezwaar bij de 
Raad van State laten behandelen. 

Ben van As, floramedewerker van de gemeente, ontvangt de 
Gouden Vlinder van de Vlinderstichting Nederland voor zijn 
bijzondere inzet. Van As is in de Heemtuin en het Holypark al 
jaren bezig het aantal vlindersoorten uit te breiden. Tot nu toe 
zijn 501 soorten geteld. 

12 Tennisster Nicolette van Uitert verovert te Rotterdam 
de nationale indoortitel voor speelsters tot achttien jaar. 

13 Uit handen van de minister van Buitenlandse Zaken 
B. Bot ontvangt Anas Al Maleh namens zijn vader de Geu-
zenpenning 2006. In zijn telefonisch uitgesproken dankwoord 
zegt Haitham Maleh te hopen dat de mensenrechten in Syrië 
en de rest van de wereld kunnen worden hersteld. 

Minister B Bot overhandigt de Geuzenpenning aan de zoon van 
Haitham Maleh (13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

14 Op de minuut nauwkeurig bedekt de schaduw van het 
kunstwerk "De Waakzame Ogen' om 14.18 uur (afgerond 14,3) 
de betegelde witte stenen onder het kunstwerk van de in-
middels overleden kunstenaar Joop Beljoen. De pilaar op het 
Sluisplein is overigens ook 14,3 meter hoog. Het is niet be-
kend wat de kunstenaar met de datum 14 maart had toen hij 
het kunstwerk maakte. Wellicht verwijst het naar de interna-
tionale pi-dag. 

15 Een aantal bewoners uit wooncomplexen die met sloop 
worden bedreigd, hebben het 'Platform Vlaardingen tegen 
sloop en woningnood' opgericht. De belangrijkste reden hier-
voor is de sloop van betaalbare huurwoningen en de structu-
rele woningnood in Vlaardingen en omgeving. 

16 De coalitiepartijen zijn bekend. De PvdA zal de ko-
mende vier jaar samen met CDA en GroenLinks aan het roer 
staan. Morgen praten de partijen over de inhoud van het be-
leid en het collegeprogramma. Pas daarna zullen de wethou-
dersposten definitief worden verdeeld. 

17 Leerplichtambtenaren onderzoeken of de dertig leer-
lingen, die gisteren zijn aangehouden in het kader van de Dag 
van de Leerplicht, aan het spijbelen waren. Als blijkt dat de 
scholieren verzuimden, volgt een gesprek op het stadhuis en 
mogelijk een proces-verbaal. In de loop van het jaar zullen 
nog drie straatacties plaatsvinden. 

18 Scoutinggroep AUart van Heemstede is sinds kort een 
door de ODVB - het kenniscentrum voor leren in de praktijk 
in de sectoren gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverle-
ning - erkend leerbedrijf. De scouting mag stagiaires begelei-
den en hun beroepspraktijkvorming verzorgen. 

De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad is flink gedaald. 
De oude raad had een gemiddelde leeftijd van 57, de nieuwe 
van 48 jaar. Verder zitten er ook meer vrouwen in de raad: 
bijna 35% van alle stemmen ging naar een vrouw. 

22 Nederlands Kampioenschap veldloop voor gemeente-
ambtenaren in de Broekpolder. Ruim 4.000 ambtenaren ne-
men deel aan de wedstrijden van 6, 9 of 12 kilometer. Milieu-
kundige Rob van Zanten behaalt op de 12 km voor mannen 
van 45 jaar en ouder een eerste plaats. 

23 Het college heeft vergunning verleend voor de sloop 
van het kantoorgebouw van Stadswerk aan de Hoflaan. De 
ambtenaren verhuizen naar het voormalige GAK-gebouw aan 
de Industrieweg. De sloop is noodzakelijk vanwege het wo-
ningproject Buizengat. 

24 Bij stadsarchivaris H.J. Luth zijn ruim 160 aanmel-
dingen binnengekomen voor het DNA-onderzoek naar de 
'oer-Vlaardinger'. Daarbij wordt het DNA van authentieke 
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Vlaardingse families vergeleken met het erfmateriaal van de 
duizend jaar oude schedels die aan de Markt zijn gevonden 
Volgende week zullen de archivaris en professor De Knijff van 
het Forensisch Laboratorium uitzoeken hoeveel mensen kun-
nen meedoen aan het onderzoek 

Dankzij een gift van het Fonds Schiedam Vlaardingen e o 
kan de Stadsgehoorzaal de bezoekers nog meer bieden Het 
fonds heeft 150 000 euro geschonken voor de inventaris van 
het vernieuwde theater Eerder had het fonds al toegezegd de 
nieuwe trekkenwand te zullen betalen 

De Prins Willem Alexanderschool aan de Melis Stokelaan viert 
het 40-jarig bestaan met onder andere een inloopavond voor 
ouders, (oud-)leerlingen en oud-leerkrachten 

Nawal Al Baz, éen van de drijvende krachten achter het Inter-
cultureel Netwerk Vlaardingen, krijgt de Pluim van de Maand 
voor haar inzet om vrouwen meer bij de samenleving te be-
trekken 

25 Kunstenaar Jan van Dorp gaat de Oude-Havenbrug 
van een kunstwerk voorzien Het kunstobject moet op de In-
ternationale Dag van de Vrede (21 september) gereed zijn 
Het concept draagt de werktitel "Kleurrijk overbruggen' 

29 Kinderdagverblijf De Krentenmik is door het vakblad 
'Kinderopvang' genomineerd voor de titel "Kinderdagverblijf 
van het jaar' De prijs wordt dit jaar voor de eerste maal uit-
gereikt 

Zeker tien leerlingen van basisschool 't Ambacht zijn onwel 
geworden tijdens de gymles in de zaal aan de Meidoornstraat 
Vijf worden overgebracht naar het ziekenhuis Zes personeels-
leden van een nabijgelegen apotheek zijn met soortgelijke 
klachten ter controle naar het ziekenhuis vervoerd De oor-
zaak IS nog onbekend Vorige week vrijdag waren er al verge-
lijkbare problemen Ook toen verrichtte de DCMR metingen 
zonder iets te vinden 

De Frank van Borselenstraat wordt opgeschrikt door de dood 
van een 2-jarig meisje en haar vader De man sprong van het 
balkon en overleed op weg naar het ziekenhuis Het lichaam 
van het kind wordt door de politie in de woning gevonden 
Hoe de peuter om het leven is gekomen, is nog niet bekend 
De moeder was ten tijde van het drama op haar werk 

30 Wethouder Attema opent de nieuwe Groenafdeling 
van het Toeleveringsbedrijf aan de Energieweg 9-11 

Opnieuw ondervinden bewoners van de Havenstraat overlast 
van de nieuwbouw aan het Buizengat Parkeren bij de bouw-
locatie is onmogelijk geworden doordat er een hek is geplaatst 
en een geul is gegraven De bouwer wil geen commentaar 

geven op de kwestie 

"Dag van het Land' In het Albeda-college presentatie van het 
boek 'De historie van de Palestijnen in Vlaardingen' van Frans 
Assenberg Het boek beschrijft de geschiedenis van de rela-
tief grote Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen, momen-
teel bestaande uit zo'n 1 500 mensen De eerste groep van 65 
mannen arriveerde in Vlaardingen op 11 november 1963 

31 Overleden Martin Kappers (54), voormalig fractie-
voorzitter van de SP in de gemeenteraad 

April 

1 Nadat een voetbalwedstrijd bij Zwaluwen na bedrei-
ging van de scheidsrechter werd gestaakt, raken mensen 
slaags in de kantine Het gehele meidenelftal van het Rotter-
damse Noorderkwartier is aangehouden voor mishandeling en 
meegenomen voor verhoor 

2 In De Kathedraal aan de Koningin Wilhelminahaven 
finale van de IT'' editie van het Vlaardings Songfestival Win-
nares wordt de Maassluise Anne Nobel De miniplaybackshow 
wordt gewonnen door Sarah Verweij Tessa van Tol wint het 
tienerfestival De Groot Vlaardingen Persprijs gaat naar Ma-
rijke van Seters 

5 Burgemeester H Polman van Bergen op Zoom opent 
in het Visserijmuseum/Vlaardings Museum de tentoonstelling 
"De Aangename Ansjovis' Bergen op Zoom is de enige stad 
in Nederland van waaruit tot op de dag van vandaag nog op 
ansjovis wordt gevist 

8 De ziekteverschijnselen van een groep kinderen van 
basisschool 't Ambacht en medewerkers van een apotheek 
berusten volgens vooraanstaande deskundigen mogelijk voor 
een groot gedeelte op inbeelding Deze lezing wordt echter 
bestreden door de gemeente, de school en de betrokken apo-
thekers 

8-9 Museumweekend met onder andere in het Vissenjmu-
seum/Vlaardings Museum taxaties door antiquair Christian 
Korenhof en een demonstratie van de genealogische database 
ISIS door stadsarchivaris H J Luth 

11 Uit bezorgdheid over de gevolgen van umts-straling 
hebben Betty Jongeneel en Jolanda van der Bend de VBTU 
(Vlaardingse Burgers Tegen Umts) opgericht Zij volgen nauw-
gezet de plannen voor de plaatsing van nieuwe masten 

12 Groep 8a van basisschool 't Ambacht heeft in een brief 
verontwaardigd gereageerd op een artikel waarin twee des-
kundigen stellen dat er bij het incident in de gymzaal sprake 
moet zijn geweest van massahysterie De zaal blijft voorlopig 
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tot 18 april gesloten voor gebruik. Wanneer de metingen dan 
niets opleveren, wordt het gebouw weer vrijgegeven. 

De Amsterdamse advocaat-generaal L. Plas ziet geen heil in 
de herzieningszaak met betrekking tot de ten onrechte ver-
oordeelde Kees B. De zaak wordt daarom voorlopig stopgezet. 
Met de herziening wilden de advocaten Spong en Taekema 
vastgesteld krijgen of hun cliënt wel of geen eerlijk proces 
heeft gehad in de Schiedammer Parkmoord. 

In het stadhuis afscheidsreceptie van de wethouders C. Bot 
en P. Scheffer. 

Vlaardingen heeft eindelijk een Stadsmagazine. Het eerste 
glossy nummer is bijgevoegd bij Groot Vlaardingen. 

13 Installatie van het nieuwe college. 'Ambitieus, betrok-
ken, sociaal. De rem eraf', dat is de titel van het coalitieak-
koord 2006-2010 van PvdA, Groenlinks en CDA. De porte-
feuilleverdeling is als volgt: A. Attema (PvdA) - sociale zaken, 
onderwijs en integratie; C. Oosterom (CDA) - economische za-
ken, binnenstad en financiën; B. van der Velde (GroenLinks) 
- kunst en cultuur, jeugdbeleid en milieu en verkeer; H. Ver-
sluijs (PvdA) - personeel en organisatie, stadsontwikkeling en 
volkshuisvesting. 

Het nieuwe college presenteert zich Van links naar rechts C Oosterom, 
B van der Velde, A Attema en H Versluijs (13 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De gemeente heeft 2005 afgesloten met een positief saldo van 
5,3 miljoen euro. Het totale inkomen bedroeg 222 miljoen 
euro. Meevallers voor de gemeente waren onder meer extra 
bouwleges door de komst van de Norfolkline en de betaling 
van oude OZB-rekeningen. 

19 Burgemeester Bruinsma bevestigt het eerste 'gedrags-
bord' aan de kop van de Koningin Wilhelminahaven. Op de in 
totaal drie borden staan vormen van ongewenst gedrag ver-
meld en de boetes die hiervoor worden gegeven. Aanleiding 
zijn de ongeregeldheden in het gebied. 

20 Bij archeologisch onderzoek in de Schrijversbuurt zijn 
de resten van een boerderij uit de lö""" eeuw gevonden. Er zijn 
ook aanwijzingen gevonden voor bewoning in de Ijzertijd en 
de Romeinse Tijd. De vondsten zijn weer toegedekt, totdat 
duidelijk is of deze ter plaatse bewaard kunnen worden of dat 
ze moeten worden opgegraven om ze veilig te stellen. 

21 Spoorbeheerder ProRail heeft een camerasysteem ge-
plaatst op station Vlaardingen-Centrum en de nabijgelegen 
overwegen. Wanneer mensen op verboden terrein lopen, wor-
den de camera's automatisch ingeschakeld. Hiermee hoopt 
men een einde te maken aan het vernielen van de spoorbomen 
door uitgaanspubliek. 

22 Aan de Afrol opent wethouder Van der Velde de nieu-
we galerie "Kunst in de Kelder' van Celieke van der Linden 
en Frederic Fortanier. De ruimte is gelegen onder het pand 
Hoogstraat 72. 



Het aantal aangiften van misdrijven is vorig jaar gedaald van 
5.073 naar 4.763. De politie kreeg vooral minder meldingen 
van diefstal. Wat betreft geweldsdelicten is er een lichte stij-
ging waar te nemen, Er waren vooral meer meldingen van 
huishoudelijk geweld. 

Finale regionale talentenjacht X-Posure in de Kathedraal. 
Winnaar wordt beatboxer Ronaldo (Ronald Wannet). De twee-
de plaats en de publieksprijs zijn voor de groep The Incredible 
Dancers, bestaande uit Jessica Borsboom en Denise Rieu. De 
derde prijs gaat naar de funkband Lithium. Een extra vierde 
prijs gaat naar DH & the Interactive Explicit Dancers. Alle 
winnaars zijn afkomstig uit Vlaardingen. 

Reünie van (oud-)bewoners van de Van de Spiegelstraat in de 
kantine van De Hollandiaan. Ruim 120 mensen halen herin-
neringen op. 

23 Vanwege zijn bijzondere verdienste voor honkbal- en 
softbalvereniging s.c. Vlaardingen-Holy krijgt J.J. Smit (80) 
een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Bruinsma. 

26 In een poging om de bouw van een drie verdiepin-
gen hoog kantoorpand van de Stichting Meervoud in de Em-
mastraat tegen te houden, hebben omwonenden besloten om 
gezamenlijk een bezwaarschrift in te dienen tegen de door het 
college verleende bouwvergunning. 

27 De molen Aeolus krijgt van de provincie een eenma-
lige subsidie van 97.500 euro voor restauratie. De kap en de 
balken van de molen zijn al ver-
nieuwd, twee nieuwe zolders, deu-
ren en kozijnen getimmerd en vele 
duizenden steentjes vervangen. 

Alle basisschoolleerlingen uit groep 
8 leggen het praktische verkeers-
examen af In de weken vooraf-
gaand aan het examen hebben vei-
ligheidsassistenten samen met de 
politie 808 fietsen gecontroleerd en 
zijn er theorielessen gegeven. 

De Gemeentelijke Kredietbank heet 
voortaan Budgetbureau Vlaardin-
gen. De Stadsbank Midden Neder-
land voert nu de werkzaamheden 
van de in 1951 opgerichte GKB uit. 

28 In het stadhuis reikt burge-
meester Bruinsma Koninklijke on-
derscheidingen uit aan H.M.C, van 
den Berg, J. van Hemert, M.M.W. 

Rietveld, W.C. Baris-Hoogerwerf, CA.E, de Jonge, J. Verkuil, 
D.H. van der Werf, M.P. Zuydgeest, G.C. van Walsum, M. Bot, 
J.A. van der Sar-Gladpootjes, P. Moerman en T, Zonneveld-
Vellekoop. Ridder in de Orde van Oranje Nassau wordt J.F. van 
Leeuwen. 

Gestart de verbouwing van het pakhuis Oosthavenkade 56 
(voorheen Bot Meubelen) tot twaalf luxe zorgappartementen. 
In oktober a.s. opent de woonzorgvoorziening van Ronald en 
Marieke Oostlander onder de naam 'Oude Haven' haar deu-

29 Koninginnedag met onder andere aubade op de Markt, 
diverse muzikale optredens, jeugdfestijn in de Triangel, paar-
dentram, sterkste man van Zuid-Holland en operatie Manna, 
waarbij door zes historische vliegtuigen 6.000 broodjes wor-
den gedropt. 

Het echtpaar Harreman-van der Wagt 70 jaar getrouwd. Bur-
gemeester Bruinsma en echtgenote Fabienne feliciteren de ju-
bilarissen. Vlaardingen kent maar liefst 63 echtparen die tus-
sen de 65 en 73 jaar getrouwd zijn. Op 13 juli a.s. is het langst 
getrouwde stel 74 jaar in de echt verbonden. De afgelopen 
drie jaar hebben zeven paren hun 70-jarig huwelijk gevierd. 

Het beeldenpaar 'Ot en Sien' is weer terug aan de Van Limburg 
Stirumstraat (9 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Mei totdat de school in 1989 werd gesloopt 

1 Dag van de Arbeid In café d'Oude Stoep wordt het 
socialistische strijdlied op originele wijze ten gehore gebracht 
door stadsdichter Kees Alderliesten, rapper Carli Wilmans en 
Anne Nobel, winnares van het Vlaardings Songfestival Jan 
Heintze van de Evert Vermeer Stichting spreekt over de ge-
volgen van een aantal snelgroeiende economieën m de we-
reld 

Dr P J Moree is benoemd tot directeur bedrijfsvoering van de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 

Burgemeester Bruinsma feliciteert mevrouw C M van den 
Berg-Akkerman met haar 100"" verjaardag De jarige is 
schrijfster van kinderboeken en verhalenbundels 

4 Dodenherdenking Met de traditionele stille tocht over 
de Schiedamseweg wordt weer op waardige wijze stilgestaan 
bij de herdenking van alle oorlogsslachtoffers De herden-
kingstoespraak wordt gehouden door journalist Hjalmar Teu-
nissen 

5 Bevrijdingsdag De 46"" editie van de Bevrijdings-
ronde van Vlaardmgen wordt gewonnen door Ronald van der 
Wal 

Overleden op 83-jarige leeftijd verzetsman Sebil (Bill) Minco, 
voormalig voorzitter van de Stichting Geuzenverzet 1940-
1945 Minco was Officier in de Orde van Oranje Nassau en 
drager van onder andere het Verzetsherdenkingskruis en het 
Bundesverdienstkreuz 1' Klasse 

De Nederlandse ambassadeur in Syrie overhandigt de Geu-
zenpenning alsnog aan mensenrechtenactivist Haitham Ma-
leh De prijswinnaar kon in maart jl niet naar de uitreiking 
komen omdat de Syrische autoriteiten hem hadden verboden 
naar Nederland te reizen 

8 Op station Vlaardingen-Centrum zijn de toegangs-
poorten in gebruik genomen De poortjes kunnen voorlopig 
nog worden geopend met een abonnement, strippenkaart of 
een treinkaartje In de toekomst kan dit alleen nog met een 
OV-chipkaart Op 18 mei a s volgt Vlaardingen-Oost 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Organisatie 
van Vlaardingse Ondernemers (OVO) neemt Bert Roodhorst 
afscheid van het bestuur waarvan hij achttien jaar deel uit 
maakte Hij wordt opgevolgd door Wim Scholtes 

9 Het kunstwerk 'Kinderfiguren', beter bekend als 'Ot 
en Sien', is teruggeplaatst op de oude plek van de Prof Kohn-
stammschool aan de Van Limburg Stirumstraat Hier hebben 
de beelden van de Delftse kunstenaar H J Etienne gestaan 

10 De fusie van de handbalverenigingen Hollandiaan en 
WIK IS een feit De nieuwe club gaat verder onder de naam 
HoUandiaan/WIK-combmatie HWC en speelt in het nieuwe 
seizoen aan de Marnixlaan 

Vlaardmgen moet van de stadsregio tot 2020 1 400 nieu-
we woningen hebben gebouwd Voor iedere beloofde, maar 
niet opgeleverde woning hangt de gemeente een boete van 
tweeduizend euro boven het hoofd De bouwafspraken zijn 
gemaakt om een meer evenwichtig woningaanbod in de Rijn-
mond te creëren 

11 De gemeente doet proeven met nieuwe milieuvriende-
lijke methoden van onkruidverdelging Zo wordt bijvoorbeeld 
in delen van Holy een "kant-brand-steker' ingezet en in het 
historische centrum "streetclean' gespoten, een biologisch 
middel op basis van citroen en azijnzuur 

Het college wil het grootste deel van de opbrengst van de ver-
koop van AVR-aandelen gebruiken voor een mooiere Broek-
polder en een socialer Vlaardmgen De aandelen leveren de 
gemeentekas 15,7 miljoen euro op 

In winkelcentrum De Loper ontvangen marktbezoekers de 
eerste exemplaren van het Burgerjaarverslag 2005 uit han-
den van burgemeester Brumsma 

12 Vlaardmgen heeft een nieuwe stadsdichter Kees Al-
derliesten geeft het stokje over aan Teuntje Verheul-Vreug-
denhil (pseudoniem voor Elma Oosthoek) die tot en met 2007 
de stad mag verrijken met haar poëzie Het werk van Kees 
Alderliesten als stadsdichter is gebundeld onder de naam "Van 
Dorpsgek tot Stadsdichter' en bevat 99 gedichten 

13 Wethouder Van der Velde opent het project "Buiten-
beeld' aan de Buys Ballotlaan Onder de werktitel 'WesterBui-
tenSalon' zijn plannen gemaakt voor een kunstzinnige ont-
moetingstuin voor jong en oud Met de Romantische Dag is de 
uitvoering begonnen 

15 Aan de Vettenoordstraat valt een 4-jarige jongen in 
een ondergrondse vuilcontainer Het ventje wordt door de 
brandweer heelhuids bevrijd 

16-18 Basisschool 't Ambacht viert het 75-jarig bestaan met 
onder andere een reunie in het oude hoofdgebouw aan de 
Chrysantstraat 

17 De Volksuniversiteit Vlaardmgen moet verplicht ver-
huizen De huidige locatie, de oude boerderij van Moerman 
aan de Westlandseweg, wordt door de gemeente verkocht De 
Volksuniversiteit heeft inmiddels een kort geding aangespan-
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De invulling van het oude Hema-
pand is rond. H&M trekt in het ge-
bouw dat na de verhuizing van de 
Hema naar het voormalige V&D-
pand grotendeels leegstond. 

19 De laatste twee volwassen 
hertenbokken en twee kalveren 
zijn overgebracht naar de nieuwe 
locatie in de Broekpolder. Het roe-
del is nu weer compleet. 

20 In de Grote Kerk jubileum-
concert van het Gemengd Rijn-
mondkoor onder leiding van Toon 
de Graaf. 

21 KV Vlaardingen slaagt er 
in kampioen te worden in de eer-
ste klasse en daardoor de promo-
tie naar de overgangsklasse af te 
dwingen. 

De komende en de gaande stadsdichter Teuntje Verheul-Vreugdenhil en 
Kees Alderliesten (12 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

nen tegen de gemeente. Volgens het bestemmingsplan is het 
pand bestemd voor maatschappelijke doeleinden. 

Corrie Schotel, vrijwilligster in het Zonnehuis, ontving on-
langs de Pluim van de Maand. 

Atleet Rob van Zanten heeft op Lanzarote de internationale 
Volcano Triatlon in de categorie mannen 45-50 jaar gewon-
nen. In het internationale veld kwam de Vlaardinger als twin-
tigste binnen. 

De gemeentelijke ombudsman M. van Kinderen ontving vorig 
jaar 94 klachten tegen 62 het jaar ervoor. De meeste klachten 
hebben betrekking op de afdeling Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. 

In Ristorante Gallo d'Oro uitreiking van het eerste exemplaar 
van het boek "Mijnheer Nido, herinneringen van een Vlaar-
dingse kruidenier' door burgemeester Bruinsma. Jaap de Niet 
vertelt hierin over zijn leven als middenstander in de buurt-
super aan de Eendrachtstraat. 

18 Dick van der Werf, voorzitter van bewonersorganisa-
tie De Toekomst, verricht de eerste sloophandeling ten be-
hoeve van de uitgebreide renovatie van de woningen van de 
Toekomst Zuid aan de Sperwerlaan. Eind 2008 moeten alle 
woningen gereed zijn. 

Tijdens de onlangs gehouden NK atletiek voor masters heeft 
Jan van Bodegom op het onderdeel speerwerpen een gouden 
medaille in de wacht gesleept. De zilveren medaille ging naar 
Teo Maat. 

24 Op een extra vergadering van de Algemene Kerken-
raad van de Protestantse Gemeente maakt het moderamen 
de voorstellen voor de herstructurering bekend. Het aantal 
predikanten zal van acht worden teruggebracht naar vier. 
Ook het aantal kerkgebouwen zal moeten verminderen. Het 
lijkt erop dat in de toekomst geen plaats meer zal zijn voor de 
Bethelkerk, de Oosterkerk en de Vredeskerk. 

Judoka Gabriëlla Brussé heeft zich geplaatst voor het Euro-
pese kampioenschap judo voor junioren, dat in juni zal worden 
gehouden in Hongarije. 

27 Paul Scheffer wordt burgemeester van Harlingen, De 
gemeenteraad van deze stad heeft zich afgelopen woensdag 
voor de voormalige VVD-wethouder uitgesproken. 

30 Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangen 
Nicolai Schapkun en Frank Meeuws de bronzen medaille van 
de Stichting Carnegie Heldenfonds. Het tweetal redde vorig 
jaar na een explosie een gewonde man uit een huis aan de Van 
Bleiswijkstraat. 

Burgemeester Bruinsma maakt sinds kort deel uit van het da-
gelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam. 

31 De Belangenvereniging Havenstraat heeft de be-
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roepsprocedure verloren die zij had aangespannen tegen de 
gemeente vanwege mogelijke fouten bij het afgeven van de 
bouwvergunning. 

Juni 

1 Schiedam en Vlaardingen zullen niet meebetalen 
aan de aanleg van de A4. Dat standpunt hebben de betref-
fende wethouders van beide steden duidelijk gemaakt in een 
gesprek met verkeersminister Peijs. Omdat de weg duurder 
wordt dan de reservering die daarvoor is gedaan, moeten 
omliggende steden volgens de minister bijspringen om snelle 
aanleg mogelijk te maken. 

Waterweg Wonen ziet af van de sloop van 56 Montalwoningen 
aan de Floreslaan. Daarmee volgt de corporatie het advies op 
van de huurdersraad RMWL. 

4 Het 19''' Van der Knaap Horecatoernooi. Twintig teams 
strijden op het complex van Delta Sport om de hoogste eer. 
Het toernooi wordt gewonnen door Bierlokaal Petrus. 

5 Burgemeester Bruinsma opent op bijzondere wijze de 
nieuwe accommodatie van de Free Golf aan de Zuidbuurt. Na 
de landing met een helikopter worden 1.500 ballonnen met 
kaartjes voor een gratis golfles opgelaten. De historische 
boerderij annex clubhuis brandde vorig jaar april uit. 

6 De Stadsbibliotheek gaat over op zelfbediening. Vanaf 
vandaag zorgen leners zelf voor het uitlenen en inleveren van 

boeken. De medewerkers van de bieb krijgen zo meer tijd voor 
hulp en advies. 

7 In café De Waal veiling van de Burgemeestersharing. 
De opbrengst (10.011 euro) is dit jaar bestemd voor de New 
York Steppers. Zij steppen 1.065 km door Nederland om geld 
in te zamelen voor de Dream Foundation, een organisatie die 
dromen vervult van terminale patiënten. Uit handen van Je-
roen ter Brugge ontvangt burgemeester Bruinsma de Gou-
den Haring voor zijn jaarlijkse inspanning bij de veiling. Ben 
Trooster van De Waal en Leo Fontijne van Van Toor's distil-
leerderij presenteren de eerste Vlaardingse jenever, genaamd 
'Waalwater'. 

8 De Oekraïense presidentsvrouw Kateryna Joesjtsenko 
brengt een werkbezoek aan Vlaardingen. In het stadhuis ont-
vangst door burgemeester Bruinsma en minister A. van Ar-
denne. Beja Kluiters, oprichtster van de stichting Spoetnik en 
al sinds 1993 actiefin en voor de Oekraïne, ontvangt de Orde 
van Vorstin Olga in de derde klasse. 

9 De moskee aan de Koningin Wilhelminahaven is na 
twee branden volledig verwoest. Er is onduidelijkheid over de 
oorzaak van de brand. Met racistische motieven wordt geen 
rekening gehouden. 

10 De finale van het Vlaardings voetbalkampioenschap is 
gewonnen door het elftal van HVO door een overwinning op 
Delta Sport. De Groot Vlaardingen penaltybokaal gaat naar 
Victoria '04. 

Impressie van de drukte in de Oude Haven en op de Westhavenkade 
tijdens het VL Loggerfestival (16-17 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

14 Verschenen het boek 'Vlaardingen, daar gebeurt 't!', 
samengesteld door Jan Anderson en Hjalmar Tennissen. De 
afbeeldingen zijn afkomstig van Jan van der Kooij van kan-

toorboekhandel Kopa aan de Ooster-
straat. 

16-17 VL Loggerfestival. In en rond 
de havens een groot feest met mu-
ziek, theater, cabaret, sport, historie, 
informatie en activiteiten voor kin-
deren. De vierde editie van het festi-
val trekt 70.000 bezoekers. 

17 Vlaardingen is volgende week 
de locatie van een terreuroefening 
met veel helikopter- en politiever-
keer. Een speciale eenheid van de 
landelijke politie oefent samen met 
de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. 

19 De afgelopen maand zijn ver-
scheidene muskusratten gevangen 
in de directe omgeving van de Vaart. 
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Door zijn gegraaf is de muskusrat een gevaar voor de dijken. 

21 De iepziekte heeft opnieuw toegeslagen. Momenteel 
zijn zo'n veertig iepen ziek. De bomen worden zo snel mogelijk 
gekapt om verspreiding te voorkomen. 

De Pluim van de Maand is voor Rob Verwater, vrijwilliger bij 
RKWIK. 

Onlangs opgericht door Gerrit Meijer, Ad de Rooij, Fred Meer-
hof en Peter Kadee de Stichting Federatie Broekpolder met als 
doel de inrichting van de Broekpolder verder vorm te geven. 
De federatie wil eind 2006 met een afgerond plan voor de 
polder komen. 

22 Deze week precies vijftig jaar geleden werd sta-
tion Vlaardingen-Oost in gebruik genomen (zie ook Kroniek 
1956). 

23 Zestien partijen, met inbegrip van Vlaardingen, on-
dertekenen het convenant Integrale Ontwikkeling tussen 
Delft en Schiedam. In dit convenant zijn kwaliteitsvoorwaar-
den opgenomen waaronder de A4 mag worden aangelegd. Eén 
van de eisen is overkapping van de weg in stedelijk gebied en 
een andere is dat er ontsluiting komt van het Kethelplein in 
alle richtingen. De ondertekening 
betekent overigens niet dat Vlaar-
dingen nu akkoord is gegaan met 
deA4. 

De McDonald's vestiging aan het 
Veerplein is sinds deze week geslo-
ten. Na negen jaar gooit franchise-
ondernemer Ruud van Bremen de 
handdoek in de ring, vanwege de 
volgens hem exorbitant hoge huur 
per vierkante meter en de tegen-
vallende omzet. De McDrive aan de 
Westlandseweg blijft wel open. 

24 Buurthuis De Pijpelaar in 
de Vettenoordsepolder viert het 25-
jarig bestaan. 

28 De raadsleden Leo ten Have 
en Edward van der Raaf (VV2000/ 
LV) zijn in hoger beroep opnieuw 
veroordeeld. Het Hof in Den Haag 
acht bewezen dat zij hebben gelekt 
naar een aannemer De raadsleden 
waren in hoger beroep gegaan om-
dat zij vrijgesproken wilden worden, Zij ontkennen het lekken 
van geheime informatie. 

29 Naar nu bekend is geworden, werd de voormalige di-
recteur van het Vlietland Ziekenhuis, Lucas Elting, ontslagen 
met een gouden handdruk van 355.000 euro. 

Het college heeft besloten een deel van het Oeverbos af te 
sluiten. Hiermee probeert men de overlast, veroorzaakt door 
mensen die op zoek zijn naar snelle seks, te verminderen. De 
inrit naar restaurant 't Oeverbos wordt tussen 23,00 en 07.00 
uur afgegrendeld. 

De gemeenteraad neemt afscheid van VVD-raadslid Paul 
Scheffer Hij wordt de nieuwe burgemeester van Harlingen. 
Scheffer wordt opgevolgd door Eu Wha Yang. 

30 Archeologen hebben aan de Waalstraat een klooster-
kerk uit het begin van de 15'''' eeuw ontdekt. De resten van 
het klooster kwamen aan het licht bij de aanleg van een on-
dergrondse afvalcontainer. 

Burgemeester Bruinsma, versierd met een rode neus, trouwt 
bloemenfee Patricia met clown Slimmie van de Vlaardingse 
clownsgroep De Mikkies, De bloemenfee gaat voortaan door 
het leven als mevrouw Van Heijst. 

Getooid met feestneus ontvangt burgemeester Bruinsma het 
clownsbruidspaar (30 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Juli 

5 De Volksuniversiteit heeft het kort geding tegen de 
dreigende uitzetting uit boerderij Hoogstad ingetrokken. De 
gemeente en de Volksuniversiteit onderhandelen nu over een 
nieuw onderkomen. 

De Krabbeplas is aangetast door blauwwier De provincie 
waarschuwt zwemmers het wier te vermijden en geen water 
m te slikken. 

6 De straatprijs van de Postcodeloterij is deze week in 
Vlaardingen gevallen. De gelukkige winnaars wonen aan de 
Kethelweg. 

IJs van Winzo is al ruim 87 jaar een begrip in Vlaardingen. 
Inmiddels staat de vierde generatie Van der Windt m de ijs-
salon aan het Van Schravendijkplein. Volgens het vakblad van 
de branche is Winzo tegenwoordig het oudste ijspaleis van 
Nederland. 

11 Het nieuwe clubhuis van de Bouwspeelplaats is het 
afgelopen weekeinde in gebruik genomen door burgemees-
ter Bruinsma. Het vorige clubgebouw, een oude treinwagon, 
IS inmiddels verhuisd naar het museum van de Veluwsche 
Stoomtreinmaatschappij in Apeldoorn. 

12 De gemeente bindt de strijd aan tegen de giftige reu-
zenberenklauw. De plant, wiens sap brandwonden kan ver-
oorzaken, wordt eerst aangepakt langs fiets- en wandelpaden. 
Tegelijkertijd zal de provincie in haar deel van de Broekpolder 
rooien. Het is onmogelijk alle planten tegelijk te bestrijden, 
daarvoor groeien er teveel in Vlaardingen. 

Voor de zoektocht naar de Vlaardingse roots worden kiezen 
getrokken van duizend jaar oude stadsgenoten. Om te zien of 
er nog steeds nazaten van de 'oudste Vlaardinger' zijn, wordt 
binnenkort wangslijm afgenomen van 88 mannelijke kandida-
ten. Het resultaat wordt in de loop van 2007 verwacht. 

13 Bewoners van de korte Callenburgstraat hebben op 
eigen initiatief de authentieke 'geveltjesstraat' opgeknapt. De 
kleurrijke gemetselde mozaïeken boven de raamsponningen, 
de schelpvormige daklijsten en de versieringen werden door 
Arie de Winter gerestaureerd of zelfs geheel nagemaakt aan 
de hand van oude foto's. 

Onder druk van de DCMR gaat Shell Pernis tientallen 
miljoenen euro's investeren in haar raffinaderij om grote 
incidenten in de toekomst te voorkomen. Het gaat vooral om 
investeringen in de elektriciteitsvoorziening, de perslucht, 
het stoomsysteem, het koelwater- en brandwatersysteem en 
de fakkels. 

IJs van Winzo, al decennia een begrip m Vlaardingen (b juli] 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Trotse bewoners van de Callenburgstraat (13 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Een 47-jarige vrouw overlijdt op de Westhavenkade na een 
aanrijding door een vuilniswagen van Irado Het is nog niet 
bekend wat er precies is gebeurd De chauffeur en zijn leiding-
gevende zijn op het politiebureau gehoord 

15 De stoepen, bruggen, oversteekplaatsen en winkelcen-
tra zijn voor het grootste deel veilig en toegankelijk voor men-
sen met een rolstoel of rollator Dat concludeert de gemeente 
in de nota 'Levensloopvriendelijk Vlaardmgen' De gebieden 
die dat nog niet zijn, worden in de komende jaren aangepakt 
Vlaardmgen wil negen levensloopvriendelijke buurten opzet-
ten 

17 De afvalzuiveringsinstallaties De Groote Lucht in 
Vlaardmgen en De Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland 
hebben vorig jaar meer dan dertig miljoen kubieke meter af-
valwater gezuiverd De Groote Lucht slaagde erin 96% van 
alle onopgeloste bestanddelen uit het water te verwijderen 
Het gezuiverde water wordt geloosd in de Nieuwe Waterweg 

19 De Pluim van de Maand is voor John en Ellen Stout, 
vrijwilligers bij de dierenbescherming 

20 Officiële opening van het nieuwe pand van het Toele-
veringsbedrijf Vlaardmgen aan de Dr Wiardi Beckmansingel 
door wethouder Attema In het pand is voortaan de post- en 
pakketdienst van het TBV gevestigd 

De aanvraag voor de sloop van de Technische School aan de 
Deltaweg - volgens de Historische Vereniging Vlaardmgen 
een absoluut wederopbouwmonument - is door de gemeente 
ingetrokken De sloopaanvraag was gepubliceerd op de ge-
meentepagina, maar er loopt nog steeds een onderzoek naar 
de historische waarde van het pand van architect Dirk Roo-
senburg 

De vorig jaar opgehangen camera's bij kinderboerderij Holy-
wood lijken vruchten af te werpen De boerderij werd voor-
heen geplaagd door overlast en diefstal van dieren Volgens 
beheerder Ane Poot behoort dit nu tot het verleden 

21 Vlaardingers zoeken tevergeefs verkoeling in zwembad 
De Kulk Wegens onderhoud is het recreatie- en doelgroepen-
bad enkele weken gesloten Alleen het wedstrijdbad is open 

26 De populaire vochtige doekjes verstoppen steeds vaker 
het riool Voor de waterzuiveraars veroorzaakt dit een steeds 
hoger oplopende kostenpost Voor de Groote Lucht liggen de 
kosten tussen de 50 000 en 100 000 euro 

27 Ruim 11 000 mensen gingen het afgelopen seizoen op 
reis met het Theater van Vlaardmgen Een groot succes voor 
het theater, dat het zonder eigen pand moet doen vanwege de 
renovatie Volgend seizoen biedt het reisprogramma opnieuw 

uitkomst voor de theaterliefhebbers 

28 Op de website van de gemeente vraagt het college alle 
inwoners 'naar de buren te kijken' bij deze tropische tempe-
raturen Vooral oudere mensen hebben niet altijd familie en 
vrienden in de buurt om een oogje in het zeil te houden 

28-19 aug Zomerterras Vier weken lang gratis muziek, the-
ater, beeldende kunst en vermaak voor jong en oud temidden 
van het groen van het Hof 

31 De koffiekeet "Koffieboontje' aan de Galgkade van 
Leny en Mar Boon sluit zijn deuren 

Augustus 

2 Unieke vondsten uit archeologisch onderzoek in de 
Westwijk komen na bijna vijftig jaar uit Amsterdam terug 
naar Vlaardmgen Hieronder bevinden zich onder meer resten 
van een klokbekernederzetting uit circa 2400 voor Christus 
Bijzonder is ook een pot uit de Vlaardingencultuur 

De gemeente stort 10 000 euro in het Noodfonds Vlaardmgen 
Dit fonds bestaat sinds 1999 en wordt in stand gehouden door 
de Raad van Kerken en de gemeente Het is bedoeld voor men-
sen die buiten hun schuld tussen wal en schip zijn geraakt 

4 Langs de Vaart grote belangstelling voor het West-
lands evenement Varend Corso met als thema Hollywood 

8 Voetbalvereniging CION mag van de gemeente nog 
een jaar aan de Marathonweg blijven Men heeft tot het uit-
stel besloten omdat de plannen voor de ontwikkeling van het 
terrein nog niet in de uitvoeringsfase zijn Ondertussen moet 
de vereniging wel op zoek naar een ander veld 

10 De Koningin Wilhelminahaven heeft sinds kort een 
nieuw bord Het maakt de schippers erop attent dat ze een 
veilige haven binnenvaren In de haven geldt namelijk de In-
ternational Ship Port Security-code, wat betekent dat de ha-
venterreinen en schepen goed zijn beveiligd 

Onlangs verschenen het 100"" nummer van Tijd-Schnft van 
de Historische Vereniging Vlaardmgen Het feestnummer be-
steedt onder andere aandacht aan het oeuvre van kinderboe-
kenschrijfster C M van den Berg-Akkerman, die in mei haar 
lOO"' verjaardag mocht vieren 

Een 29-jarige leider van scoutinggroep Prinses Irene is door 
het bestuur geroyeerd omdat hij tijdens kampen ongewenste 
intimiteiten heeft gepleegd met zeker twaalf minderjarige 
meisjes Na aangifte door een van de ouders heeft de leider 
zichzelf bij de politie aangegeven Voor de ouders is een infor-
matiebijeenkomst gehouden 
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12 Een flinke bui zet het terrein van het Popterras in het 
Hof onder water. De brandweer moet het veld leegpompen. 

16 Twintig jongeren uit verschillende landen zijn vanaf 
deze week weer aan het werk in natuurgebied De Vlietlanden. 
De jongeren werken belangeloos mee om de natuur in stand te 
houden. 

Burgemeester Bruinsma, wethouder Oosterom en brandweer-
commandant Ten Hoor vertrekken met een brandweerwagen 
naar Moravska Trebova. Het drietal wordt gevolgd door een 
groot gezelschap, waaronder voetballers, tennissers en show-
band Liberté. Tijdens het jaarlijkse middeleeuwse festival zal 
de brandweerwagen worden overgedragen aan de zusterstad. 

18 De Zuidrand van Midden-Delfland ondergaat een in-
grijpende verandering. In het deel langs Holy en Woudhoek 
worden moerassen, fiets- en wandelpaden aangelegd. De re-
constructie stuit op verzet van de VTM en het Actiecomité Be-
houd Woudweg. Zij vrezen dat dit karakteristieke Hollandse 
landschap voorgoed verloren gaat. 

In een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland pro-
beert Vlaardingen het vervoer van ammoniak over de Nieuwe 
Waterweg tegen te houden. Micro Chemie Europoort wil jaar-
lijks 500.000 ton per binnenvaartschip vervoeren. Aanleiding 
voor het protest is de bekendmaking van de ontwerpbeschik-
king voor op- en overslag van ammoniak van het bedrijf in 
Europoort. 

18-27 Tennispark Holy staat in het teken van een internati-
onaal tennistoernooi. Toekomstige tennisprofs uit de hele we-
reld proberen tijdens het 'Future'-toernooi punten te vergaren 
voor de wereldranglijst. Erica Terpstra verricht de loting. 

19 De zoektocht naar de 'oer-Vlaardinger' heeft 88 kandi-
daten opgeleverd Vandaag en volgende week zaterdag wordt 
bij hen wangslijm afgenomen voor de DNA-test. 

Burgemeester, wethouder en brandweercommandant vertrekken met 
een brandweerwagen naar de Tsjechische zusterstad Moravska Trebova 
(16 augustus) 
{Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Vrolijk gekleurde handjes attenderen automobilisten op overstekende 
kinderen (24 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

21 Vlaardingen is genomineerd voor het GemeenteCom-
pliment. Het compliment wordt in december uitgereikt aan de 
gemeente met het beste beleid voor vrijwilligerswerk. 

23 In de Broekpolder zijn 'boomvandalen' actief. De afge-
lopen twee weken werden zeven omgehakte populieren ge-
vonden 

24 Eerste naturalisatieceremonie van de gemeente. Alle 
Vlaardingers die vanaf 24 augustus 2005 de Nederlandse na-
tionaliteit hebben aangenomen, zijn samen met gezinsleden 
en vrienden uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. Zij 
ontvangen uit handen van burgemeester Bruinsma de Neder-
landse vlag. 

De schoolroutes worden veiliger. Op de kruispunten Binnen-
singel/2'' Van Leyden Gaelstraat en de Boslaan plaatst de ge-

meente vrolijk gekleurde handjes om de automobilist attent te 
maken op de schoolgaande jeugd. 

25 Hevige regenbuien zetten delen van Vlaardingen on-
der water. 

De Pluim van de Maand is deze keer voor Anneke van Vries-
land, lid van de Stichting Unie van Vrijwilligers in het Vliet-
land Ziekenhuis locatie Vlaardingen. 

26 Geoffrey van Rangelrooij wordt in Ridderkerk 'Sterk-
ste man van Zuid-Holland'. De krachtpatser is nu rechtstreeks 
geplaatst voor de finale van "Sterkste man van Nederland'. 

De Moermanvereniging is uitermate teleurgesteld dat de ge-
meente het huis van dokter Moerman nog dit jaar wil ontrui-
men. Zij vindt dat het gemeentebestuur het testament niet 
loyaal uitvoert. In dat testament had Cornells Moerman be-
paald dat zijn huis minstens 25 jaar na zijn dood een "monu-
ment in blijvende herinnering' zou moeten blijven. 

28 In de hal van de nieuwe basisschool Jan Ligthart en 't 
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Ambacht aan de Van Hogendorplaan 'doopt' wethouder Van 
der Velde het vliegende kunstwerk van de Schiedamse kun-
stenaar Michel Snoep 

30 Gerrit van Mastrigt is voor de tiende maal damkam-
pioen van Vlaardingen geworden Met 21 punten uit twaalf 
partijen eindigde hij gelijk met achtvoudig kampioen Ton Bur-
gerhout Wegens iets meer weerstandspunten werd hij toch 
eerste 

September 

1 Burgemeester Bruinsma reikt de Vlaardingse stads-
speld uit aan M van Straten-Moerman voor haar bijna dertig-
jarige inzet in de kantine van watersportvereniging Buiten-
lust 

4 De gehandicapte Peter Bernhart krijgt hulp van de 
PvdA Onlangs werd zijn aanhangwagen met 26 rolstoelen 
gestolen Inmiddels zijn al tien rolstoelen toegezegd en is een 
afgesloten parkeerterrein voor de aanhanger gevonden Bern-
hart verricht met de rolstoelen voorlichtingswerk op scholen 

Het Theater van Vlaardingen heeft van Zorgverzekeraar DSW 
een groot sponsorbedrag gekregen In ruil daarvoor zal het 
theatercafé na afronding van de grootschalige renovatie vijf 
jaar lang de naam van de sponsor dragen 

6 De wachtlijst voor mensen met een handicap voor 
werk bij het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen is in eenjaar tijd 
bijna verdubbeld van 35 naar 64 Vorig jaar heeft het TBV een 
winst geboekt van 350 000 euro en daarmee onderscheidt het 
bedrijf zich van vrijwel alle sociale werkplaatsen in Neder-
land 

In de loop van deze maand komt de tentoonstelling over de 
Rederijkers van het Dordrechts Museum naar het Visserijmu-
seum/Vlaardings Museum Bij de tentoonstelling is het boek 
"Op de Hollandse Parnas De Vlaardingse Rederijkerswedstrijd 
van 1616' verschenen Museumdirecteur Jeroen ter Brugge 
verhaalt hierin onder andere over de vergaderruimte van de 
Rederijkers in een nog bestaand pand aan de Hoogstraat 

De polder van Midden-Delfland, op Vlaardings en Schiedams 
grondgebied, wordt geplaagd door muskusratten In de sloten 
tussen de weilanden zijn vangkooien geplaatst om de popula-
tie van de knaagdieren terug te brengen 

8 Officiële overdracht van het museumschip VL 92 Bal-
der door het Nederlands Scheepvaartmuseum aan het Visse-
rijmuseum/Vlaardings Museum Het museum heeft nu een 
eigen museumschip en Vlaardingen een stadslogger 

9 Vlaardings UitFestival op het Veerplein Bezoekers 

krijgen een voorproefje van wat er in het komende seizoen op 
cultureel gebied te beleven valt Het festival is een initiatief 
van het Theater van Vlaardingen met ondersteuning van de 
gemeente, cafe De Waal en alle culturele instellingen 

9-10 Open Monumentendag onder het motto 'Feest' In het 
Vissenjmuseum/Vlaardings Museum is een speciale tentoon-
stelling gewijd aan Vlaardingse visserijfeesten Streekmu-
seum Jan Anderson belicht een feestelijke bijeenkomst van 
de Rederijkerskamer in 1616 Ruim 900 mensen bezoeken 
voor de laatste keer het huis en de praktijkruimte van dokter 
Moerman 

10 Vlaardingen figureert m een nieuwe regionale Sinter-
klaasserie, getiteld "Het universum van Sinterklaas' In alle 
vroegte worden filmopnames gemaakt op de Markt Burge-
meester Bruinsma sluit om zes uur 's ochtends een pietenhu-
welijk Dit vroege tijdstip is gekozen om jonge kinderen niet 
in verwarring te brengen De serie wordt in het najaar uitge-
zonden op TV Vlaardingen 

Een ambulance met rolstoelen en een 'eerste hulp'-motor ver-
trekken naar de Oekraïne Het transport is een initiatief van 
de Stichting Spoetnik en de bladen Autoweek en Moto? 3 De 
motorfiets gaat dienst doen in Kiev, de ambulance zal worden 
ingezet in de regio Tsjernihiv 

12 Heien tegenover de Kortedijk 92-126 is onmogelijk op 
de gewone manier Pogingen daartoe van Proper Stok veroor-
zaakten teveel trillingen De gemeente heeft de werkzaamhe-
den stilgelegd 

15 De VVD-fractie pleit voor het behoud van de inven-
taris van de dokterspraktijk van Cornells Moerman Het ge-
bouw zelf mag niet langer op de gemeentebegroting rusten 
en moet volgens de fractie worden verkocht Momenteel is de 
gemeente in gesprek met kandidaten om de Moermanboerde-
rij te huren of te kopen 

15-22 Vredesweek onder het motto "De ander dat ben jij', met 
onder meer in de Eyub Sultan Moskee aan de Oosthavenkade 
een interactieve tentoonstelling over oorlog, vrede, geweld, 
vrijheid, macht en tolerantie 

16 De Vlaardingse afdeling van het CJV viert het 120-
jarig bestaan met tal van activiteiten op het Liesveld en in de 
Fransenstraat 

17 De voormalige wethouder mevrouw M Hoogendijk-
van Holst Pellekaan ontvangt tijdens de viering van haar SO*" 
verjaardag een Koninklijke onderscheiding Zij is benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau 

21 Het KRO-programma "Profiel' toont een portret van 
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de broers Bas en Aad van Toor. De twee werkten maar liefst 
vijftig jaar samen, eerst als acrobaten en later als het bekende 
tv-duo Bassie en Adriaan. 

Het Vlaardingse/Schiedamse duo Erwin van Rooy en Dany 
Schlarmann hebben onlangs Europa's hoogste berg, de Mont 
Blanc, beklommen. 

Bijna een kwart van alle Vlaardingers is van allochtone af-
komst. Hoewel ze aangeven met plezier in Vlaardingen te wo-
nen, vinden ze wel dat allochtonen de laatste jaren minder 
geaccepteerd worden. Het college wil nu ontmoetingen tussen 
allochtonen en autochtonen bevorderen door verenigingen, 
organisaties en burgers die zich hiervoor inzetten een premie 
te geven. 

22 "Dag van de Dialoog', met onder andere de spectacu-
laire onthulling van het kunstwerk 'Kleurrijk overbruggen', 
waarmee kunstenaar Jan van Dorp een bijdrage wil leveren 
aan een positief leefklimaat in een multiculturele samenle-
ving. Het kunstwerk bestaat uit vier brandende vlammen, 
blauw, groen, paars en rood van kleur, hoog geplaatst op de 
Oude-Havenbrug. 

De Oude-Havenbrug is voorzien van een kleurrijk kunstwerk 
(22 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

22-23 Tijdens een Afterschoolfeest in de Kathedraal aan de 
Koningin Wilhelminahaven worden acht jongeren onwel. Zij 
hebben ademhalingsproblemen nadat een schuimkanon over 
hen was uitgestort. De slachtoffers zijn ter observatie overge-
bracht naar het ziekenhuis. Vooralsnog is niet vast komen te 
staan waarom de jongeren onwel werden. 

23 Het Fokusproject aan de Keizerhof houdt open dag ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het project. Fokus-
woningen zijn aangepaste woningen voor mensen met een 
ernstige lichamelijke handicap. 

In het kader van 'Kijk mijn Erf' openstelling van Hoeve 
Avondrust aan de Zuidbuurt. Belangstellenden krijgen een 
rondleiding over het erf en de boomgaard van Reinard Maar-
leveld en Mirjam Warnars. 

Open dag bij Unilever R&D aan de Olivier van Noortlaan ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Research en De-
velopment laboratorium. 

27 Proper Stok is deze week verder gegaan met het hei-
en van gewone prefabpalen aan de Kortedijk. Er zal worden 
geheid tot de grens van het toelaatbare is bereikt. Voor het 
deel waar de trillingen te erg zijn, moet een andere oplossing 
worden gevonden. Men denkt hierbij aan schroefinjectiepalen 
die de grond in worden gedraaid totdat de vaste bodem is 
bereikt. 

28 Michel Baten wordt de nieuwe 
districtschef van het district Wa-
terweg Noord, waartoe ook Vlaar-
dingen behoort. Hij volgt Mark 
Keizerwaard op die inmiddels met 
pensioen is. 

'Dag tegen Geweld'. Bij het Monu-
ment van Bezinning herdenking 
van de slachtoffers van zinloos ge-
weld. Leerlingen en docenten van 
het Accent College locatie Groen 
van Prinsterer vullen het program-
ma met onder andere verhalen over 
slachtoffers van zinloos geweld. De 
vader van Joes Kloppenburg vertelt 
over zijn zoon, die in 1996 hiervan 
slachtoffer werd. 

30 Wethouder Van der Velde opent 
het nieuwe kunstgrasveld van 
voetbalvereniging DVO '32 aan de 
Marathonweg. 

Ambulancepersoneel wordt op de 
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Westhavenkade door jongeren bedreigd nadat zij een man in 
de goot zien liggen en hulp willen verlenen Bij een daaropvol-
gende confrontatie tussen tweehonderd mensen en de politie 
raken twee politiemensen gewond De politie doet onderzoek 
naar de toedracht van het oproer 

In het Delta Hotel reunie van oud-scholieren van het Gemeen-
telijk Lyceum Vlaardingen De eerste leerlingen van het lyce-
um kregen les in twee verbouwde villa's tegenover de Pelmo-
len, totdat in 1965 intrek kon worden genomen in een nieuw 
schoolgebouw aan de Claudius Civilislaan 

De Pluim van de Maand is deze keer voor de bijna 94-jarige 
Andre du Pon De krasse Vlaardinger zet zich nog steeds in 
voor onder meer de Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg 
Noord 

30-1 okt Open Ateliers 2006 onder het motto 'Hoe doe je 
dat' Zesendertig Vlaardmgse kunstenaars zetten hun deuren 
open voor het publiek 

Oktober 

2 Op het circuit van Le Mans behaalt Carlo van Dam zijn 
eerste zege in de Eurocup Formule Renault 2 O 

Naar aanleiding van de bedreiging van het ambulanceperso-
neel aan de Westhavenkade spreekt burgemeester Bruinsma 
met politie en ambulancedienst over te nemen maatregelen 
Volgens de burgemeester moet de veiligheid van het ambu-
lancepersoneel beter worden gewaarborgd 

4 Viering van het 40-jarig bestaan van het Zonnehuis 
Op 4 oktober 1966 werd het Zonnehuis aan de DiUenburgsin-
gel officieel geopend De eerste paal werd door burgemeester 
J Heusdens op 20 december 1963 geslagen Het Zonnehuis 
maakt inmiddels deel uit van Zorgcombinatie Nieuwe Maas 
Vrijwilliger W von Henning ontvangt voor zijn jarenlange in-
zet een Koninklijke onderscheiding 

Rederij Norfolkline is deze week begonnen met de dagelijkse 
veerbootverbinding tussen Vlaardingen en het Engelse 
KiUingholme Het bedrijf zet de verbinding Schevemngen-
Felixstowe tot november door, daarna vertrekken de schepen 
vanuit Vlaardingen 

5 Zorgverzekeraar Argos start met de Boodschappen-
PlusBus voor ouderen vanaf 55 jaar Met vrijwilligers en leef-
tijdgenoten gaan de ouderen samen per bus uit winkelen Zo 
kunnen zij hun eigen boodschappen blijven doen en nieuwe 
mensen ontmoeten 

6 In De Bijenkorf aan de Reigerlaan voorlichtingsbijeen-
komst voor ouderen door politie, Waterweg Wonen en Oude-

renwerk Ouderen in de regio worden de laatste tijd geregeld 
thuis beroofd na een babbeltruc 

De Jenaplanschool aan de Van Maanenstraat viert het 20-ja-
rig bestaan 

7 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus huldigt dirigent 
Bernhard Touwen Hij is inmiddels tien jaar verbonden aan 
het mannenkoor 

Meesterbanketbakker Cees Holtkamp heeft met medewer-
king van Frans Hazenberg vijftig klassieke Hollandse koekjes 
samengebracht in het boek "Koekje' Liefst drie van deze top-
pers komen uit Vlaardingen het IJzerkoekje, de IJsmoppen en 
het Wilhelmientje 

9 Aan boord van salonboot The River Dream in de Bui-
tenhaven presenteert het college haar meerjarenbegroting 
2007-2010 'Ambitieus, betrokken en sociaal Een van de 
punten is de voorgestelde reconstructie van de Marathonweg 
tot een vierbaansweg met ongelijke kruisingen 

10 In Schiedam wordt door AAL Stegmann, voorma-
lig voorzitter van de Raad van Toezicht, symbolisch de eerste 
steen gelegd voor het nieuwe Vlietland Ziekenhuis Stegmann 
heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de fu-
sie tussen het Vlaardmgse Holy Ziekenhuis en het Schiedamse 
Ziekenhuis 

11 De nieuwbouw van het Vlaardings Museum aan het 
Buizengat is van de baan Volgens wethouder Van der Velde is 
het te duur om een nieuw gebouw te realiseren op een nieu-
we plek Het museum moet aan de Westhavenkade wel meer 
ruimte krijgen 

Wethouder Van der Velde huldigt de zwemmers Martijn Bot, 
Fons Westerdijk, Jarno Smetsers en Desiree Droge voor hun 
prestaties op de Special Olympics in Rome voor sporters met 
een verstandelijke handicap Smetsers won maar liefst drie 
gouden medailles 

13 Muziek- en zangavond in Kerkcentrum Holy aan de 
Reigerlaan ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Vlaardmgse afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen 
Bond De PCOB behartigt de belangen van senioren op allerlei 
gebied 

In de aula van Begraafplaats Holy concert op het gerestau-
reerde Batz-orgel door Johan Sonneveld 

De Stichting Herman Frantsenhuizen viert het 40-jarig be-
staan met een feestavond voor bewoners, personeel en fami-
lieleden in het Delta Hotel 
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14-15 In het kerkgebouw aan de Magnoliastraat herdenkt ring van de Luchtbeschermingsdienst. Inmiddels zijn al 35 
het Leger des Heils het 100-jarig bestaan in Vlaardingen. telefoontjes gerestaureerd. 

16 Als gevolg van de brand die donderdagavond woedde 
in de in aanbouw zijnde HOED aan de Kopenhagenlaan, loopt 
de bouw van de huisartsenpraktijk opnieuw vertraging op. De 
HOED zou op 30 november a.s. moeten worden opgeleverd. 

In het Gemeentearchief Rotterdam presentatie van de DVD 
'Van Blankenberg tot Zwart Nazareth' van de Amazing 
Stroopwafels. De DVD bevat veertien liedjes van de groep, 
geïllustreerd met historisch beeldmateriaal. 

18 De laatste groep huisartsen uit de regio NWN krijgt de 
beschikking over het elektronische patiëntendossier van het 
Vlietland Ziekenhuis. Huisartsen kunnen nu online gegevens 
inzien die zijn opgeslagen in het EPD van het ziekenhuis. 

Het Chinese restaurant China Garden aan de Maasboulevard 
wacht nog steeds op geld van de gemeente. Vijfjaar geleden 
ontstonden door het slaan van een damwand scheuren in het 
pand. China Garden wil een vergoeding van 810.000 euro. 
Veelvuldig overleg om tot een schikking te komen, heeft niets 
opgeleverd. Er wordt nu een deskundige ingeschakeld om een 
oordeel te geven over de zaak. 

19 Het college wil de resten van de buitenplaats aan de 
Hoflaan, die in 2004 bij archeologisch onderzoek aan het licht 
zijn gekomen, behouden. De buitenplaats is vooral bekend 
vanwege zijn eigenaar Wilhem van 
Ruytenburch, de man in het geel 
op de 'Nachtwacht'. Het Vlaardings 
Archeologisch Kantoor zal plan-
nen laten maken waarin verschil-
lende mogelijkheden voor behoud 
en zichtbaar maken van de resten 
worden uitgewerkt. 

De commissie- en raadsvergade-
ringen zijn voortaan als live radio-
uitzending via de gemeentesite te 
volgen. Hiermee wil de gemeente 
ook mensen bereiken die niet naar 
de vergaderingen kunnen komen, 
maar wel politiek geïnteresseerd 
zijn. 

Peter de Jong van het Vlaardings 
Taalgenotschap zet zich in voor het 
behoud van de 'oorlogstelefoontjes'. 
Deze geschilderde telefoontjes zijn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
aangebracht op de voorgevels van 
huizen ten behoeve van de alarme-

20 De Pluim van de Maand gaat naar Bram van Dorp, 
onder meer vrijwilliger bij Omroep Vlaardingen. 

20-21 Golfclub Broekpolder viert het 25-jarig bestaan. Ter 
gelegenheid hiervan verschijnt het jubileumboek 'Golfclub 
Broekpolder 1981-2006', geschreven door enkele leden van de 
club. De vereniging blijkt na al die jaren nog zeer ingenomen 
met de mooie baan in het noorden van de Broekpolder. 

23 'Grote Willem' van der Griend, de bekendste zwerver 
van Vlaardingen, wordt onder grote belangstelling naar zijn 
laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Holy. 

25 Het college heeft besloten de Technische School aan 
de Deltaweg niet te behouden. In het kader van de Rivierzone 
is het terrein waarop de school staat nodig voor woningbouw. 
De Historische Vereniging Vlaardingen is teleurgesteld over 
de sloopplannen. 

28 In de Lucas Kerk aan de Hoogstraat presenteert Ria 
Koks haar poëziebundel 'Levensbubbels'. Wethouder Van der 
Velde neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 

Peler de Jong restaureert een 'oorlogstelefoontje', hierbij gadegeslagen 
door de heer M Bot (19 oktober) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 
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29 Overleden op 89-jarige leeftijd Dirk Haddeman, onder lendijk aan de Groen van Prinstererstraat. Inmiddels is de 
meer erelid van voetbalvereniging Fortuna Vlaardingen. vierde generatie Molendijk actief in het vak. 

31 Burgemeester Bruinsma geeft uitleg over het rapport 
dat is opgesteld naar aanleiding van de vechtpartij op de West-
havenkade. Het rapport geeft een chronologisch overzicht van 
de gebeurtenissen en doet tevens aanbevelingen. Het geweld-
dadige incident blijkt een opeenstapeling van verschillende 
factoren te zijn geweest. Ook zijn er fouten gemaakt in de 
communicatie naar pers en publiek. 

November 

In het stadhuis worden televisieopnamen gemaakt voor het 
programma 'Bassie en zijn vrienden'. Samen met clown Bassie 
is de 9-jarige Ronald op bezoek bij burgemeester Bruinsma. 

4 Dick Borst viert zijn 60-jarig jubileum in de muziek 
met een concert in de Oosterkerk. Samen met het gemengd 
seniorenkoor Andantino brengt Borst een doorsnede van zijn 
werk van de afgelopen zestig jaar. De presentatie is in handen 
van Eric van der Ende. 

1 Het college heeft besloten om de tijdelijke opvang voor 
dak- en thuislozen te verplaatsen van het Oranjepark naar de 
Zuidbuurtseweg. Deze plek is aangewezen totdat de perma-
nente locatie aan de Nijverheidsstraat in gebruik kan worden 
genomen. 

2-3 De dienst Stadswerk van de gemeente verhuist van de 
Hoflaan naar het voormalige GAK-gebouw aan de Industrie-
weg. Het oude gebouw aan de Hoflaan zal worden gesloopt 
ten behoeve van woningbouw. 

3 Heropening van de gerenoveerde banketbakkerij Mo-

Peter Bernhart neemt een nieuwe rolstoel in ontvangst (4 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

nsord door i r a d o 

ib Lease 
iialist in Reparatie, Onderhoud en 
Ler van Bijzondere Voertuigen 

Burgemeester Bruinsma opent het nieuwe Rode Kruis-dis-
trictsgebouw aan de Floris de Vijfdelaan 136. 

Toneelvereniging Het Masker viert het 60-jarig jubileum met 
de opvoering van de toneelstukken "Op hoop van zegen' en 
"Saltimbank' van Herman Heijermans. Niet alleen de vereni-
ging viert een jubileum. Jan Kap is 60 jaar actief als toneel-
speler en regisseur Jan Kruijk is 25 jaar onafgebroken verbon-
den aan Het Masker. 

In sportcentrum De Polderpoort neemt Peter Bernhart sym-
bolisch de eerste van 26 rolstoelen in ontvangst. Op initiatief 
van de PvdA is bijna 16.000 euro bij elkaar gebracht. 

7 Wethouder Attema opent in zorgcentrum De Meerpaal 
een tentoonstelling van Platform Ander Vlaardingen over in-

ternationale projecten van Vlaar-
dingse scholen. Leerlingen van 
basisschool De Ark zorgen voor een 
verrassing. Zij overhandigen teke-
ningen en een cheque van 1.000 
euro voor de Sembattu Verheij 
Stichting, waarmee de bouw van 

^ ^ _ - ^ _ _ . - _ een school in Zuid-India een stap 
a * S H ^ ] ^ ^ B dichterbij komt. 

8 Officiële opening van het 
'Pleinhuisje' bij basisschool De 
Klimop in Holy door de wethou-
ders Attema en Van der Velde. Het 
huisje is zowel voor de kinderen als 
voor de ouders een ontmoetings-
plaats en activiteitenplek. 

Het Delta Hotel krijgt vergunning 
voor de aanleg van een tijdelijke 
ijsbaan naast het hotel. De ijsbaan 
ligt er van 27 november tot 9 janu-
ari van het volgende jaar. 
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8-9 De gemeenteraad behandelt de Gemeentebegroting 
2007-2010 Een motie van GroenLinks voor redding van de plat-
telandspraktijk van dokter Moerman knjgt een meerderheid van 
de raad De VVD wil met een motie de naam - Stadsgehoorzaal 
- van het Theater van Vlaardingen in ere herstellen 

9 Ter gelegenheid van de 250"° geboortedag van Wolf-
gang Amadeus Mozart brengt het Mannenkoor Orpheus onder 
leiding van Bernhard Touwen in de Grote Kerk een ode aan de 
componist Medewerking verlenen het koor Femmes Vocales 
uit Rossem, Militia Christi uit Rozenburg en het begeleidings-
orkest Continuo Rotterdam 

De gemeente heeft een nieuwe locatie op het oog voor de 
Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg De vorige plek aan 
de Maassluissedijk lag te dicht bij de dijk, de nieuwe plek ligt 
in de buurt van waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht 
Het oude dierenasiel aan de Van Linden van den Heuvellweg 
moet plaatsmaken voor woningbouw 

10 Carnavalsvereniging De Leutloggers maakt in disco-
theek de Kathedraal de nieuwe prins voor het komende sei-
zoen bekend Prins Reinald I regeert ook dit jaar weer over het 
Buizengat 

Uitgezwaaid door plaatsgenote en minister van Ontwik-
kelingssamenwerking Agnes van Ardenne vertrekken tien 
Vlaardingers naar Gambia In vijf terreinwagens proberen zij 
in drie weken tijd de plaats van bestemming te bereiken om 
geld op te halen voor een nieuwe school aldaar 

11 Zorgcentrum Vaartland viert het 40-jarig bestaan met 
een feest voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en ser-
viceabonnees 

11-12 In zaal Triangel uitvoering van de musical 'Ratten-
vanger van Hameien' door de musicalgroep van de Christe-
lijke Jeugdvereniging CJV ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan 

13 In de Burgerzaal van het stadhuis informatieavond 
over de plannen voor het Rivierzonegebied, de ontwikkeling 
van de VOP-Oost en het Stationsgebied Ook wil de gemeente 
een bewonersplatform Rivierzone oprichten, dat adviezen kan 
geven over de plannen De oprichting van het platform past 
in het beleid van de gemeente om belanghebbenden meer te 
betrekken bij projecten in hun omgeving 

14 In de Oude Hal van het stadhuis uitreiking van de 
30"" editie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen, met on-
der meer artikelen over "M C Sigal, gemeentearchivaris van 
Vlaardingen (1919-1953)' van Harm Jan Luth en Erika Ver-
loop, en 'Armoede en armenzorg in Vlaardingen' van Ingrid 
van der Vlis 

15 Op de Markgraaflaan wordt een 59-jarige vrouw aan-
gereden door een personenauto De vrouw overlijdt later op de 
dag aan haar verwondingen 

16 In de stadsvitrine in het stadhuis is een vuurstenen 
pijl te bezichtigen die bij toeval tijdens de aanleg van de West-
wijk in 1958 werd gevonden De vondst was destijds aanlei-
ding voor een groot onderzoek, waardoor Vlaardingen zich 
tegenwoordig kan profileren als een echte archeologiestad 

17 In Villa IJzermans aan de Schiedamseweg neemt het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e o afscheid van voorzitter C 
Bokx Tegelijkertijd is er gelegenheid kennis te maken met de 
nieuwe voorzitter, C G W Kreber, en de nieuwe directeur, IJ 
van der Velden 

18 De stichting MijnVlaardingen neemt een nieuwe web-
site in gebruik In vergelijking met de oude site worden de 
pagina's overzichtelijker en krijgen een frisser uiterlijk Ook 
het forum, de ruggengraat van www MijnVlaardingen nl, zal 
beter te bedienen zijn 

Intocht van Sint Nicolaas Duizenden kinderen rond de Oude 
Haven begroeten bij stralend weer de goedheiligman 

TNT Post heeft in Vlaardingen Maassluise verkiezingspost 
rondgebracht Uiteraard zijn de kandidaten voor de verkiezin-
gen op 22 november hetzelfde, maar de gegevens die naar 
de plaatselijke stembureaus verwijzen niet Momenteel wordt 
onderzocht welke en hoeveel adressen deze post hebben ont-
vangen 

22 Tweede Kamerverkiezingen 
Opkomst in Vlaardingen 78,6% CDA 20,9% (in 2003 22,7%), 
PvdA 22,7 (30,0%), VVD 12,5% (16,5%), SP 19,4% (7,6%), 
Fortuyn 0,3% (10,3%), GroenLinks 3,5% (4,3%), D66 2,0% 
(3,5%), CU 3,7% (1,8%), SGP 1,6% (1,7%), NedTrans 0,0%, 
PvdD 1,9% (0,7%), EenNL 1,5%, GW/PvdV 9,4% Dankzij de 
grote overwinning van de SP keert Remi Poppe terug in de 
Tweede Kamer 

23 De populaire jongerendisco De Kathedraal is op last 
van burgemeester Bruinsma gesloten De disco draaide al 
sinds enkele maanden op een voorlopige vergunning, maar is 
die nu ook kwijt De eigenaren voldoen niet aan de gestelde 
veiligheidseisen 

In het Visserijmuseum/Vlaardings Museum presentatie van 
het boek "Vlaardingen van boven bekeken 1923-2002' Het 
boek bevat foto's uit het archief van Aviodrome Luchtfotogra-
fie uit Lelystad Samenstellers zijn M P Zuydgeest, J van den 
Berg en F Bierlmg 
Tevens uitreiking van de Hoogendijkpnjs van de Vrienden van 
het Visserijmuseum aan de Deense dr Bo Poulsen, voor zijn 
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onderzoek op het gebied van de scheepvaart en in het bijzon-
der de visserij in Nederland. 

25 Met de aankomst van het laatste schip uit Schevenin-
gen is de Norfolkline definitief verhuisd naar het oude HVO-
terrein. 

27 In café Stam bekendmaking van de nominaties voor 
de horecaprijs 'De UITblinker'. De drie genomineerden zijn 
bistro Het Schele Hoekje, restaurant l'Escargot en café De 
Kroon. Op 29 januari volgend jaar wordt bekend gemaakt wie 
de prijs heeft gewonnen. 

29 De gemeente krijgt 45.000 euro subsidie voor de sa-
menwerking met de Stichting Federatie Broekpolder. De stich-
ting denkt onder meer aan het opzetten van een informatie-
centrum, een haventje voor de fluisterboot en het verbeteren 
van het groen. 

Het laatste schip van de Norfolkline arriveert vanuit Scheveningen in 
Vlaardingen (25 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

De Waterweggemeenten willen de verkeersveiligheid ver-
beteren. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van alle 
gevaarlijke wegen. Ook zijn maatregelen opgesteld om het 
aantal ongelukken te verminderen. In Vlaardingen geldt dat 
voor onder andere de Marathonweg, de Vondelstraat, de Bur-
gemeester Heusdenslaan en het Liesveldviaduct. 

30 Huurders van Waterweg Wonen zeggen veel overlast 
te hebben van het gedrag van omwonenden. Vooral in de Bab-
berspolder en de VOP is de ergernis erg groot. Het beste scoort 
de Indische Buurt. De meest tevreden huurders op elk gebied 
hebben een woning in de Westwijk Lage Weide. Dit blijkt uit 
een leefbaarheidsonderzoek in opdracht van de corporatie. 

Het kunstwerk van Jan de Winter boven de ingang van 
Stadswerk krijgt een nieuwe bestemming. Het grote object 
verhuist waarschijnlijk naar het Accentcollege locatie Groen 
van Prinsterer aan de Van Hogendorplaan. Het gebouw van 
Stadswerk wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken 
voor woningen. Voor Pomona, het beeld dat herhaaldelijk door 
vandalen is beschadigd, is een nieuwe plek gevonden in de 
Sint Jozef-mavo. 
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Vlaardingens droefste dichter, Levi 
Weemoedt, is even terug m de stad. 
In café De Steeg is hij onderdeel 
van het programma 'Poëzie in De 
Steeg'. De (inmiddels) oud-Vlaar-
dmger zingt tevens enkele liedjes 
met Cornells Pons. 

December 

1 Het bezwaar van bewoners 
van de Emmastraat tegen de bouw 
van een kantoor van de Stichting 
Meervoud is ongegrond verklaard 
Zij vinden dat het nieuwe gebouw 
totaal niet past in het karakter van 
de historische wijk. 

2 In de hoofdstad van Ethiopië 
wordt gestart met de bouw van het 
Hope University College, een ont-
werp van ing Daniel de Witte van 
architectenbureau GelukTreurniet. 
Het ontwerp is een cadeau van het bureau naar aanleiding 
van het 50-jarig bestaan m 2004. 

Met moderne technieken probeert het Visserijmuseum/Vlaar-
dings museum scholieren voor de geschiedenis te interes-
seren. Zij bezichtigen de rederijkerstentoonstelling 'Van het 
beste spel', voorzien van een mp3-speler met de beschrijving 
van het tentoongestelde, in eigentijdse taal omgezet door edu-
catief medewerkster Joke van Leeuwen en gerapt door BS-
ONE. 

4 Ondanks het barre weer van het afgelopen weekeinde 
heeft de overdekte kunstijsbaan naast het Delta Hotel behoor-
lijk publiek getrokken. Gisteren voerden Sint en zijn Pieten de 
boventoon op het ijs. 

Het echtpaar Vink-van Wezel 70 jaar getrouwd. 

6 Van alle steden in de regio kampt Vlaardingen het 
meest met het wegtrekken van bewoners. De laatste negen 
maanden liep het aantal Vlaardingers terug van 72.553 naar 
71.651. Een paar jaar geleden telde de stad nog rond de 75.000 
inwoners. 

Zevenennegentig bewoners van de Vossiusstraat en omgeving 
maken bezwaar tegen de bouw van vijf luxe villa's in het zo-
genaamde Spirit-II-bouwplan. Zij vrezen voor het welzijn van 
zo'n twintig ransuilen die in het gebied dagelijks op zoek gaan 
naar voedsel. 

8 Omdat veel mensen met meer de traditionele kerk-

De Hoogstraat is voorzien van nieuwe bestrating en opvallende 
kunstobjecten (8 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

dienst bezoeken maar individueel met het geloof bezig zijn, 
probeert dominee Marianne Vonkeman met de e-mailcursus 
'Aandacht voor je ziel' om de levenslessen van de Bijbel op een 
andere manier naar buiten te brengen. 

Overleden op 84-jarige leeftijd Rita van Toor-Buschmann, 
oud-gemeenteraadslid voor de VVD. 

De wethouders Oosterom en Van der Velde openen gezamen-
lijk de vernieuwde Hoogstraat. De straat heeft de laatste 
maanden nieuwe bestrating gekregen, alsmede opvallende 
kunstobjecten in het wegdek. 

9 In de Grote Kerk presentatie van de nieuwe CD van 
het Van Peteghemorgel. Aad Zoutendijk speelt werken van 
Neukomm, Boëly, Salome, Benoist, Chauvet en een aantal ei-
gen composities. 

In de Oosterkerk presentatie van het fotoboek 'Helden', sa-
mengesteld door fotograaf Eric van Straaten voor Museum 
Oostwijk. 

De toneelverenigingen Varia, TOV, ONI, De Fakkel en Het 
Masker krijgen in De Valkenhof de beschikking over een zaal 
met vestibule, foyer, lichtopstand en een podium met voor-
hang. Bas van der Borden, voorzitter a.i. van het Vlaardings 
Centrum Amateurtoneel, tekent hiervoor een contract voor 
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acht jaar De amateurtoneelgroepen die tot 2004 in het Hol-
landiagebouw repeteerden, zijn blij met de nieuwe accommo-
datie 

12 Door de Voedsel en Waren Autoriteit is in Midden-
Delfland, Vlaardingen en Maassluis onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van de bodem, het gras en de melk De vervuiling 
door dioxine is toegenomen, maar voldoet nog aan de norm 
De betrokken gemeenten bekijken gezamenlijk hoe dit pro-
bleem aangepakt kan worden 

13 Aan de Parallelweg kunnen automobilisten binnen-
kort "autodaten' Het college laat daarvoor een verkeersbord 
plaatsen met de ondertekst 'vergunninghouder Autodate' Het 
betreft een speciaal gereserveerde parkeerplaats voor gedeeld 
autogebruik door abonnementhouders 

Jeugdtheaterschool Vlaardingen bestaat tien jaar en viert dit 
met 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' in mei 
volgend jaar m het Fortis Theater Schiedam 

Het gaat goed met de opvolger van 'de ROMI' Het aantal 
werknemers bij Food4U stijgt De directie van het nieuwe 
levensmiddelenbednjf ziet de toekomst met vertrouwen te-
gemoet De productie van biobrandstof in de op het terrein 
staande raffinaderij leidt tot uitbreiding van de werkgelegen-
heid 

15 De hannglogger VL 92 Balder ligt voor onderhoud in 
het droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis 

15-16 Ontsteking van de kerstboomverlichting op de Markt 
door burgemeester Bruinsma, voorafgegaan door een beiaard-
concert door Bas de Vroome en een dienst in de Grote Kerk 
Nostalgische kerstmarkt rond de Grote Kerk met onder meer 
een levende kerststal en een vertelbos met kerstverhalen 

16 Antiquariaat & boekhandel Lievredoor aan de Hoog-
straat sluit zijn deuren Eigenaresse Annemarie van Zanten 
zegt na tien jaar de Hoogstraat vaarwel 

16-23 In de Peperstraat komt de 19'''-eeuwse stad van Char-
les Dickens tot leven Personen uit de beroemde boeken van 
de schrijver bevolken de straat 

17 Het echtpaar Lissenberg-Broekhuizen 70 jaar ge-
trouwd 

18 Vlaardingen heeft dit weekend net naast de prijzen 
gegrepen van het GemeenteCompliment Deze prijs, ingesteld 
door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, ging uit-
eindelijk naar de gemeente Helmond Vlaardingen was een 
van de vijf genomineerde steden 

De milieuklinkers bij het kruispunt Floris de Vijfdelaan/Ma-
rathonweg werken niet of nauwelijks Uit onderzoek blijkt dat 
het resultaat negatief wordt beïnvloed door de korte contact-
tijd van voertuigen, harde wind en turbulentie In het labora-
torium werken de stenen wel goed Vlaardingen was de eerste 
Nederlandse stad waar deze straatstenen zijn getest 

20 De kwaliteit van de Vlaardingse wegen ligt duidelijk 
lager dan het landelijke streefbeeld Dit blijkt uit het Beleids-
en Beheerplan Wegen 2006-2010 Twaalf procent van de as-
faltverharding krijgt een onvoldoende Hetzelfde geldt voor 
21% van de voet- en fietspaden, pleinen en parkeerplaatsen 

Woonboulevard Hoogstad krijgt na tien jaar een facelift met 
meer groen en een completere uitstraling 

Ruim anderhalf miljoen poststukken worden deze week in de 
regio Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland vanuit de 
vestiging aan de Taandenjstraat verwerkt Volgens Rene Son-
nevelt, manager van TNT-Post, een nieuw record 

Vlaardingen gaat de Oekraïense stad Romny helpen met de 
verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan de bur-
gers De gemeente wordt daarin bijgestaan door de Tsjechi-
sche partnerstad Moravska Trebova Deze stad won in 2005 
de Tsjechische prijs voor de beste overheidsinnovatie 

21 De ransuilen kunnen rustig overwinteren in de bomen 
langs de Vossiusstraat De Raad van State heeft een deel van 
de bouwplannen voor vijf luxe woningen geblokkeerd Het 
door de gemeente onderzochte uitvlieggedrag van de uilen 
blijkt niet voldoende 

De historische schepen in de Oude Haven krijgen een bijpas-
sende nostalgische steiger De ongeveer twintig oude schepen 
die door de ballotagecommissie zijn gekomen, kunnen straks 
aanleggen aan een steiger, bestaande uit houten palen met 
een witte 'muts' Voor passantenschepen komt er een steiger 
in de Buitenhaven 

De nieuwbouw van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam be-
reikt het hoogste punt Bouwvakkers krijgen het traditionele 
pannenbier en een kleine attentie 

22 Het college wil dat de Stadsgehoorzaal in september 
2007, na heropening van het gerenoveerde theater, zelfstan-
dig verder gaat Het theater valt nu nog rechtstreeks onder de 
gemeente 

Het college reserveert vier miljoen euro voor de aanleg van 
een sportaccommodatie m Park 't Nieuwelant Hiervoor gaat 
de gemeente in onderhandeling met de voetbalclubs HVO, 
HSC en RKWIK Het is de bedoeling dat de clubs gaan fuse-
ren 
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25 Kerst-Inn in het ontmoetingscentrum De Bijenkorf 
aan de Reigerlaan, georganiseerd door de Stichting Ouderen-
werk NWN. 

Overleden op 88-jarige leeftijd oud-Geus Piet Nieuwstraten. 
Hij behoorde tot de eerste groep Geuzen die in mei 1940 werd 
opgericht. Hij wist onder meer concentratiekamp Buchenwald 
te overleven. Na de oorlog was hij onder andere betrokken bij 
de oprichting van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. 

27 Dit jaar zijn er in Park "t Nieuwelant en aan de Maas-
sluissedijk en de Broekweg kerstboomverbrandingen toege-
staan. Het Messchaertplein is afgevallen. Om overlast zoals 
vorig jaar aan de Maassluissedijk te voorkomen, zijn duide-
lijke afspraken gemaakt. Zo mag er onder andere geen plastic 
en verpakkingsmateriaal met vuur worden aangestoken. 

Hondenbezitters krijgen een grijpertje om de poep van hun 
viervoeters op te ruimen. Speeltuinen kunnen verbodsborden 
voor honden aanvragen. Ook het bij zich hebben van middelen 
om poep op te ruimen, wordt verplicht. Deze maatregelen ma-
ken deel uit van het nieuwe hondenbeleid van de gemeente, 
ledere hondenbezitter ontvangt een kaart met alle regels. 

30 De Vlaardingse amateur-zanger Bob van Rutten is te 
zien en te horen in het tv-programma 'Una Voce Particolare'. 
Hij zingt een nummer uit de musical 'Paint your wagon'. 

De Peperstraat verkeert in Dickenssfeer (16-23 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Voorwoord 
We zijn het jaar ingegaan en gestopt met een stukje onzeker-
heid betreffende onze huisvesting, maar vooralsnog blijven we 
zitten waar we zitten en dat houden we zo lang mogelijk vol, 
niet alleen omdat we nu over een perfecte locatie beschikken, 
maar ook vanwege de energie die er indertijd in is gestoken. 
Mocht het toch tot verhuizen komen, dan zal, zo is ons meer-
malen door de verantwoordelijke ambtenaren verzekerd, door 
hen voor een passende huisvesting worden gezorgd. 

Het ledenbestand is met ingang van dit jaar met een vijftigtal 
leden uitgebreid als gevolg van het "in slaapstand gaan" van 
afdeling 9 De Nieuwe Maas. Eventuele nieuwe leden uit hun 
werkgebied en die van de vereniging "Golda" uit Gouda zullen 
voortaan ook aan ons worden toegewezen. 

Bestuur 
Piet Heinsbroek is ons aan het begin van het jaar komen ver-
sterken als secretaris, maar heeft deze functie om persoon-
lijke redenen aan het eind van het jaar weer beschikbaar ge-
steld. Wij waarderen het dat hij het bestuurlijke gat in deze 
periode heeft opgevuld en danken hem hartelijk voor zijn in-
spanningen. 
Hilde van Wensveen, die ook aan het begin van het jaar tot 
het bestuur is toegetreden, heeft de functie van secretaris 

Afdeling 8 van de Archeologische overgenomen. 
Werkgemeenschap voor Nederland Ton Mersch stopt dit jaar, zoals aangekondigd, met zijn func-

tie als penningmeester en ook hij wordt hartelijk bedankt 
voor de acht jaar waarin hij zich heeft ingezet. 

Jaarverslag 

( 

Archeologische 

Werkgroep 

Helinium 
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Veldwerk 
Dit bestond dit jaar voor het overgrote deel uit booronderzoek 
onder de bezielende leiding van Piet Heinsbroek Zo werd er 
op verzoek van het VLAK geboord op het terrein Vergulde 
Hand West op 18 maart en 6 mei, waarna Piet nog tientallen 
boringen heeft verricht en ook de uitwerking voor zijn reke-
ning heeft genomen 
Een ander project was het onderzoek aan de Polderweg 120 op 
18 juni en 5 augustus, waar een te slopen boerderij werd on-
derzocht en ingemeten Hier hadden wij ook de belangstelling 
van Frits van Ooststroom, die er graag een bouwhistorisch 
verslag van wilde maken, maar de benodigde gelden konden 
niet bij de gemeente Schiedam worden losgepeuterd 
In de boerderij en op het erf zijn ook een aantal boringen ge-
zet en er werd en passant door Aat Rozendaal een hier in de 
regio nog onbekende vlindersoort gespot 
Piet heeft van de opmetingen reeds een plattegrond geprodu-
ceerd en Hilde heeft al een artikel over haar bevindingen in 
de Terra Nigra geplaatst Rinus heeft al veel gegevens in de 
computer verwerkt en dit zal waarschijnlijk in de loop van 
2007 worden afgerond 
De boringen op dit terrein hebben geleid tot vervolgonderzoek 
aan de westkant van de Polderwatering bij Polderweg 119 
Hier IS gezamenlijk op 4 november en 11 november en daar-
buiten nog individueel door Piet een serie bonngen gezet en 
het geheel is ook door hem uitgewerkt 
Van daadwerkelijk graven is er dit jaar met gekomen, omdat 
het VLAK, waarvan we hiervoor afhankelijk zijn, zelf nauwe-
lijks of geen projecten had waarbij we te hulp konden schie-
ten Dit kwam voornamelijk doordat het bijna al haar capaci-
teit voor twee jaar nodig heeft om de gegevens van Vergulde 
Hand West uit te werken en het veldwerk (deels) uitbesteedt 
aan commerciële bedrijven 

Werkavonden 
De werkavonden werden bezocht door een Vaste' groep le-
den Het bezoek leek de laatste maanden jammer genoeg wel 
wat terug te lopen Op deze avonden wordt er nog steeds ge-
werkt aan twee langlopende projecten, ASKUIL en CARNIS-
SELANDE 
Project Askuil vordert langzaam maar gestaag en de eerste 
deelverslagen zijn in de maak 
De zeefresten van project Carnisselande werden onder de loep 
genomen en zorgvuldig bekeken en uitgezocht 
Daarnaast werd er gewerkt aan administratie, fotoverwer-
king, opgravingsdossiers en het knipselarchief De rest van 
de tijd werd gevuld met discussies, vergaderen en overleggen 
over te ondernemen activiteiten 

Overige activiteiten 
'Hehmum zaterdag' 
Op de eerste zaterdag van de maand zijn er vijf maal activi-
teiten geweest, waarvan er een aantal al genoemd is bij het 
veldwerk Op 7 januari heeft Helinium zich gepresenteerd op 

de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlaardingen 
Op 3 juni IS er door een aantal leden naar aanleiding van een 
gesprek over onderwater-archeologie kennis gemaakt met 
duiken Daarvoor werd een zwembad in Hellevoetsluis be-
zocht Verder is er een dag besteed aan een grote schoonmaak 
van de diverse werkruimten 
Er IS een kenmsmakingsdag georganiseerd voor de leden die 
van de afdeling Nieuwe Maas naar Helinium zijn overgeschre-
ven Helaas was de opkomst gering 
Een uit de Flevopolder afkomstige visfuik is deskundig uitge-
prepareerd 
BIJ het Vlaardingse Loggerfestival hebben Heliniumleden een 
promotiestand bemand om o a nieuwe leden en donateurs te 
werven De kano ging ook mee, op het nieuwe fietsaanhang-
wagentje 
De midzomerbarbecue werd met 21 gasten goed bezocht en 
was erg gezellig 
Op Open Monumentendag zijn bij de openstelling van het 
Moermanhuis twee dagen demonstraties gegeven van diverse 
activiteiten en is promotie gemaakt voor de vereniging 
Ook waren we vertegenwoordigd bij het 40-jarig bestaan van 
de Historische Vereniging Vlaardingen, met promotiemateri-
aal, "live" aardewerkrestauratie en wederom de kano 

Bibliotheek 
Er zijn gedurende het hele jaar nieuwe boeken toegevoegd 
aan de collectie Deze zijn echter nog niet ingeschreven door 
problemen met het computerprogramma In het bijzonder 
noemen wij de boeken die de heer Vos uit de nalatenschap 
van zijn echtgenote. Mevrouw T Vos- Dahmen von Buchholz, 
aan Helinium heeft geschonken 

Terra Nigra 
Met de nummers 164 t/m 166 zijn er weer drie nummers uit-
gekomen Het TN-team is dit jaar uitgebreid met een nieuw 
lid, namelijk Suzanne Kluver, zodat het team nu bestaat uit 
Ellen Groen, Suzanne Kluver, Ronald Frank, Tim de Ridder, 
Rein de Graaf en Rinus van Grevenhof 
Ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van TN 
wordt hiervoor bedankt 

Excursies 
Op 5 maart werd een bezoek gebracht aan museum Swaen-
steyn in Voorburg, waar de tentoonstelling over Forum 
Hadriani te zien was 
Een actieve zaterdag op de fiets werd doorgebracht in West-
Friesland Daar werd de TRAP-route Schagerkogge gevolgd, 
die ons onder meer over de Westfnese Omringdijk voerde 
De buitenland-excursie van 21 tot 28 oktober bracht ons dit 
jaar naar Noord-West Griekenland 
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Jaarverslag 

Inleiding 
Sinds 1977 doet de stadsarchivaris in het Historisch Jaarboek 
verslag van zijn werkzaamheden en van die van zijn mede-
werkers en de stadsarcheoloog doet hetzelfde vanaf 1995. 
Hoewel het Stadsarchief en het Vlaardings Archeologisch 
Kantoor (VLAK) al sinds 1998 verenigd zijn in één gemeen-
telijke sectie, vond die verslaglegging tot nu toe apart plaats, 
maar er is veel voor te zeggen om dat gezamenlijk te doen. 
Er is sprake van een vruchtbare samenwerking van deze twee 
disciplines die samen werken aan het ontdekken en beschrij-
ven van de geschiedenis van Vlaardingen, zowel uit de ar-
chiefbronnen als uit de bodemschatten. In het jaar 2006 heeft 
deze samenwerking zich geïntensiveerd in een voor Neder-
land uniek project: 'de zoektocht naar de oer-Vlaardinger'. 

Sectie Stadsarchief 

en Archeologie 

De zoektocht naar de oer-VIaardinger 
Voor het begin van dat project moeten we terug naar de eer-
ste maanden van 2002. Vlaardingse archeologen legden toen 
op de locatie "Gat in de Markt', op de hoek van de Markt en 
de Maassluissedijk, de rand van een begraafplaats bloot. Hier 
waren in de periode 1000-1050 op een plek van amper vijf bij 
vijf meter, tientallen Vlaardingers bijgezet. In totaal konden 
de archeologen 41 individuen bergen: 26 kinderen, zes vrou-
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wen en negen mannen De conservering van het materiaal 
was uitstekend Zelfs zo goed dat nader onderzoek eind 2005 
uitwees dat er in de kiezen nog intact DNA aanwezig was Op 
dat moment ging het om de oudste resten van menselijk DNA 
die ooit in Nederland waren gevonden Het idee ontstond om 
op zoek te gaan naar eventuele nakomelingen van de opgegra-
ven ll'-eeuwse Vlaardingers Dit plan is in overleg met DNA-
deskundige prof dr Peter de Knijff van het Leids Universitair 
Medisch Centrum nader uitgewerkt tot een voor Nederland 
uniek samenwerkingsproject Er is gekozen voor de methode 
om verwantschap aan te tonen via de mannelijke lijn Via de 
man wordt namelijk het Y-chromosoom ongewijzigd van va-
der op zoon doorgegeven Dit chromosoom bepaalt het man-
zijn en verandert hooguit eens in de 50 generaties Bijkomend 
voordeel is dat de mannelijke lijn via genealogische gegevens 
eenvoudiger te achterhalen is, omdat de achternaam door-
gaans via de man overgaat op de kinderen Als criterium is 
aangehouden dat de potentiële kandidaten kunnen aantonen 
dat hun voorvader in mannelijke lijn in de 16' eeuw of eerder 
in Vlaardingen woonde 
Om de genealogieën van de deelnemers zover mogelijk terug 
te voeren, is gebruik gemaakt van de oudste archiefbron-
nen, waaronder het poorterboek uit 1555 Hierin staan 261 
gezinshoofden die een groot deel van de toenmalige bevol-
king representeren Bovendien zijn aan de hand van de gene-
alogische database (ISIS) van het Stadsarchief, waarin ruim 
45 000 Vlaardingers zijn opgenomen, de onderlinge verwant-
schappen vastgelegd 
Begin 2006 nep de gemeente Vlaardingen mensen met al-
oude Vlaardingse achternamen op om zich te melden om 
wangslijm af te staan De aankondiging alleen al zorgde voor 
veel aandacht in de landelijke media, onder andere in het 
NOS-journaal In totaal hebben 181 mensen uit het hele land 
gereageerd Hiervan voldeden 88 personen aan de gestelde 
criteria voor deelname Hun namen zijn Den Admirant (2), 
Bergwerf(f) (4), Boog (1), Bot (14), Brobbel (12), Broek (3), Den 
Draak (1), Drop (21), Fousert (3), Goedknegt (1), Groen (3), 
Hoogendam (5), Oversluizen (3), Poldervaart (2), Poot (1), Van 
Teijlingen (1), Wapenaar (3), Van der Windt (2), De Zeeuw (3), 
Zonne (2) en Zuiderent (1) 
In juli 2006 zijn uit de IP-eeuwse schedels en uit de al eerder 
gevonden Bronstijdman kiezen getrokken voor het DNA-on-
derzoek Van de potentiële kandidaten namen de stadsarchi-
varis en de stadsarcheoloog zelf wangslijmmonsters af Zowel 
het kiezen trekken als het afnemen van de wangslijmmon-
sters ging gepaard met zeer veel landelijke mediabelang-
stelling De resultaten van het DNA-onderzoek zullen medio 
2007 bekend worden Het is de eerste keer dat een dergelijk 

De stadsarcheoloog en de stadsarchivaris namen op 19 en 16 augustus 
2006 eigenhandig wangshjm af van de 88 DNA-kandidaten Hier 
schraapt Tim de Ridder de 15-jarige deelnemer Martijn Hoogendam 
(Foto J J M P van der Berg VLAK) 

onderzoek in Nederland plaatsvindt, waardoor volstrekt onbe-
kend IS of er daadwerkelijk kans is op het aantreffen van een 
'match' Het onderzoek is verder uitgewerkt in het projectplan 
'Graven in Vlaardingen' dat ten doel heeft om het ll'-eeuwse 
Vlaardingen, dat toen de belangrijkste plaats was van het 
toenmalige graafschap, beter over het voetlicht te brengen 
Dit plan voorziet onder andere in een publicatiereeks, een ten-
toonstelling, een evenement en het vervaardigen van enkele 
gezichtsreconstructies Om dit alles te verwezenlijken is een 
forse subsidie verkregen van het Fonds Schiedam Vlaardin-
gen e o De uitvoering van deze voornemens zal in 2007 en 
2008 plaatsvinden 

STADSARCHIEF 

Personeel en vrijwilligers 
Het personeel bestond uit D F van Geenen (restauratie), H C 
Geuze (archiefinspectie, inventarisatie en applicatiebeheer), 
mw J van Leeuwen-Zuidgeest (educatie en tijdschnftenbe-
heer), H J Luth (stadsarchivaris en sectiehoofd Stadsarchief 
en Archeologie), mw M K van Papeveld-Horst (krantendocu-
mentatie en indicering notarisprotocollen), mw H C Verloop 
(studiezaal en bibliotheek), mw A G Visser-van der Meer 
(administratie) en mw E M van der Zwaai (Topografisch-His-
tonsche Atlas en studiezaal) Veel dank is weer verschuldigd 
aan de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de pu-
blieke zaak J Borsboom (fotograaf), mw J K Bot (kroniek), 
H Brobbel (Atlas), mw P van Gelderen-Bakker (indicering 
Bevolkingsregisters Maassluis), mw S van Heijzen-Troost 
(digitalisering archiefinventarissen), G A J den Hertog (in-
dicering Bevolkingsregister Vlaardingen) en M P Zuydgeest 
(Atlas) 

Huisvesting 
De huisvesting aan het Plein Emaus 5 voldoet nog, maar de 
depots raken voller en voller, terwijl de Archiefwet 1995 tij-
dige overbrenging van de gemeentelijke archieven van 20 
jaar en ouder voorschrijft Op met al te lange termijn zal naar 
extra depotruimte moeten worden uitgezien Of dat in Vlaar-
dingen kan, of dat minder courante archieven wellicht elders 
kunnen worden ondergebracht in een regiodepot, is nog on-
derwerp van studie 

Archieven, collecties en toegangen 
Steeds meer Vlaardingers, en anderen die oog hebben voor 
de Vlaardingse geschiedenis, weten het Stadsarchief te vin-
den als cultuur-historisch centrum Niet alleen om dingen te 
weten te komen, maar ook meer en meer om zaken toe te 
vertrouwen die van belang zijn voor de stad en die het be-
waren waard zijn 'Weggooien kan altijd nog' is het devies 
Sinds Vlaardingen zich ook richt op de Maassluise archieven 
en verzamelingen (2004) geldt een en ander mutatis mu-
tandis ook voor deze buurgemeente Een kleine greep uit 
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de enorme reeks aanwinsten: de tekeningencollectie van de 
sectie Geo-informatie van de Gemeente Vlaardingen, het ar-
chief van de Rotary Club Vlaardingen (1965-2001), de Chr. 
basisonderwijs-collectie van oud-onderwijsinspecteur K.W. 
van Netten, de collectie van burgemeester Dommisse (Maas-
sluis), het archief van arts Cornells Moerman (1912-1995) en 
de collectie van visserij-publicist A.G. Ligthart (1950-1970) 
Er werd grote voortgang geboekt met het digitaliseren van de 
archiefinventarissen in het ook via het Internet te raadplegen 
beheerssysteem RUURD. 
De indices op alle 19'-eeuwse Maassluise Bevolkingsregisters 
konden grotendeels worden voltooid, die van de Vlaardingse 
Bevolkingsregisters over de periode 1900-1935 zijn voor de 
helft gereedgekomen. 

Bibliotheek 
Alle artikelen uit de vele tijdschriften waarop het Archief 
geabonneerd is, die betrekking hebben op Vlaardingen, wer-
den opgenomen in de digitale catalogus van de bibliotheek 
die al sinds jaar en dag gedeeld wordt met de Stadsbiblio-
theek. Aan de archiefbibliotheek werden 54 werken toege-
voegd en beschreven. Om een paar voorbeelden te noemen: 
100 jaar Apostolische Gemeente Vlaardingen, Genealogie van 
Willem Kwakkelstein (C.F. Kwakkelstein), De historie van de 
Palestijnen in Vlaardingen (Frans W. Assenberg), Op de Hol-
landse Parnas: de Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616 
(Bart Ramakers e.a.) en Vlaardingen van boven bekeken (M.P. 
Zuydgeest e.a.). 

Topografisch-Historische Atlas 
De collectie prenten, tekeningen en foto's, met één term aan-

geduid als 'De Atlas', nam zoals ieder jaar enorm in omvang 
toe, net als het gebruik dat ervan gemaakt wordt voor ve-
lerlei doeleinden. Een flink aantal tweedehands fotokasten 
bood voorlopig soelaas voor de berging. De beheerder van 'De 
Atlas', die de aanwas onmogelijk alleen kan verwerken en be-
schrijven, ondervond grote steun van de vrijwilligers Peter 
Zuydgeest en Henk Brobbel. Archieffotograaf Jan Borsboom 
continueerde zijn alerte vastleggen van het veranderende 
stadsbeeld 
Van de honderden aanwinsten kan hier slechts een klein deel 
worden vermeld: twee houtsnedes, 'Havenstraat met werf 
firma Baauw' en 'Kortedijk met molen', door André Pelgrim, 
twee potloodtekeningen van het Vlaardingse havenhoofd in 
1856, door Johan Conrad Greive (1837-1891), een ontwerpte-
kening voor de bebouwing van een deel van het Mengelberg-
plein, 1937, door H. van de Vate, vijf foto's van de sloop van 
de gebouwen van de voormalige scheepswerf Havenbedrijf 
Vlaardingen Oost, een ongedateerde ingekleurde tekening 
van de Grote Kerk naar Cornells Pronk en 50 kadastrale kaar-
ten van Maassluis. 

Restauratie 
De restaurator kopieerde 31 delen van de Burgerlijke Stand 
van Vlaardingen en Maassluis en bond ze in. Een belangrijk 
project is het vervangen van de zestig jaar oude klappertjes 
op de doop-, trouw- en begraafboeken die zeer veel gebruikt 
worden en volledig versleten zijn; 75 van de 265 deeltjes zijn 
nu weer als nieuw. Verder werden twee IT'-eeuwse notariële 
protocollen van Maassluis en een 16'-eeuws deel Civiele rol-
len van Vlaardingen gerestaureerd. 

Oud-gemeentearchivaris M C 
Sigaljr (1888-1967), gespeeld 
door acteur Sandor Rosman, 
overhandigde burgemeester 
Bruinsma het eerste exemplaar 
van het Jaarboek 2006 Links 
staan de auteurs van de m 
het Jaarboek verschenen 
biografie van Sigal, Erika 
Verloop en Harm Jan Luth, 14 
november 2006 (Foto D F van 
Geenen, Collectie Stadsarchief 
Vlaardingen) 

184 



Inspectie 
De archiefinspecteur produceerde zowel voor de gemeente 
Vlaardingen als voor Maassluis zijn tweejaarlijkse jaarver-
slag, waarmee zijn onmisbare bemoeienis met het informa-
tiebeheer en de ordening en huisvesting van dynamische en 
semi-statische archieven is vastgelegd 

Internetsite, dienstverlening, educatie, cursussen en publi-
caties 
Het succes van met name het in 2005 gelanceerde genealo-
gische deel van de website (www vlaardingen nl/isis) is over-
weldigend In 2006 werden meer dan een half miljoen pagi-
na's bekeken 
Het aantal bezoeken aan de studiezaal bedroeg 1 800 en hon-
derden schriftelijke verzoeken om informatie werden behan-
deld Opvallend is opnieuw de forse toename van verzoeken 
om levering van bouwtekeningen c a door particulieren, ar-
chitecten, makelaars en advies- en ingenieursbureaus De al 
sinds jaren gegeven cursussen paleografie en Ken Uw Stad 
werden gecontinueerd evenals het educatieve project 'Rondje 
Archief' voor ruim 800 leerlingen van de groepen 7 van het 
basisonderwijs Zij maken hierin actief kennis met de archie-
ven en de foto- en audio-visuele collectie 
Van de publicaties die medewerkers van het Stadsarchief voor 
hun rekening namen of waaraan werd meegewerkt, mag het 
door Harm Jan Luth en Erika Verloop gepubliceerde biogra-
fische artikel in het Historisch Jaarboek over M C Sigal, die 
34 jaar lang gemeentearchivaris van Vlaardingen was, niet 
onvermeld blijven Dat vindt zijn oorzaak in de enorme be-
tekenis die hun nijvere voorganger voor de Vlaardingse cul-
tuur-historie heeft gehad Er wordt geijverd voor een straat-
naamvernoeming, zodat hij tot in lengte van jaren zal worden 
geëerd 

ARCHEOLOGIE (Vlaardmgs Archeologisch Kantoor, VLAK) 

Personeel en vrijwilligers 
In 2006 bedroeg het aantal vaste medewerkers negen per-
sonen J J M P van den Berg (archeologisch medewerker), Y 
Eijskoot (archeoloog), E van der Linden (via WiW, tekenaar), 
D van Os (archeologisch medewerker), T de Ridder (stadsar-
cheoloog), R P B Torremans (archeoloog), F J van der Tuijn 
(archeologisch medewerker), mw A H L Vredenbregt (arche-
oloog) en H Wijnmalen (archeologisch medewerker) Laatst-
genoemde die langdurig ziek is, verrichtte werkzaamheden bij 
het TBV In de zomer van 2006 heeft archeologisch medewer-
ker E van der Linden elders binnen de gemeentelijke organi-
satie een functie aanvaard Op tijdelijke basis werden zeven 
medewerkers ingehuurd X Alma (vondstverwerking), mw 
D J Biesiekirska (archeologisch tekenaar), mw J M Geelhoed 
(vondstverwerking), M J van der Heijden (archeoloog), mw 
I C E Heijen (zeefwerk bij BIAX), mw C Van Loon (archeo-
loog) en mw N den Ouden (vondstverwerking) Voor de in de 

werkruimte van het VLAK verrichte werkzaamheden, is de 
sectie de volgende vrijwilligers zeer erkentelijk J Dam, R de 
Graaf, mw E Groen en mw H van Wensveen 

Archeologisch onderzoek 
Behalve aan diverse projecten, is er vooral gewerkt aan de 
uitwerking van het project De Vergulde Hand Op diverse lo-
caties zijn booronderzoeken, proefsleufonderzoeken en arche-
ologische begeleidingen verricht Het proefsleufonderzoek in 
het plangebied Schrijversbuurt heeft de resten van een post-
middeleeuwse boerderij opgeleverd Deze resten die nog goed 
bewaard zijn gebleven, zullen in 2007 worden opgegraven Bij 
de plaatsing van een afval-apart-punt op de hoek Paterstraat/ 
Waalstraat zijn de resten van diverse gebouwen aan het licht 
gekomen, waaronder funderingen van de 15'-eeuwse kloos-
terkerk 

Voorlichting 
Net als in voorgaande jaren is er veel aan voorlichting ge-
daan Het betreft het uitbrengen van persberichten (elf maal), 
het schrijven van VLAK-verslagen (vier stuks), het publiceren 
van diverse artikelen voor een aantal tijdschriften en het ver-
zorgen van elf lezingen voor verschillende instellingen Over 
de uitwerking van resultaten van de opgravingen in 'de Ver-
gulde Hand' verschenen vier afleveringen van 'Archeologie 
Actueel' Daarnaast zijn er twee exposities georganiseerd in 
de vitrine van het stadskantoor (Westnieuwland 6) 'Vreemd 
in Vlaardingen' en 'Vlaardingen-cultuur' De voorheen soli-
taire archeologische website is in de zomer overgezet naar de 
gemeentelijke website Verder zag het publieksplan 'Graven 
in Vlaardingen' het licht, waarvan 'de zoektocht naar de oer-
Vlaardinger' deel uitmaakt Ook werd gewerkt aan een ander 
publieksplan, met betrekking tot de 'Vlaardingen-cultuur' 
De aanleiding hiertoe is het feit dat het in 2008 50 jaar gele-
den zal zijn dat in de Westwijk zeer belangrijke vondsten wer-
den gedaan Die vondsten hebben uiteindelijk geleid tot de 
periodenaam 'Vlaardingen-cultuur , een periode die in de Ne-
derlandse bewoningsgeschiedenis sindsdien staat voor 3500 
tot 2500 voor Christus Een term om als Vlaardinger trots op 
te zijn' Dit plan zal in 2007 verder uitgewerkt worden en m 
2008/2009 worden uitgevoerd Tenslotte is nog vermeldens-
waard dat het gemeentebestuur de intentie heeft uitgespro-
ken om de resten van de buitenplaats van de ambachtsheren 
van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht aan de Hoflaan te 
behouden en te visualiseren 
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Jaarverslag 

Historische 

Vereniging 

Vlaardingen 

Handen uit de mouwen 
2006 was in veel opzichten een bijzonder jaar. De handen 
moesten uit de mouwen voor de voorbereidingen van het 40-
jarig jubileum op 20 januari 2007. We kregen loon naar wer-
ken en kunnen terugzien op een geweldige historische dag. 

Ook bestuurlijk moesten de handen uit de mouwen, om de 
gemeente Vlaardingen met regelmaat van de nodige vragen 
en opmerkingen te voorzien, als het ging om het bewaken en 
behoud van het historisch erfgoed in de stad. Ook bij verbou-
wingsplannen van Gemeentelijke en Rijksmonumenten door 
particulieren moest de HVV een aantal malen om ophelde-
ring vragen. Verheugend was de uitnodiging van de nieuwe 
wethouder J. Versluijs om kennis te maken met de vereni-
ging en de commissie Stad & Monument en bij te praten over 
stadsontwikkelingen. Op 18 september 2006 vond deze bij-
eenkomst plaats. Positief in dit gesprek was dat de wethouder 
mogelijkheden zag tot het behoud van diverse objecten waar-
voor de HVV strijdt. Voor de voormalige Lagere Technische 
School aan de Deltaweg zag hij geen mogelijkheden om het 

De LTS valt uiteen onder de slopershamer 
Foto: Roel Dijkstra 
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Evenals het kantoorgebouw van de voormalige scheepswerf HVO 
Foto Bert van Bommel 

gebouw te behouden. Ondanks de erkenning van de histori-
sche waarde van het gebouw, prevaleerden de economische 
belangen voor de ontwikkeling van het gebied. In het jaar-
verslag in Tijd-Schrift nr.l03 wordt uitgebreider ingegaan op 
al deze zaken. 
Buiten het bestek van dit verslag valt het jaar 2007, maar 
vermeld moet worden, dat zonder enig overleg de gemeente 
Vlaardingen toestemming verleende het bijzondere kantoor-
gebouw van de voormalige scheepswerf HVO te laten slopen, 
een gebouw waaraan de HVV nog in 2000 de restauratiepen-
ning had toegekend' De grootste klap was op 13 maart 2007, 
toen de HVV werd ingelicht, dat op die dag de sloop zou aan-
vangen van de voormalige Lagere Technische School aan de 
Deltaweg! Na een strijd van vele jaren viel het doek voor dit 
fraaie wederopbouwmonument. Als we voor de communicatie 
tijdens de bezwaarprocedure een cijfer mochten geven, dan 
zou dat zeker een cijfer zijn waarop je zou blijven zitten! 

Op vele terreinen heeft de HVV zich gepresenteerd en de ver-
eniging was aanwezig tijdens verschillende stadsactiviteiten. 
Het was altijd een drukte van belang bij de HVV-kraam en 
duidelijk is dan, dat de Vlaardingers graag herinneringen op-
halen en zeer begaan zijn met hun stad. Ook participeerde de 
HVV in de werkgroep tot behoud van het complex Hoogstad. 

Met veel genoegen kijken we terug op de verschijning van 
Tijd-Schrift nr. 100 en de 30"" editie van het Historisch Jaar-
boek. Veel positieve reacties kwamen er op deze uitgaven en 

we mogen ons gelukkig prijzen met de commissies die dit al-
les realiseren. 
Dit geldt eveneens voor de lezingencommissie die ook in 2006 
ons weer veel bijzondere lezingen voorschotelde. 

Voor een vereniging is het ledental op peil houden altijd een 
lastige opgave. Ook bij de HVV was er in 2006 een terug-
val van leden te zien. Opvallend was dat veel oudere leden 
bedankten. Jammer, maar wel begrijpelijk gezien de almaar 
hoger wordende maatschappelijke kosten. 
Dus was het tijd om de handen uit de mouwen te steken om 
de HVV een vereniging met een groot aantal leden te laten 
zijn. En het lukte om de neergaande trend te stoppen en om te 
zetten in een groei van leden. We kunnen met trots terugzien 
op een hard werkende Historische Vereniging Vlaardingen in 
2006. 
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"Jaar van de veranderende mzichten" 

Jaarverslag 

Streekmuseum 

Jan Anderson 

Activiteiten 
Veranderende mzichten leidden er enerzijds toe, dat van de 
voorgenomen vestiging van het te stichten Vlaardings Mu-
seum aan de Hoflaan in het Buizengatproject werd afgezien 
en anderzijds, dat de opgestarte registratie van museale voor-
werpen uit onze collectie werd stopgezet Nadat de stofwolken 
daarvan waren neergeslagen, kwam op ons verzoek wethou-
der Van der Velde met een bemiddelingspoging en lijkt nu via 
deskundige Mediation en de positieve opstelling van partijen 
voortgang van het samenvloeiingsproces, inclusief randvoor-
waarden, heel levensvatbaar en uitvoerbaar Het Vlaardings 
Museum zal, zoals het er nu uitziet, komen op en achter de 
huidige locatie van het Visserijmuseum 
De volgende tentoonstellingen presenteerden wij De Kerk in 
het midden (doorlopend vanuit 2005), Streekmuseum op de 
fles, Rembrandt en Vlaardingen, Rederijkers, Vlaardingen en 
de trekschuit. Voedselveiligheid (inmaken/wecken) en Vlaar-
dingen en het bijgeloof 
Na de hausse aan bezoekers in 2004 en 2005 via exposities 
over WO I en II met veel schoolbezoek, kwamen we dit jaar 
met 2046 bezoekers m rustiger vaarwater en op het oude ni-
veau De beveiligingsinstallatie werd tweemaal gecheckt en 
de deur van de {hooi)zolder gerepareerd 
Door ons werd in de Grote Kerk alhier t b v de Rotary-con-
ferentie over gezond voedsel, een expositie verzorgd en dat 
deden we ook op 30 april in de hal van het oude stadhuis, en 
in de hal en het restaurant van het Ibishotel over het vroegere 
leven in de Broekpolder 
Talrijk waren de uitleningen aan het Belastingmuseum (Rot-
terdam), het Gemeentemuseum en de Kuiperij (Maassluis), 
het Schevenings Museum, het Museum te Breda, het West-
lands Museum (Honselersdijk) en de Grote Kerk te Vlaardin-
gen, waar Dike Hof in het kader van het museumweekend een 
tentoonstelling inrichtte over feesten De theatergroep Facet-
ten uit Vlaardingen gebruikte ons visserijmateriaal en diverse 
scholen leenden materiaal voor hun projecten 

Publiciteit 
TV-Vlaardingen maakte in februari over ons museum een 
Item, dat dagelijks te zien was en de NPS maakte voor haar 
serie "Verre verwanten" opnamen in ons schooltje, die in 
februari 2007 zullen worden uitgezonden Foto's of films 
werden uitgeleend voor een DVD van de Amazing Stroop-
wafels, de Geschiedenis van de Lever's Zeepfabriek alhier, 
de Kersttentoonstelling in het museum te Gorinchem De 
Maaspost besteedde maandelijks aandacht aan ons museum 
via "Het stuk van de maand" Samen met Hjalmar Teunissen 
schreven we "Vlaardingen daar gebeurt 't" over de tijd van 
burgemeester Heusdens (1947-1974), waarvan de presentatie 
plaatsvond bij de firma Kopa en het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam, 
die zijn loopbaan begon onder J Heusdens Voor de Rabo-bank 
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schreven we samen met Erna Middelkoop een boekje over de 
trekschuit tussen Vlaardingen en Delft. 

Voorwerpen. 
623 zijn er dit jaar ingeschreven, waaronder: 2 lepels, van de 
Rehobothkerk en de Emmauskerk, een blik van Banketfabriek 
Niemantsverdriet, het schilderspalet van Jaap de Raat, de me-
dailles 80 jaar CJV en Ary Kop wandeltocht, een emaille bord 
Opperbrandmeester Vlaardingen, theedoek Lips Vlaardingen, 
bekertje: Pronk voor al uw geschenken, lange koperen verre-
kijker uit de boerderij De Vergulde Hand, laboratoriumbalans 
Unilever Research, Glas-in-loodlampje met Vlaardingse voor-
stellingen, petroleumbus Kolenbron, zakmesje Hollandia, pla-
teelbord Bakkerij De Jong, voetbaltas VV Vlaardingen, inge-
lijste oorkonde verzetstrijder A Maat, zilveren speld RA.v d. 
Kooy, geetste wijnfles Gebr. Boer, glas-in-loodraam fa. Van 
Oeveren, houten sigarettenkoker Teun de Bruin, schilderij 
van de Vaart, doopvont Pnielkerk en zeepstempel Sunlight. 

Tekeningen, prenten en papieren. 
280 items werden verworven, waaronder: 2 potloodtekenin-
gen (jaren '60) van Paul Westerdijk van de boerderij Holy, 4 
topografische prenten van André Pelgrim en 5 kerstwensen 
van hem, portret van Jaap de Raat, 3 nieuwjaarswensen uit 
Vlaardingen van resp. 1833, 1845 en 1865, pin-upkalender 
uit de jaren 50, 2 albums amicorum uit 1859, reclame-affi-
che van Van Toor "Op sleeptouw", papieren van de fam. Van 
Neerbos uit WO II, ingebonden Visserijkrant 1929, Amster-
damse krant van 17.11.1813 en een affiche van de Schutterij 
uit 1830. 

Foto's en postzegels. 
132 ansichtkaarten en foto's, alsmede een fotoalbum van de 
bouw van de Rehobothkerk, drie albums van Van Oeveren en 
één van de fam. Vogel, waarin 109 foto's, zijn verworven. 
De jaarcollectie postzegels van 2006 en een briefkaart van de 
Glasfabriek Vlaardingen uit 1923 werden aangekocht. 

Restauraties. 
4 restaurateurs hebben 6 voorwerpen weer in goede staat ge-
bracht en 18 prenten/tekeningen ingelijst. 

Bibliotheek. 
Deze werd aangevuld met 307 titels, waaronder standaard-
werken over Deventer blik, Maastrichts aardewerk, Naaige-
rei, Zeeuwse streeksieraden, de Sigaar, 150 jaar tijdschriften, 
Fries aardewerk. Grafische ontwerpen en het Zilverlexicon. 
Verder een serie kinderboeken van Annie M.G. Schmidt, 27 
vakboeken van bakker De Jong van de Hoogstraat, een serie 
kookboeken uit 1908, het Vaderlandse AB boek uit 1781 en 
1785, alsmede het rekenboek van Bartjens uit 1771. 

Vrijwilligers van het serviceteam EUy Andriessen, Riet Boer, 
Annemiek Bleys, Janny Nederlof en Alfons Pietersen hebben 
iedere zaterdag en de eerste zondag van de maand dienst ge-
daan in het museum. 

Het bestuur bestond op 31 december 2006 uit: mevrouw G. 
v.d. Weijden (secretaris) en de heren G.B.J. Anderson (pen-
ningmeester), P. Moree (lid), F. Nipius (lid) en P.J. Westerdijk 
(voorzitter). 
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Jaarverslag 

Visserijmuseum/ 

Vlaardings Museum 

Tentoonstellingen 
Na de in 2005 geopende tentoonstelling 'Verloren Verleden' 
(fototentoonstelling over de Nederlandse visserij tussen 1900 
en 1930 uit de R.I.V.O.-collectie) volgde in april 'De Aangena-
me Ansjovis', over de geschiedenis van de Nederlandse ansjo-
visvisserij en -handel. De tentoonstelling werd geopend door 
burgemeester Polman van Bergen op Zoom, de enige stad 
van waaruit tot op de dag van vandaag nog ansjovis wordt 
gevangen. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen 
het gelijknamige boekje, geschreven door historisch publicist 
Ingena Vellekoop en museumdirecteur Jeroen ter Brugge. In 
september opende een tentoonstelling 'Van 't Beste Spel; 
strijdende rederijkers in 1616'. Onderwerp was de rederijkers-
wedstrijd die in 1616 in Vlaardingen werd gehouden. De rei-
zende tentoonstelling werd gezamenlijk met het Dordrechts 
Museum georganiseerd en ging gepaard met een fraaie door 
het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. gesponsorde publicatie 
over hetzelfde onderwerp. Diverse auteurs, de meeste uni-
versitair medewerkers, behandelden in dit rijk geïllustreerde 
boek de diverse aspecten van de wedstrijd, die als één der 
belangrijkste uit zijn tijd gold. 

Activiteiten 
Het museum participeerde onder andere in het VL. Loggerfes-
tival, de door de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum 
georganiseerde reünie van oud-vissers en -walpersoneel, 
het Museumweekeinde, Open Monumentenweekeinde en de 
ontvangst van de Oekraïense presidentsvrouw Tijdens het 
Open Monumentenweekeinde stelde het museum, met bereid-

willige hulp van het Serviceteam 
Vlaardingen, de praktijk- en pri-
véruimten van dokter Moerman in 
boerderij Hoogstad open. Ruim 900 
personen maakten van deze laatste 
openstelling vóór de ontmante-
ling van de interieurs gebruik. In 
2007 zal het complex, op last van 
de Gemeente Vlaardingen, worden 
ontruimd. Medewerking werd ver-
der verleend aan het boek 'Koekje; 
klassieke Nederlandse koekjes van 
Cees Holtkamp en nieuwe Neder-
landse koekjes van Kees Raat', 
waarin ondermeer drie traditionele 
Vlaardingse koekjes werden be-
handeld. De Hoogendijkprijs van de 
Vereniging Vrienden voor de beste 

Een bomschuit op het strand van Katwijk, 
olieverfschildenj door Willy Sluiter, een 
van de aanwinsten van 2006 
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pubhcatie op gebied van de visserijgeschiedenis werd in no-
vember uitgereikt aan de Deense onderzoeker Bo Poulsen voor 
zijn dissertatie over de Hollandse haringvisserij tussen 1800 
en 1870 Het jaarboek Netwerk 2006 van dezelfde vereniging 
en het museum werd in december uitgereikt aan prof B Wa-
genkamp Conservator Alex Poldervaart en directeur Jeroen 
ter Brugge verzorgden verscheidene publicaties en lezingen 
op visserij- en stadhistorisch gebied 

Balder 
In 2006 vond divers klein en groot onderhoud aan de Balder 
plaats Zo werd het museumschip in het historische Droogdok 
Jan Blanken gedokt, waarna de romp gereinigd en geverfd 
kon worden De Balder nam gedurende het jaar aan enkele 
manifestaties in de regio plaats Dordt in Stoom, Opening 
Stoomseizoen Havenmuseum Rotterdam en verwelkoming 
deelnemers Volvo Oceanrace (met de Gemeenteraadsleden als 
gast aan boord) 

Educatie 
In april werd de deeltijdvacature van educatief medewerker 
vervuld in de persoon van Joke van Leeuwen, die dezelfde 
taak ook in het Stadsarchief vervult Ten behoeve van het 
gemeentelijk educatief aanbod werd het beproefde 'Prikken-
bijterproject' enigszins aangepast en aan de Vlaardingse ba-
sisscholen aangeboden Meer dan 20 schoolklassen, die in de 
klas het bezoek voorbereidden, namen met veel enthousiasme 
deel aan het project Speciaal voor het Voortgezet Onderwijs 
werd een lesprogramma ontwikkeld rondom de Rederijkers-
tentoonstelling Leerlingen van de derde klassen bezochten 
na voorbereiding in de school (waartoe een digitale lesbrief 
was ontwikkeld) de tentoonstelling, waar zij met MP3-spe-
lers met ingezongen rapteksten uitleg kregen bij de getoonde 
objecten Daarnaast bezochten zij klassikaal het in opdracht 
van het museum door Ger van Veen geschreven en door Hans 
Rikken geregisseerde toneelstuk Thuis', opgevoerd in het 
Roththeater Het thema van het toneelstuk, een 'soap', was 
hetzelfde als dat van de rederijkerswedstrijd in 1616 'Wat is 
het beste voor het land''' Ten behoeve van dit project werden 
bijdragen ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, de Ge-
meente Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen e o 

Collectie 
De digitale registratie van de fotocollectie werd in het ver-
slagjaar opgepakt Het zal nog enige jaren duren voordat deze 
grootste deelcollectie van het museum volledig, met gescande 
afbeeldingen, geregistreerd zal zijn Ook de registratie van de 
overige museumcollecties werd in 2006 voortgezet Getracht 
wordt nieuwe aanwinsten kort na acceptatie te registreren, 
terwijl ondertussen geleidelijk aan achterstanden uit het 
verleden worden weggewerkt De registratie van de 'collec-
tie diversen' (handschriften en klein drukwerk), technische 
tekeningen en die van de 'Oudheidkamer Vlaardingen' vor-
dert gestaag De collectie van het Visserijmuseum/Vlaardings 

Museum nam met enkele honderden nummers toe Een korte 
beschrijving van de geregistreerde items kan worden geraad-
pleegd op de website www maritiemdigitaal nl 

Tot de meest in het oog springende aanwinsten behoorden 
diorama ('Bavelaartje') uit 1832 door H Berck, voorstellende 
een havenstad, vermoedelijk Hellevoetsluis, met op de voor-
grond een vishoeker, een oheverfschilderij door WiUy Sluiter, 
gedateerd 1898 voorstellende een bomschuit op het strand 
te Katwijk, pastel van de Vlaardingse koopvaardijschoener 
Vrede van de firma A Hoogendijk, circa 1875, eerste steen 

van het woningbouwcomplex van de Woningbouw Vereniging 
Patrimonium aan de (gesloopte) Kornehs Speelmanstraat uit 
1912, alsmede vele andere objecten betrekking hebbende op 
de Nederlandse visserijgeschiedenis of Vlaardingse historie 

Vlaardings Museum 
De in 2005 geschreven en in 2006 verder uitgebreide 'quick 
scan', waarin de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting van 
het museum zijn geïnventariseerd en geanalyseerd, werd in 
december door de Stuurgroep Huisvesting Vlaardings Mu-
seum, waarin vertegenwoordigers van het College van Bur-
gemeester en Wethouders en de Raad van Toezicht van het 
museum, vastgesteld Als meest voor de hand liggende en 
realistische huisvestingsoptie werd de uitbreiding van het 
huidige pand aan de Westhavenkade bestempeld Zulks uit-
gaande van de randvoorwaarde dat het programma van ei-
sen gehaald kan worden en daarmee de benodigde vierkante 
meters, veiligheids- en klimaatseisen, medehuisvesting met 
andere erfgoedinstellingen en toegankelijkheidseisen gereali-
seerd kunnen worden In 2007 zullen gemeente Vlaardingen 
en Raad van Toezicht/Museum zich nader beraden over de 
verdere uitwerking van de quick scan 

191 





Zouteveen? Dat ligt toch tussen Vlaardingen 
en Schipluiden? Inderdaad en daarmee houdt 
de kennis van de meeste bewoners van onze 
stad over Zouteveen wel op. Toch is het 
mogelijk dat het stukje Vlaardingse grond 
waarop u woont, waar u vaak kwam of komt, 
oorspronkelijk behoorde tot de Zouteveense 

' enclave. 
Het is dan ook niet toevallig dat we in de 
oude hal van het Vlaardingse stadhuis 
een glas-in-loodraam met het wapen van 
Zouteveen vinden. 

' In dit boek leiden Jacques Moerman en Frits 
van Ooststroom ons in verhalen en beelden 
door de Historische aspecten van de 
ambachtsheerlijkheid Zouteveen. Te voet is 
vanuit het centrum van de stad Op een uur 
gaans... zeker voor ieder die hun verhaal 

I heeft gelezen nog heel wat cultuurhistorie 
te beleven. Lezen!...en dan met enige 

I cultuurhistorische kennis fietsen langs 
de Vlaardingervaart, Breeweg, Gatweg, 
Oostveenseweg en Zouteveenseweg. U 
zuil meer zien dan u voordien zag. 

Jeroen ter Brugge roept beelden en nostalgische gevoelens bij ons op 

door een overzicht te geven van Fotografen in Vlaardmgen voor 1940. 

Wie maakten de foto's van verdwenen of nog aanwezige straten en 

gebouwen. Welk feest staat er op die foto en hoe oud was opa toen? Op 

een professionele manier bekeek de schrijver duizenden foto's en hij 

komt tot een Typering en Datering van foto's die het in de Vlaardingse 

geschiedenis geïnteresseerden gemakkelijker maakt oude foto's te 

dateren. Dit jaarboek bevat dus zowel de geschiedenis van de mensen die 

grotendeels de foto's maakten van onze (over-) grootouders en de stad 

waarin zij leefden én een instrument om oude Vlaardingse foto's beter 

te kunnen plaatsen. Een mooie kans dat u voortaan aan oude foto's meer 

ziet dan u er voorheen aan r— 
izag. 
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