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Auteur 

JAC (Hans) Mathijssen, geboren te 's-Hertogenbosch in 
1954, was van 1988 tot 1996 stadsarchivaris van Vlaardin-
gen Daarna was hij onder andere hoofd communicatie van 
de gemeente Vlaardingen Momenteel is hij directeur van de 
Vlaardingse Stadsbibliotheek 
Hans Mathijssen schreef in eerdere jaarboeken artikelen over 
de Bank van Leening en Kredietbank van Vlaardingen en over 
de geschiedenis van de Vlaardingse Rooms-Katholieken 
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De meest prominente Vlaardinger van na de Tweede Wereldoorlog is ongetwijfeld 
de man die gedurende achtentwintig jaar burgemeester was van een stad die in die 
periode steeds minder hanngstad werd We zijn blij dat Hans Mathijssen, op ons ver-
zoek, een biografie heeft willen schrijven Jan Heusdens Je kunt niet meer dan je best 

doen 

Je kende z'n voornaam natuurlijk wel, maar vanzelfsprekend sprak je over burge-
meester Mr J Heusdens Dat was de tijd, maar het was zeker ook de persoon 
Een student in jacquet werd burgemeester in jacquet, manager van wat de snelst 
groeiende gemeente van Nederland was en waaraan in de jaren '70 de roemruchte 
jaren '60 niet voorbij gingen 
Hans Mathijssen beschrijft de levensgeschiedenis van een ambitieuze, welbespraakte, 
niet voor iedereen toegankelijke man die in een belangrijke periode het gezicht van 
onze stad was Het gezicht was binnen de stad, maar zeker ook buiten de stad 
De levensgeschiedenis van Mr J Heusdens is voor een groot deel de geschiedenis 
van Vlaardingen, van colleges met Jan Buis, H K van Minnen, Teun de Bruijn maar 
ook Ton Kloots en Bas Goudnaan, van gemeenteraden met J van Toor Hzn en Siem 
Barendrecht maar ook Gerard Schut en Remi Poppe, van ambtenaren als Maarten Bot 
en Piet Franken en ambtenaren die hij niet kende 
Leest U zelf maar over de totstandkoming van een nieuw stadhuis, een nieuw zie-
kenhuis, het Research Laboratorium, een nieuw winkelcentrum, over de watersnood-
ramp, de luchtverontreiniging, de Rijnmondproblematiek en de Beneluxtunnel Je 

kunt niet meer dan je best doen Jan Heusdens deed dat vooral voor Vlaardingen en 
de resultaten daarvan zien we nog steeds in onze stad en haar omgeving 
Cobi Bot schrijft de Kroniek van Vlaardingen 1957 Er is een wervingsactie van de 
B(escherming) B(evolking), de eerste steen van de Pnielkerk wordt gelegd, de eerste 
paal voor de hervormde kerk aan de Billitonlaan geslagen en de bouw van de R K 
kerk aan de Van Hogendorplaan wordt uitbesteed G van der Molen, grootvader van 
Geert Mak, komt te overlijden en ondanks zijn bezwaren besluit de gemeenteraad tot 
het opspuiten van de Aalkeetbuiten- en Broekpolder Er zijn optredens van de Dutch 
Swing College Band, Toon Hermans, Wim Kan, het Residentieorkest en Van Dijk's 
Amusementsorkest J van Toor Hzn is 25 jaar raadslid, er is een expositie van Leen 
Droppert, brand op de jachtwerf van Oosterlee, de VI110 wordt te water gelaten en in 
de gereformeerde kerk aan de Oosterstraat vindt de laatste dienst plaats 
Marianne van Papeveld-Horst schrijft de Kroniek van Vlaardingen 2007 Een voor-
malige bunker van de B B wordt recreatieruimte, het LTS gebouw aan de Deltaweg 
wordt gesloopt, er zijn naar schatting zo'n vijfhonderd tot zeshonderd wietplantages 
Toos de Veer-Bijnagte van de Stichting Nationale Gedenkdagen overlijdt Showband 
Thalita speelt met Frans Bauer in Ahoy De wethouders B van der Velde en C Oos-
terom en gemeentesecretaris J Brinkman leggen hun functie neer 27% van de huis-
houdens is 65 jaar of ouder en hangjongeren presenteren een rapvideo DNA uit de 
11e eeuw wordt gekoppeld aan een levende, de Joodse begraafplaats is verwaarloosd, 
de gerenoveerde Stadsgehoorzaal gaat weer open en een landelijke jury verklaart het 
Vlaardingse Stadsarchief tot het beste van Nederland 

Dank aan de goede gevers die dit tweeendertigste jaarboek mogelijk maakten Dank 
aan de auteurs, de fotografen, het Stadsarchief en Stout Grafische Dienstverlening 
Mocht U dit lezen en aan dit boek genoegen beleven, hetgeen wij hopen en verwach-
ten, en mocht U nog geen hd zijn van de Historische Vereniging Vlaardingen, word 
dan lid 

Jaarboekcommissie Historische Vereniging Vlaardingen 

November 2008 

7 



r ''w-

m 

Hans Mathijssen 

TJI np 

I 
l i b 

^ tt. «Il 

fi r t ^ - ^ l : 

JAN HEUS IJih^iil^Hhii^ UNT NIET MEER D' 

^Moge dit artikel het hemd van deze interessante plaatselijke 

gemeenschap, haar in zo menig opzicht fantastische groei en haar 

noeste arbeid, completeren^ (vrij naar J. Heusdens^ 



VOORWOORD 
Jan Heusdens is vele jaren burgemeester geweest in een 
sterk groeiende stad. Een stad, Vlaardingen, die de ha-
ringindustrie langzaam vervangen zag worden door an-
dere bronnen van industrie en nijverheid. 
Het levensverhaal van Jan Heusdens is nauw verbonden 
met de ontwikkelingen in "zijn' stad. Dit is het verhaal 
van een burgemeester in de naoorlogse groeitijd, die een 
onuitwisbare indruk heeft achtergelaten bij iedereen die 
hem gekend heeft en die een grote invloed heeft gehad op 
het naoorlogse Vlaardingen. 
Een auteur kan een biografie niet alleen schrijven. Archi-
valia, documentatie én ooggetuigen hebben mij gevoed 
met informatie over Jan Heusdens. Allereerst dank ik 
mr. J.J. (Jasper) Heusdens, de zoon van Jan, die mij in 
meerdere sessies veel over zijn vader heeft verteld en die 
mij gul voorzag van allerlei informatiemateriaal. Grote 
dank spreek ik ook uit aan Maarten Bot, voormalig hoofd 
stadsontwikkeling van de gemeente Vlaardingen. Deze 
kwieke 93-jarige oud-ambtenaar wist zich nog veel te 
herinneren over zijn oude 'baas'. Ook Piet Franken, in 
Heusdens' tijd onder andere hoofd kabinets- en juridische 
zaken en in zijn laatste ambtelijke jaren gemeentesecre-
taris, en Jan Madern, raadslid ten tijde van Heusdens en 
later wethouder, dank ik hartelijk voor het interview, dat 
ik met hen mocht hebben. Voormalig directeur van het 
GEWB, ir. Gerrit Meijer, voorzag mij van materiaal. Door 
zijn bemiddeling had ik een gesprek met Karel van Waal-
wijk, onder Heusdens enige jaren gemeentearchitect, en 
Pino de Looff, voormalig secretaris van de Lighthouse 
Club (waarover later in dit verhaal meer). Beiden dank 
ik ze voor de prachtige, soms anecdotische verhalen over 
Jan Heusdens. IJsbrand van der Velden was begin jaren 
zeventig een piepjong raadslid/wethouder en gaf een be-
schrijving van Heusdens in de laatste jaren voor zijn pen-
sioen. Jan Anderson tot slot ruimde tijd voor mij in, om 
zijn omvangrijke 'Heusdenscollectie' te tonen. 
Uiteraard dank ik niet het minst de medewerkers van 
het Stadsarchief Vlaardingen, die mij vele uren gastvrij-
heid verleenden om onderzoek te doen in de vele ter be-
schikking staande archieven en verzamelingen. Ook was 
ik sinds lange tijd als bezoeker te vinden in andere ar-
chiefinstellingen: de studiezalen van de Groene Hart Ar-
chieven en Het Utrechts Archief, wier medewerkers mij 
met door mij gewaardeerde privileges ontvingen. Op het 
serviceplein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
mocht ik het burgemeestersdossier van Heusdens inzien. 
Tot slot een pluim voor Anne Verstege, archiefmedewerk-
ster ten stadhuize, die onvermoeibaar voor mij dossiers 
bleef aanslepen. 

Vlaardingen, mei 2008 
Hans Mathijssen 



VAN BODEGRAVEN VIA UTRECHT NAAR DEN HAAG 

Op 3 januari 1907 trouwde te Utrecht Jasper Jacobus Heus-
dens, een Rotterdammer van geboorte, met de Utrechtse Jo-
hanna Hasina Loman^. 
Op 17 maart 1910 werd in het pand Noordzijde 13 in Bodegra-
ven - na zoon Krik - hun tweede kind Jan geboren. 

Vader Jasper Heusdens met zijn zoons Knk en Jan (rechts) in de winter 

van 1911/1912 

Vader Jasper Jacobus was kaashandelaar. Later werd hij te-
vens liberaal gemeenteraadslid van Bodegraven. Vader Heus-
dens had een 'plek van aanzien' in het kleine Bodegraven. Hij 
was, zoals Jan Heusdens zelf in zijn herinneringen schreef, 
een "well-to-do-man', in het bezit van een rijtuig, waarin 
de kinderen vaak werden meegenomen op tochtjes door het 
"wijde weidelandschap'^. Ook behoorde hij met enige burge-
meesters, artsen en dergelijken tot de notabelen, die in 1917 
het Comité tot Oprichting eener Hoogere Burgerschool met 5-
jarigen Cursus voor Woerden en Omstreken' oprichtten. Zoon 
Jan kampte in zijn jeugd met alle gebruikelijke kinderziektes 
en een enkele keer longontsteking. Hierdoor kreeg hij jaren-

lang onderwijs aan huis. Desondanks gedroegen Jan en zijn 
broer Krik zich in hun kinderjaren als de belhamels van Bode-
graven. Jan kreeg van zijn omgeving in die jaren zelfs de veel 
gebezigde en veelzeggende bijnaam 'Dik Trom'. 
Vader Jasper had een zwakke gezondheid en tijdens een lang-
durig ziekbed woonde Jan tijdelijk in Utrecht. Na jaren van 
(financiële) voorspoed stierf vader Heusdens in 1922 op 45-
jarige leeftijd, 'een onzer meest geachte inwoners', aldus de 
'Rijnbode' in zijn redactioneel commentaar.'' 
Moeilijke tijden braken aan voor het gezin. Al snel bleek dat 
de handelscompagnon van vader Heusdens 'de kluit belazerd 
had"". Moeder Heusdens slaagde er echter in het gezin finan-
cieel op de been te houden. Wellicht dat de opmerking, gedaan 
in een van de vergaderingen van het schoolbestuur, boekde-
len spreekt: 'Mevrouw Heusdens geeft niet de gevraagde in-
lichtingen betreffende haar aanslag in de Rijksinkomstenbe-
lasting". Zij slaagde er uiteindelijk zelfs in haar beide zonen 
verder te laten studeren door zich ervoor in te zetten de kaas-
zaak commercieel draaiende te houden. Uiteindelijk nam Jans 
broer Krik de zaak over. 

Knk en Jan (rechts), ca 1913. 



Jan volgde van 1922 tot 1928 de 5-jarige HBS te Woerden, 
een openbare school, die - zoals boven vermeld - mede door 
Heusdens' vader zélf was opgericht. Hij was een gemiddelde 
leerling met gemiddelde cijfers. Wel vermeldden zijn rappor-
ten een grote vlijt. Dat had hij ook nodig, gezien de vermel-
ding op zijn cijferlijst van klas Ib: 'vermoedelijk wel geschikt, 
een mogelijk tekort haalt hij op". In de vierde klas moest hij 
doubleren, mede door slechte prestaties voor de vakken schei-
kunde, wiskunde en staatsinrichting (sic!).̂  De belhamel in 
Jan Heusdens was te zien aan het aantal verwijderingen en 
straflessen, die hij door de jaren voor zijn kiezen kreeg. In het 
laatste jaar van de HBS merkte zijn directeur op: 'Maakt zich 
bij verschillende docenten schuldig aan veel gevraag en veel 
gepraat, beide na wat nadenken vermoedelijk onnoodig. (...) 
Spant zich voor de wiskunde niet voldoende in'^. 
Jan etaleerde in die jaren al zijn wens, om burgemeester te 
worden. Wanneer hij met schoolgenoten op het schoolplein 
liep, werd hij vaak 'uitgescholden' voor 'B&W''°. In 1928 
slaagde hij voor zijn HBS en in 1929 deed hij Staatsexamen 
Gymnasium-B. Hij zakte 'als een baksteen'. Volgens Heusdens 
zelf werd dit veroorzaakt door een weinig bekwame leraar." 
Toch kon hij datzelfde jaar zijn rechtenstudie aan de Rijksuni-
versiteit Utrecht aanvangen, gecombineerd met zijn laatste 
gymnasiumjaar. Heusdens vond in de Domstad een kamer in 
de Justus van Effenstraat 46bis en meldde zich als aspirant-
lid (noviet nr. 7268'^) aan bij het Utrechtsch Studenten Corps. 
In de zomer van 1930 behaalde hij alsnog het gymnasium-
diploma. In zijn eerste échte studiejaar belandde hij meteen 
in de lustrumfeesten. In de traditionele grote maskerade, die 
dat jaar de naam 'Cortez' had, stelde Heusdens in het gevolg 
van Markies Hernando Cortez te paard een van de vele Mexi-
caanse burgers voor." 'Zodoende werd dat jaar verdeeld tus-
sen studie en feesten, met het accent op het laatste'". In die 
tijd bezondigde hij zich eenmaal aan politiek: hij richtte op 
18 december 1930 de Utrechtsche Liberale Studenten-Ver-
eeniging op (door Heusdens zelf de Bond van Jonge Liberalen 
genoemd), het enige moment in zijn leven, waar iets bleek 
van zijn politieke overtuiging.'^ Hij zou vier jaar het abactiaat 
(secretariaat) van de vereniging bekleden. 

Op 13 januari 1932 behaalde hij zijn kandidaats. Intussen was 
Jan verhuisd naar het pand Wilhelminapark 1, waar een oom 
en tante van zijn moeder woonden. Hij kreeg daar een kamer. 
Ook ontmoette hij midden 1931 via vrienden Theda Mansholt, 
telg uit een van oorsprong Duits, later Gronings gezin. Zij was 

Jan Heusdens in zijn tienerjaren 

dochter van de toenmalige geneesheer-directeur van het 
Stads-, Provinciaal- en Academisch Ziekenhuis in Groningen. 
Het was vrijwel liefde op het eerste gezicht. Al in maart 1932 
vroeg hij haar ten huwelijk. Later schreef Heusdens: "...ik 
beschouw dit huwelijksaanzoek als het belangrijkste besluit 
dat ik in mijn leven nam!"' Nadat zijn moeder aan zijn besluit 
gewend was geraakt (ze had een week bedenktijd nodig...) 
reed Jan in zijn voor f 75,- aangeschafte T-Ford naar Gronin-
gen, om aan haar moeder de hand van Theda te vragen. Het 

liep allemaal goed af. 
Al tijdens zijn studie leefde Heusdens in 
een stijl die later zijn handelsmerk zou 

5 worden: hij ging op bezoek bij de prof in 
7 jacquet en deed examens in rok met zwar-
7 te das en zwart vest. 
6 In 1934 deed hij zijn doctoraal examen. 
9'* Als cadeau opende zijn moeder een gi-

rorekening met als eerste inzet (en Jans 
eerste kapitaaltje) f 5,-. Na zijn afstuderen 

maakte Heusdens doelbewust de keuze zijn werkkracht en 
capaciteiten in dienst te stellen van de overheid, omdat hij 
het dienen van het algemeen belang hoog in zijn vaandel had 
staan. Hij had zijn werkzame leven op dat moment al he-
lemaal vastgelegd: '...eerst een tijdje advocaat, daarna een 

De eindexamenresultaten van Jan Heusdens: 
Wiskunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Plant- en dierkunde 
Staathuishoudkunde 

4 
7 
8 
7 
7 

Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Nederlands 
Frans 
Engels 

6 
6 
8 
6 
6 

Hoogduits 
Handtekenen 
Mechanica 
Rechtlijnig tekenen 
Lich. oefening 
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aantal jaren burgemeester om tenslotte mijn carrière te ein-
digen in de Buitenlandse Dienst. Theda vond in die tijd alles 
prachtig, dus ook dit voornemen''*. 
Hij startte bij het Utrechtse kantongerecht als onbezoldigd 
griffier en liet zich als advocaat en procureur inschrijven. 
Even later kreeg hij van een neef de kans ervaring op te doen 
op diens advocatenkantoor. Zijn eerste zaak was het beslag 
leggen op zes huizen. "Ik wist helemaal niet hoe het moest, 
liet de deurwaarder het dus helemaal regelen en verdiende 
mijn eerste honorarium: f 175,-.''' Van dat eerstverdiende geld 
bouwden Theda en hij een feestje. Zijn eerste echte betaalde 
baan vond Heusdens bij het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken. Bij de afdeling binnenlands bestuur zocht men een jonge 
jurist en na aan de tand te zijn gevoeld door onder anderen de 
secretaris-generaal Frederiks en na een audiëntie bij minister 
J.A. de Wilde in het torentje op het Binnenhof werd hij per 15 
mei 1935 benoemd met een onbepaalde proefperiode als ad-
junct-commies op arbeidscontract. Heusdens verhuisde naar 
de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. 
Heusdens had het de eerste maanden zwaar op het ministerie: 
hij was jong, onervaren, moest allerlei lastige nota's schrij-

De omslag van de menukaart van het huwelijk van Jan Heusdens en 

Theda Mansholt 

ven, waarover hij zelf schreef '...dat ik wel elk ogenblik de 
laan zou worden uitgezet'^". Toch werd hij op 1 januari 1936 
aangenomen in tijdelijke dienst met een jaarlijkse bezoldiging 
van f 1.881. Mede dank zij de financiële steun van zijn aan-
staande schoonmoeder kon hij zich gaan prepareren op zijn 
huwelijk. 
Op 24 januari 1936 trad hij in Groningen in het huwelijk met 
Theda Mansholt. Hun huwelijksreis ging naar Parijs. Daar 
vonden zij een exemplaar van het dagblad De Telegraaf, die 
het kersverse echtpaar Heusdens als "bruidspaar van de dag' 
etaleerde. Theda en Jan Heusdens waren - hoewel de tijden 
niet luxueus waren - toch niet onbemiddeld. Elk jaar kon er 
een buitenlandse reis van af: in 1938 Oostenrijk en begin 
1939 wintersport in Frankrijk. "Ik geloof dat nog dit jaar de 
oorlog uitbreekt. Het is nu onze laatste kans om naar de win-
tersport te gaan'^'. 

DE OORLOGSJAREN 

Rond 1938 werd Heusdens namens de minister (nog steeds als 
adjunct-commies) lid van de Commissie Economische Verdedi-
gingsvoorbereiding. Deze zogenoemde Commissie Sluyter gaf 
advies tot de instelling van een bureau dat voorbereidingen 
moest treffen om de voedselvoorziening van leger, burgers en 
veestapel in oorlogstijd veilig te stellen. In 1939 solliciteerde 
Heusdens voor de eerste keer naar een burgemeestersschap, 
dat van de gemeente Gorssel. Zijn baas vroeg hem echter met 
klem te blijven. Heusdens was inmiddels hoofd van het Bu-
reau Openbare Orde en Veiligheid geworden. Als secretaris 
van de commissie hield hij zich bezig met het beschrijven 
van een nieuwe Wet op de Luchtbescherming. Heusdens was 
medeverantwoordelijk voor voorstellen, die te maken had-
den met inundaties, sirenes, voorschriften voor evacuaties en 
brandbestrijding. In het voorjaar van 1940 werd Heusdens se-
cretaris van een interdepartementale commissie, die aanwij-
zingen voor burgemeesters moest opstellen, hoe te handelen 
in oorlogssituaties en die ook aanwijzingen voor de bevolking 
bevatten, hoe te handelen in zo'n situatie. Heusdens schrijft 
in zijn herinneringen: "Ironie van het lot: in de avond van 9 op 
10 mei 1940 legde ik thuis de laatste hand aan de eindrappor-
tage en tegen middernacht was dit werk geklaard. (...) Ik ben 
ervan overtuigd dat wanneer deze aanwijzingen de bevolking 
tijdig zouden hebben bereikt, deze vele burgers een morele 
steun in de rug zouden hebben gegeven in de moeilijke jaren 
die volgden'^^ 

Op 10 mei 's morgens was Heusdens de eerste die op het de-
partement aankwam. En als lid van een kleine staf probeerde 
hij de ontwikkelingen van de eerste oorlogsdagen te volgen, 
gedeeltelijk in een schuilkelder, die onder de waterspiegel van 
de Hofvijver lag. 
Op de tweede oorlogsdag kreeg Heusdens zijn eerste "oorlogs-
opdracht': een tekst voor een Koninklijk Besluit opstellen, om 
de zomertijd in te voeren met het oog op besparing van steen-
kolen. Heusdens kwam er mee in de ministerraad (de enige 
keer in zijn leven), waar "zijn' minister Hendrik van Boeijen 

12 



door zijn collega van oorlog, Adriaan Dijxhoorn, werd afge-
snauwd, of hij niets beter te doen had dan nu zomertijd voor 
te stellen. Heusdens kon weer gaan. 
Op 13 mei was het hele kabinet gevlucht naar Engeland. De 
(top)ambtenaren, waaronder Heusdens, bleven achter in Ne-
derland. Hij, een commies, kreeg van zijn secretaris-generaal 
Karel Johannes Frederiks de opdracht om de voorzitters van 
de Eerste en Tweede Kamer in te lichten over het vertrek van 
het kabinet en van Koningin Wilhelmina.^^ 
Op 15 mei kreeg Jan Heusdens van Frederiks de opdracht 
naar Rotterdam te rijden, om te kijken wat 'Den Haag' voor de 
zwaar getroffen stad kon doen. Hij werd door burgemeester 
Pieter Oud bij hem thuis aan de Hoflaan ontvangen. Oud was 
gespannen en verweet Heusdens, dat "Den Haag' te lang met 
de capitulatie had gewacht. Volgens Heusdens' herinneringen 
werd mevrouw Oud van alle emoties zelfs agressief en viel de 
reisgenoot van Heusdens aan.^'' 

In de oorlogsjaren bleef Heusdens in dienst bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Hij begeleidde onder andere de ju-
ridische uitleg op de verordeningen van de Rijkscommissaris 
'betreffende de vergoeding voor verrichtingen ten behoeve 
van de Duitsche Weermacht in Nederland en betreffende de 
betaling van vergoeding terzake van inkwartiering bij parti-
culieren en in hotels of pensions' uit 1940.̂ ^ Deze verordening 
werd niet lang na het begin van de bezetting afgekondigd en 
ademde nog een grote toegeeflijkheid en toegankelijkheid van 
de bezetter. Wellicht is dat niet het minst bevorderd door de 
rol die de jurist Heusdens als overheidsdienaar in een bezet 
land moest en kon spelen. In de jaren 1941-1943 (Heusdens 
was toen bevorderd tot hoofdcommies bij het Departement) 
mocht hij zich buigen over de juridische begeleiding en uitleg 
van het Besluit Brandweerwezen, een samenstel van wettelij-
ke voorschriften tot regeling van het brandweerwezen. ̂ "̂  Dit 
moet voor de hoofdcommies een dankbaar werk geweest zijn, 
aangezien hij een redelijke vrijheid van handelen had vanwe-
ge het wegvallen en dus ontbreken van enige parlementaire 
behandeling. Het parlement was immers naar huis gestuurd 
door de Duitse bezetter. Bovendien gaf de oorlogssituatie ge-
rede aanleiding het brandweerwezen danig te moderniseren 
en effectiever te maken. Veel werd op Duitse leest geschoeid. 
Heusdens vond zijn werk in de eerste oorlogsjaren maar 'ach-
terhoedegevechten', waar hij uiteindelijk weinig voldoening 
in vond.^' Ook zijn directe baas, Frederiks, was niet tevreden: 
hij verweet Heusdens besluitvorming te traineren. Hij werd 
net niet ontslagen, maar de toon was gezet. Jan Heusdens 
vond van zichzelf dat hij er goed aan deed te verkassen. In 
1942 werd hij één van de directeuren van het Bureau Afvoer 
Burgerbevolking (B.A.B.). Vanwege de aanleg van de Atlantik-
wall aan de Noordzeekust moesten talloze burgers hun huizen 
verlaten. Het B.A.B, was ook verantwoordelijk geweest voor de 
evacuatie in mei 1940. Na de capitulatie keerden de meesten 
weer snel naar huis terug. De commissie bleef belast met de 
zorg voor mensen uit gebombardeerde steden als Rotterdam 

en Middelburg. Toen vanaf 1942 het B.A.B, zich bezig moest 
gaan houden met de ontruiming van de kustgebieden, kreeg 
Heusdens op deze plek steeds meer last van zijn geweten. Hij 
vond dat zijn directe chef. Mulder, steeds coöperatiever werd 
ten opzichte van de Duitsers en ergens in 1943 nam hij ont-
slag uit deze functie; wel bleef hij in dienst van het ministerie. 

1945 Secretaris-generaal van het Nederlandsche Roode Kruis 

In de zomer van 1944 werd Heusdens (toen referendaris bij 
Binnenlandse Zaken) benaderd met het verzoek om direct na 
de bevrijding op te treden als secretaris-generaal van het Ne-
derlandsche Roode Kruis. Al voor de oorlog had hij regelmatig 
contact met deze instelling en als ambtenaar bij het minis-
terie had hij - naar eigen zeggen - regelmatig contact met 
mensen, die zich voorbereidden op het Nederland van na de 
oorlog, met name de periode als er nog geen goed functione-
rende regering zou zijn. In het laatste oorlogsjaar was Heus-
dens betrokken bij het maken van plannen voor evacuatie en 
hulpverlening aan die delen van de bevolking, die door het 
schuivende front gevaar liepen. 
Na Dolle Dinsdag verhuisde bijna het gehele ministerie naar 
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Apeldoorn Heusdens bleef met nog een paar anderen achter 
in Den Haag In die tijd nam Heusdens Fop Mijnlieff, voorma-
lig kabinetschef van de commissaris van de Koningin in Fries-
land, in huis De grond onder de voeten van Mijnlieff was te 
heet geworden Hij bracht dozen mee met 12 000 kaarten van 
politiemensen, die door de ondergrondse op hun betrouwbaar-
heid waren getest *̂ Het leek erop, dat de oorlog voor Heus-
dens en zijn gezin steeds dichterbij kwam Zijn gezin, want op 
5 november 1942 was intussen zijn (uiteindelijk) enige kind, 
zoon Jasper, geboren 
Jasper lag in zijn bedje met koorts, toen in het najaar van 
1944 Duitsers Heusdens' woning binnenvielen, waarschijn-
lijk om hem gevangen te nemen Heusdens was een dag te-
voren getipt en was met huisgenoot Mijnlieff spoorslags naar 
de psychiatrische inrichting Ursula in Wassenaar vervoerd 
HIJ hield het daar tien dagen vol De druk was blijkbaar wat 
van de ketel hij ging naar huis terug '^ Dat duurde niet lang 
Een medewerker van Binnenlandse Zaken gaf in januari 1945 
Heusdens het advies zo snel mogelijk te verdwijnen hij zou 
op de nominatie staan opgepakt te worden Heusdens slaagde 
erin voor hem, zijn gezin en Fop Mijnlieff een bovenwoning 
te vinden aan de Jacob Catsstraat, die leeg stond sinds Dolle 
Dinsdag De komende zeven maanden was dat hun thuis 
Een zuinig bewaard klein flesje jenever begeleidde het gezel-
schap naar de dag van de bevrijding In deze periode leefden 
Mijnlieff en Heusdens zo intens met elkaar, dat er een vriend-
schap voor de rest van hun leven ontstond 
Jan Heusdens moet moeilijke momenten meegemaakt hebben 
in oorlogstijd Hij bleef in die tijd ambtenaar, en dan nog wel 
op Binnenlandse Zaken ook, omringd door Duitse touwtjes-
trekkers HIJ wist te laveren, hij wist te traineren, hij wist 
zich in ieder geval staande te houden Hij haalde het beste uit 
de situatie en uit zichzelf In het verzet heeft hij nooit gezeten, 
omdat hij er niet de moed voor had en omdat het met met zijn 
aard in overeenstemming geweest zou zijn, aldus zijn eigen 
woorden in zijn 'herinneringen''"' 

"EENS ZAL IK BURGEMEESTER ZIJN' 

Op 6 mei 1945 trad hij daadwerkelijk in dienst van het Neder-
landsche Roode Kruis als secretaris-generaal op een moment 
dat deze organisatie heel hard nodig was De naam van het 
Roode Kruis werd landelijk zeer gesteund door het feit dat het 
Zweeds Roode Kruis kort voor het einde van de oorlog begon 
met de voedseldroppings Vele tienduizenden Nederlanders 
werden lid van het Roode Kruis Bij een manifestatie in Den 
Haag werden bankbiljetten uit de ramen gegooid'^' 
Als secretaris-generaal had Heusdens veel contacten met de 
voorzitter van het Roode Kruis, prinses Juliana Hij beschrijft 
in zijn herinneringen verschillende momenten, waarop hij met 
de prinses te maken had Hij had soms met haar te doen, als 
ZIJ blijk gaf een verlegen mens te zijn en tijdens vergaderingen 
met het woord durfde te nemen Ook het feit dat zij zich on-
gerust toonde, toen zij een vergadering van het hoofdbestuur 
bijwoonde, terwijl een van haar dochters met hoge koorts 

thuis te bed lag, bleef hem bij 'Ik kreeg voor haar als mens 
een grote sympathie en naarmate zij later langer zou regeren, 
groeide mijn respect voor deze plichtsgetrouwe, hardwerken-
de Koningin Maar welk een moeilijk bestaan als het lot heeft 
beslist datje in een Koninklijk wiegje terecht komt''^^ 
Enkele weken na de bevrijding stond Heusdens aan het hoofd 
van een Nederlandse delegatie Deze reisde naar generaal 
Dwight D Eisenhower, die als opperbevelhebber van de geal-
lieerde strijdkrachten zetelde in het zwaar gehavende Frank-
furt De reis had als primair doel een overeenkomst te sluiten, 
waardoor het mogelijk zou worden duizenden landgenoten die 
nog in het buitenland verbleven naar Nederland terug te bren-
gen De herinnering aan de oorlog lag hem nog vers in het 
geheugen, toen hij op weg naar het zuiden het vrijwel totaal 
verwoeste Keulen passeerde 'Eerlijk is zuiver die troosteloze 
aanblik toen verschafte mijn rechtvaardigheidsgevoel veel 
voldoening!'^' Het was een reis met hindernissen wegen wa-
ren kapot, bruggen verwoest en richtingborden waren ver-
dwenen Tot slot begaf de auto het onderweg ook nog Heus-
dens kreeg Eisenhower met te zien, maar de overeenkomst 
werd wel getekend Van toen af vertrokken regelmatig grote 
colonnes vrachtwagens om landgenoten op te halen 
Korte tijd daarna bezocht Heusdens het comité van het 'Ne-
derlandse Roode Kruis in exile', dat zetelde in Londen Hij 
ontving daar een cheque van £ 200 000 (toen ca f 2,4 mil-
joen = ca € 1,1 miljoen) voor zijn organisatie, een bedrag dat 
bijeengebracht was gedurende de oorlogsjaren door Engelsen 
en in Engeland wonende Nederlanders Met dit bedrag kon 
kleding gekocht worden voor een in Aden op te richten kle-
dingdepot ten behoeve van de repatrierende Nederlanders uit 
Nederlands Oost-Indie 

Jan Heusdens bij een interview in Dagblad De Tijd 
'Ik was secretaris-generaal van het Nederlandse Roode 
Kruis Het was een bijzonder grote overgang (om burge-
meester te worden-JACM) Alhoewel het ook bij het Roo-
de Kruis, waarvan de koningin presidente was, bijzonder 
druk kon zijn Ik heb me vaak een rotje gewerkt!'^'' 

Hij bleef maar kort bij het Roode Kruis Al snel botste hij met 
zijn vice-voorzitter W J baron Van Lynden Heusdens be-
schrijft deze man in zijn herinneringen met bepaald op een 
positieve manier Hij was zeer lastig voor zijn medebestuurs-
leden en voor het personeel, iets waar Heusdens erg veel last 
van had Toen bleek dat Van Lynden er op uit was om een 
nieuwe directeur-generaal naast Heusdens te benoemen, be-
sloot laatstgenoemde per 1 januari 1946 ontslag te nemen 
Heusdens kreeg zelfs Juliana op de kast^^, omdat zij er niet in 
slaagde hem op andere gedachten te brengen Heusdens 'ver-
brandde zijn schepen zonder uitzicht op een nieuwe baan'^^ 
BIJ zijn afscheid werd Heusdens onderscheiden met het Kruis 
van Verdienste van het Roode Kruis 
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Heusdens werd nog vijf maanden uitbetaald en kreeg het ver-
zoek een boek over het Nederlandsche Roede Kruis in oor-
logstijd te schrijven Hij dook in de archieven en trachtte deze 
historie te vatten in een leesbaar verhaal Zelf had hij zo zijn 
ideeën over het uiteindelijke resultaat "In mijn boekenkast 
staat nog steeds een exemplaar van dit mijns inziens mislukte 
product'^' Waarom hij dit verhaal mislukt vond, vermeldde 
hij met 
Tezelfdertijd kwam de burgemeesterspost van Vlissingen vrij 
Zijn aloude ambities indachtig nam Heusdens contact op met 
de Zeeuwse commissaris van de Koningin Hij had in Den 
Haag een gesprek met hem en vernam, dat de commissaris 
hem als eerste op de voordracht zou plaatsen Heusdens werd 
vervolgens bij de toenmalige minister van binnenlandse za-
ken, Louis Beel, ontboden, die hem verzocht het burgemees-
tersambt binnen twee weken te aanvaarden Heusdens be-
vestigde dit verzoek en alles leek in orde Diezelfde ochtend 
echter nam burgemeester Oud van Rotterdam contact op met 
Beel en prees iemand aan, die veel ervaring had in de Rotter-
damse haven En die ervaring miste Heusdens Beel keerde op 
zijn schreden (en toezeggingen) terug en Heusdens zag Vlis-
singen aan zich voorbij gaan ^' Het moge overigens duidelijke 
zijn er kwam in die tijd nog geen gemeentelijke vertrouwens-
commissie aan te pas 
Intussen was het gezin verhuisd van de Jacob Catsstraat naar 
de Fuutlaan 12, een groot huis met voor- en achtertuin vlak 
bij de duinen Heusdens was daarom in staat om enige uit 
Indie gerepatrieerde familieleden van zijn vrouw tijdelijk on-
derdak te bieden 
In 1946 trad hij toe tot het bestuur van de Stichting voor de 
Landbouw als secretaris van de Hoofdafdeling Bosbouw Te-
vens was hij vanaf maart 1946 directeur van het Landelijk 
Interkerkelijk Bureau voor Noodvoorzieningen, dat zich bezig 
hield met de verdeling van de uit het buitenland afkomstige 
kerkelijke goederen Dit waren beide tijdelijke functies, dus 
Heusdens bleef naarstig op zoek naar een vaste functie, waar-
bij het burgemeestersambt nog steeds boven aan het verlang-
lijstje stond In deze tijd kreeg hij ook twee aanbiedingen uit 
het bedrijfsleven Hij dacht erover na, maar hij durfde niet 
Hij vond het bedrijfsleven na twaalf ambtelijke jaren een te 
grote overstap ̂ ^ 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kwalificeerde Heus-
dens als burgemeester voor een middelgrote gemeente Hij 
solliciteerde vergeefs naar de post in Amersfoort en naar die 
in Alkmaar Het feit dat Heusdens nog steeds officieel partij-
loos was, deden zijn kansen niet echt goed Toch hield hij vast 
aan zijn principe geen lid van een politieke partij te willen en 
kunnen worden, zolang hij met van ganser harte achter een 
partij kon staan 
Toen kwam de visserijstad Vlaardingen in beeld Burgemees-
ter M C Siezen van Vlaardingen had in februari 1946 de pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikt Pas in het najaar van 1946 
kreeg Heusdens het advies te solliciteren naar deze burge-
meesterspost Hoewel daarvan in de archieven niets is terug 

te vinden, lijkt het dat de commissaris van de Koningin L A 
Kesper al een tijd met de vacature in zijn maag zat Bijna het 
gehele jaar 1946 (en wellicht ook al in de tweede helft van 
1945) was Hare Majesteit op zoek naar een opvolger voor 
Siezen Deze bleef in ieder geval langer aan er mocht geen 
interregnum ontstaan 'in deze belangrijke gemeente, waar 
zooveel te regelen en zooveel op te bouwen is"*" Ook de plaat-
selijke politiek bemoeide zich met de komst van een nieuwe 
burgemeester De gemeenteraad verzocht de commissaris van 
de Koningin in een brief te bevorderen, dat er een burgerva-
der van Christelijk-Historische huize zou worden benoemd 
Kesper trapte daar niet in ' op deze wijze zou - volkomen 
in strijd met ons staatsrecht - de Raad tevoren uitmaken, tot 
welke politieke richting de te benoemen burgemeester moet 
behooren "*' Op een ander moment memoreerde Kesper rich-
ting de minister een verzoek van een viertal kiesverenigingen 
om een CH-burgemeester te benoemen ' dat de adressan-
ten een te groote waarde toekennen aan een min of meer ver-
sleten politieke realiteit' De minister of een van zijn mede-
werkers had deze passage met rood onderstreept en voorzien 
van een fiks uitroepteken *̂  
In november 1946 had Jan Heusdens weer een onderhoud met 
minister Beel, die hem toevertrouwde Dit zal uw eerste ge-
meente worden, maar niet uw laatste"^ Hij werd bij Konink-
lijk Besluit van 22 november 1946 benoemd tot burgemeester 
van Vlaardingen met een jaarwedde van f 9 615 Hij startte 
zijn werkzaamheden op 1 januari 1947 Hij had het volgende 
doel in zijn leven bereikt Zelf prees Heusdens zich gelukkig, 
dat zijn benoeming 'net op tijd kwam' Het politieke touw-
trekken was in de periode van het Noodparlement nog met zo 
sterk Heusdens was ervan overtuigd dat een paar maanden 
later, na de eerste naoorlogse verkiezingen van de Tweede Ka-
mer, in Vlaardingen ongetwijfeld een socialist benoemd zou 
zijn geworden *' Zijn benoeming kwam voor de Vlaardingers 
als een verrassing Er was niemand tevoren ingelicht over 
deze manier van werken van Binnenlandse Zaken geen wet-
houder, geen raadslid, niemand Van profielschetsen had men 
toen nog geheel niet gehoord Heusdens zou later zeggen, dat 
hem het nut van zo'n profielschets onbekend was 'Je kunt 
hem zelf maken, het hangijzer is meestal de politieke kleur'*^ 
Het was nog een tijd dat gezag van hogerhand aanvaard werd 
Burgemeester Heusdens zou later in zijn carrière merken dat 
de tijden waren veranderd 

In december bezochten Theda en Jan Heusdens de haringstad 
om met enige notabelen kennis te maken 'Ik werd uitgebreid 
aan de tand gevoeld over mijn politieke en godsdienstige over-
tuiging Een moeilijk examen'""* Inmiddels wist men in Vlaar-
dingen, hoe Heusdens in zijn vorige functies genoemd werd 
het keffertje^' Hij zou nog vaak zijn stem laten horen 
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Brief Comité voor bezuiniging: 
Vlaardingen, juli 1946 
Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche 
Zaken te 's Gravenhage. 
Excellentie, 
Het comité voor bezuiniging te Vlaardingen heeft met 
groote voldoening gelezen, dat de Burgemeester zijn ont-
slag heeft aangevraagd. Het hoopt, dat U nu een man zult 
willen sturen, die als hoogste taak op zijn programma 
heeft bezuiniging op elk gebied, bovenal inkrimping van 
het leger ambtenaren en politie, toezien, dat deze men-
schen werken en niet verkwistend met de zuur verdien-
de belastingpenningen der burgerij omspringen. Moge 
het een eenvoudig man zijn, die niet zwanger gaat met 
groote plannen voor dit en dat, maar een, die wars van 
reclame in stilte, de werkelijke belangen der burgerij zal 
behartigen. 
Met verschuldigde eerbied 
Namens genoemd comité 
(w.g.) onleesbaar."^ 

Op 4 januari 1947, een bitterkoude dag, werd Heusdens in 
een plechtige raadsvergadering geïnstalleerd als burgemees-
ter van Vlaardingen. Loco-burgemeester Jan Buis mocht de 
nieuw benoemde burgemeester toespreken. Buis was socia-
list van het eerste uur en werd nimmer in zijn leven door 
onderdanigheid of eerbied voor het gezag gehinderd. Hij had 
kennelijk ook grote verwachtingen van de nieuwe eerste bur-
ger: 'Burgemeester, als u na acht jaren nog burgemeester van 
Vlaardingen bent, dan hebt u het niet goed gedaan"* .̂ Heus-
dens zou bijna 29 jaar in Vlaardingen blijven... 
Buis memoreerde in zijn speech, dat Heusdens' benoeming 
uit de lucht was komen vallen. De raad had niet de gelegen-
heid gekregen de commissaris van de Koningin of de minister 
van advies te dienen. Voorts verbaasde hij zich over de partij-
loosheid van de nieuwe burgemeester. Dat was inderdaad nog 
steeds opvallend. Heusdens is in zijn hele leven ook nooit lid 
van een politieke partij geworden. "Ik heb me nooit voor de 
volle honderd procent in een politieke partij kunnen vinden 
en bovendien sta ik als partijloze als een engeltje boven de 

Wethouder Jan Buis spreekt Heusdens toe tijdens zijn installatie tot 

burgemeester op 4 januari 1947 
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wethouders'^". In een interview bij zijn afscheid zei Heusdens 
over dit onderwerp: 'Ik ben geen lid van een politieke partij, 
maar daarom nog niet politiek ongeïnteresseerd. En zeg nu 
eerlijk: in de programma's van al die politieke partijen is toch 
een hoop gelijk.'^' Heusdens kon toch wel ergens geplaatst 
worden. Aanvankelijk dacht men in Vlaardingen, dat - ge-
zien de politieke dominantie in de stad - Heusdens socialist 
was. In zijn inaugurele speech zou men dat kunnen opmaken 
uit zijn woorden: 'Zoowel op economisch gebied als op sociaal 
gebied zult u mij als een voorstander van een progressieve 
politiek leeren kennen'*^. Het kon toch ook niet zo zijn, dat 
er iemand van een andere politieke kleur hier benoemd zou 
worden. Later bleek Heusdens toch andere denkbeelden er op 
na te houden. Ex-wethouder Teun de Bruijn noemde hem 'een 
vooruitstrevend liberaal'^^. "Natuurlijk was hij VVD-er', aldus 
zijn zoon." 

Loco Burgemeester Jan Buis bij de installatie van Jan 
Heusdens tot burgemeester: 
'Ik vraag nu even uw aandacht voor een min of meer kie-
sche zaak. Zij loopt over de vraag, die zoowel de burgerij 
in het algemeen als bepaalde raadsgroepen in het bijzon-
der (...): tot welke politieke partij zou de nieuwe burge-
meester behooren. De burgemeesters uit de vroegere 
jaren behoorden tot de Christelijk Historische richting, 
maar van u vernamen wij, dat u bij geen enkele politieke 
partij is aangesloten. Als dit uit een zekere mate van po-
litieke onverschilligheid voortvloeit, zou ik dit ten zeerste 
betreuren. Mocht u van oordeel zijn dat politieke dakloos-
heid u boven de partijen plaatst, dan moge dat in theorie 
juist schijnen, de praktijk zal u tot een andere conclusie 
voeren. (...) Burgemeester, laat ik u een goeden raad mo-
gen geven, verzwijg in dit opzicht niet in welke richting 
uw sympathieën gaan.'^' 

Bij het omhangen van de ambtsketen sprak Buis de woorden: 
'Draag dit teken met die waardigheid, waarin de eerbied voor 
het gezag besloten ligt" '̂'. Dat deed Heusdens direct: hij zou 
tot zijn laatste raadsvergadering in 1975 immer gekleed gaan 
in jacquet met ambtsketen. 

VLAARDINGEN, DE EERSTE JAREN 

Vlaardingen had op 1 januari 1947 19.135 woningen, waarin 
42.987 inwoners gehuisvest waren. Jan Heusdens trad aan 
in een gemeente, die al sinds ver voor de oorlog in financi-
eel opzicht noodlijdend was. De begroting voor 1947 met ge-
raamde uitgaven van f 5.500.000 vertoonde een tekort van 
f 1.270.000. Vlaardingen was weliswaar de oorlog vrij onge-
schonden doorgekomen, maar ademde toch de sfeer van een 
slaapgemeente. Desalniettemin was er aan bedrijvigheid en 
wederopbouw vanaf 1945 al veel gedaan. Tot 1950 werd in de 
industriële sector ruim 5 miljoen gulden geïnvesteerd, vooral 

door de al aanwezige grote bedrijven als de ENCK, Lever, het 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost, de Nieuwe Matex en de werf 
van I.S. Figee. Er hadden zich de eerste vier jaar na de oorlog 
ook ruim 30 nieuwe bedrijven in Vlaardingen gevestigd. De 
woningbouw ging minder voorspoedig. Tot 1 juli 1950 wa-
ren er in de naoorlogse jaren nog maar ruim 900 huizen ge-
bouwd." 

Feesten ter gelegenheid van de kroning van Koningin Juliana in de 

zomer van 1948 

Bij zijn eerste bezoek aan het stadhuis viel het Heusdens op 
dat het gebouw van buiten en van binnen van verval en ar-
moede blijk gaf. 'Niet alleen de behuizing voor de burgers was 
kwalijk, maar ook die voor ons ambtelijk apparaat, die aller-
minst aan redelijk te stellen eisen beantwoordde'^^. 'De armoe 
straalde je tegemoet. In de raadzaal lag een tapijt met gaten, 
waarvoor je bezoekers moest waarschuwen om te voorkomen, 
dat ze struikelden. Er waren stoelen, die kapot waren.' Heus-
dens kon zich later herinneren, dat een al lang zittende amb-
tenaar. Van Kralingen, de toestand nooit anders had gekend.''" 
De plannen om het stadhuis aan te pakken lagen al enkele 
jaren klaar. Op 1 april 1949 werden een gerestaureerde raads-
zaal en de nieuwe trouwzaal in gebruik genomen. Heusdens 
kreeg al snel zijn zin, waar het ging om de modernisering en 
uitbreiding van het stadhuis. Op 6 juli 1950 besloot de raad 
tot de bouw van een eerste vleugel en op 2 april 1953 werd 
besloten tot uitvoering van de overige plannen. Gedurende 
de jaren vijftig en de eerste helft van de jaren zestig zou het 
'oude' stadhuis steeds meer het huidige aanzien krijgen. 
In zijn beginjaren ergerde de burgemeester zich ook aan 
het bedroevende bestuurlijke niveau. Heusdens meende dat 
hij intellectueel en communicatief ver boven de toenmalige 
wethouders stond. De kar moest duidelijk weer in beweging. 
Er moest weer rook uit alle schoorstenen komen.^° Heusdens 
gebruikte vooral in de beginjaren zijn dominante aanwezig-
heid, om mensen van hun stoel te krijgen. Hij probeerde ook 



snel drempels te slechten en schroomde daarbij niet zijn wet-
houders meedogenloos op basis van zijn autoriteit voorbij te 
streven Hij stelde snel een spreekuur in, in die dagen nog een 
weinig vertoond fenomeen Heusdens bleek al gauw iemand 
te zijn, die gemakkelijk contact maakte met velen Hij had 
een brede maatschappelijke interesse en kon mensen snel op 
hun gemak stellen Namen onthouden bleek niet zijn sterkste 
kant, maar als organisator en - vooral - als ondernemer zou 
Heusdens veel voor Vlaardingen gaan betekenen 

De commissaris van de Koningin in een brief aan de mi-
nister van binnenlandse zaken, dd 04-11-1946 
' omdat naar mijn meening de heer Heusdens een uiter-
mate geschikte candidaat moet worden geacht ( ) Per-
soonlijk heb ik van hem een zeer goeden indruk gekre-
gen Ik heb hem leeren zien als een vlot werker met een 
goed verstand, die beschikt over groote stuwkracht en 
een uitstekend organisatievermogen Daarenboven trekt 
mij zeer in hem aan zijn open karakter Mocht hij voor-
heen, gelijk mij verteld is geworden, in zijn voortvarend-
heid en oprechtheid een enkele maal in tact zijn tekort 
geschoten, de in latere jaren door hem opgedane ervaring 
zal hem ongetwijfeld hebben doen inzien, dat het sparen 
van teenen een belangrijke voorwaarde is voor een goede 
ambtsvervulling '^' 

Die laagdrempeligheid bleek niet voor alles en iedereen te 
gelden De kring om hem heen was klein Slechts enkele amb-
tenaren hadden toegang tot hem, het overgrote deel van het 
toen nog niet zo grote ambtenarencorps zag zijn burgemees-
ter alleen van afstand Elke ochtend begroette hij de kleine 
kring om zich heen, bestaande uit de gemeentesecretaris en 
degene, die verantwoordelijk was voor kabinetszaken Elke 
ochtend hetzelfde ritueel "Goedemorgen, Franken, hoe maakt 
u het'', vergezeld door een handdruk Heusdens wilde alleen 
met zijn hoofdambtenaren praten Dat had vaak tot gevolg 
dat, als de burgemeester inhoudelijk (en soms gedetailleer-
de) informatie wilde hebben, deze hoofdambtenaren veel tijd 
moesten investeren om door hun ondergeschikten te worden 
bijgepraat Men kon het zich als ambtenaar niet permitteren 
tegen de burgemeester te zeggen 'Ik weet dat niet, dat zal 
ik nog uitzoeken' "̂  Als ambtenaar werd je ook geacht niet te 
spreken en mee te discussieren, als Heusdens met externen 
gesprekken voerde "Ik mocht mijn bek houden en notuleren', 
aldus een minder diplomatieke Maarten Bot later in zijn le-
ven "^ Pas na het gesprek kon de ambtenaar voorzichtig zijn 
mening kenbaar maken Bij vergaderingen van B&W kwamen 
- buiten de gemeentesecretaris - nooit ambtenaren Contac-
ten met collegeleden hepen uitsluitend via die gemeentese-
cretaris De kleine kring ambtenaren kon wel vaak genieten 
van de forse dosis humor, die Heusdens kon etaleren Ande-
ren hadden er last van Bij zijn afscheid als directeur van het 

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf sprak ir Ger-
rit Meijer kritische woorden over de afstandelijkheid van de 
collegeleden Hij zei tot Heusdens in zijn afscheidsspeech "Ik 
hoop dat het contact tussen het college van burgemeester en 
wethouders en de man die op mijn plaats komt, intensiever 
wordt dan ik dat heb meegemaakt Wat meer praten met je 
medewerkers zou geen kwaad kunnen Alleen op die wijze 
kunnen de werknemers vat krijgen op het beleid dat u voert' 
Deze kritiek kwam bij de burgemeester hard aan Heusdens 
sloot de bijeenkomst af met de woorden "Als ik na u zou heb-
ben gesproken, had ik nog wel het een en ander ter verdedi-
ging kunnen inbrengen' Heusdens had op dat moment geen 
zin om er dieper op in te gaan '̂' 
Heusdens nam ook enige afstand van zijn wethouders "Als hij 
me nodig had, bleef hij op de drempel van mijn kamer staan, 
binnen is hij nooit geweest' "̂  
De burgemeester was ook in staat mensen subtiel in de ma-
ling te nemen, vaak gepaard gaande met een bulderende 
lach Hij ontving eens een brief, afkomstig van de provincie, 
waarin melding werd gemaakt van het feit, dat iemand na 
een vergadering de verkeerde hoed had meegenomen Allen, 
die aanwezig waren geweest, werd verzocht hun hoed goed te 
bekijken en - zo het niet de juiste was - deze terug te sturen 
naar Den Haag In de marge schreef Heusdens "Ik denk er 
niet aan die hoed terug te geven'""* 
Ook na zijn benoeming bleef Heusdens soms de branieschop-
per, die hij vroeger in Bodegraven en Woerden was geweest 
Het verhaal gaat, dat hij in zijn eerste (zeer strenge) winter 
als burgemeester, rijdende vanuit zijn woonplaats Den Haag, 
zijn chauffeur de opdracht gaf om met de auto gedeeltelijk 
over de Vaart naar Vlaardingen te rijden ^' 
Heusdens viel voor wat betreft het "traditionele Vlaardingen' 
met zijn neus in de boter Op 14 mei van dat jaar werd de 
eerste Vlaggetjesdag van na de oorlog georganiseerd De vloot 
was weliswaar nog niet zo groot als voor de oorlog, toch werd 
het voor de familie Heusdens een sfeervolle dag Op Buisjes-
dag, de dag van de afvaart, werden schepen en bemanning 
door vele Vlaardingers, ook door burgemeester Heusdens, 
uitgezwaaid en een behouden thuiskomst toegeroepen Heus-
dens bevond zich daartoe op een schip van de Rijkspolitie, 
samen met de toenmalige wethouders, D Kwakkelstein, de 
reder van de VL 70 en de secretaris van de Kamer van Koop-
handel, A van Minnen "*" De haringvloot had nog een grote 
betekenis voor deze stad 

Heusdens wilde snel een woning vinden in Vlaardingen Vlak 
na de oorlog heerste er woningnood en Heusdens weigerde 
enige voorkeursbehandeling te krijgen Vlaardingen bezat 
geen ambtswoning meer De voormalige ambtswoning aan 
het Verploegh Chasseplein was tijdens het bewind van bur-
gemeester Siezen verkocht en ook in Vlaardinger-Ambacht 
was de burgemeesterswoning vlak na de opheffing van deze 
gemeente van de hand gedaan Het gemeentebestuur bood 
aan voor hem een nieuwe ambtswoning te laten bouwen 
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Heusdens vond echter de aanneemsom van f 10.000 onver-
antwoord in die tijden van soberheid en woningnood, zodat 
hij het aanbod niet aannam. Voorlopig moest hij noodgedwon-
gen pendelen. Op 20 november 1947 bleek eens te meer, dat 
de burgemeester snel huisvesting in Vlaardingen moest gaan 
vinden. Op die dag beleefde Vlaardingen de tot op dan toe 
grootste naoorlogse brand, die bekendheid kreeg onder de 
naam "Kofa-brand'.'"' Op zo'n moment was het lastig dat hij 
nog steeds in Den Haag woonde. 

Het gezm Heusdens woonde de eerste jaren in een bovonv^dning aan de 

Schiedamseweg 

Eind 1948 kwam de eerste verdieping boven de Spaarbank 
aan de Schiedamseweg 12/1 vrij en daar vestigde het gezin 
zich op 30 november van dat jaar. Het pand bezat een grote 
daktuin, waar het midden in het stadse gewoel goed toeven 
was. Achter het pand lag een grote tuin met boomgaard, die 
gedeeld moest worden met anderen Jasper Heusdens herin-
nerde zich de woning in deze "pretbuurt' vol lawaai en gegil. 
Immers, tegenover de woning van zijn ouders lag na enige 
tijd de Stadsgehoorzaal. Naast de woning was het gebouw 
van de Volksbond, tevens verenigingsgebouw van de PvdA 

en aan de achterzijde - in de grote tuinen - oefende wekelijks 
de Harmonie 'Voorwaarts'. Het was blijkbaar hard nodig, dat 
er regelmatig geoefend werd, want "wat werden onze oren af 
en toe gepijnigd door het lawaai, dat het corps produceerde'™. 
Deze geluidsgevoelige en kleine behuizing zou ruim tien jaar 
lang bewoond worden door het gezin Heusdens. 

Burgemeester Heusdens trad in 1947 in een college met vier 
wethouders: Teunis de Bruijn en Jan Buis (PvdA), Hendrik 
Karel van Minnen (CHU) en Johannes Leendert Jonker (ARP). 
Heusdens kreeg na zijn aantreden een omvangrijke - en poli-
tiek zware - portefeuille. Naast de bij de wet verplichte por-
tefeuille-onderdelen politie, brandweer en huisvesting, kreeg 
Heusdens ook volksgezondheid, economische zaken (waaron-
der de industrialisatie, de haven en de middenstand) en voor-
lichting. Economische zaken zou hij twintig jaar met succes 
behartigen. Voorlichting "deed' hij tot aan zijn pensionering. 
Het onderdeel huisvesting was lastig: duizenden woningzoe-
kenden en een zeer bescheiden aantal beschikbare wonin-
gen. Kort na zijn aanstelling installeerde hij een Vlaardingse 
Huisvestingscommissie. Tot dan toe was de burgemeester 
rechtstreeks eindverantwoordelijk voor aangelegenheden be-
treffende de huisvesting. Hij voelde zich als beginnend bur-
gemeester te kwetsbaar om de centrale verantwoordelijkheid 
goed te kunnen dragen. Deze moedige constatering bezorgde 
hem veel goodwill." 

EEN GROTE ROL IN DE WEDEROPBOUW 

Kort na zijn aantreden ontmoette Heusdens ir. Buss, directeur 
van de Shell-raffinaderij in Pernis. Deze deelde mee, dat de 
Shell grote uitbreidingsplannen op stapel had staan en vroeg 
Heusdens om medewerking om voor de vele nieuw te ver-
wachten werknemers te mogen bouwen in Vlaardingen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders rond 1950 v 1 n r de 

wethouders H K van Minnen en J Buis, Heusdens, gemeentesecretaris 

J van der Linden en de wethouders J L Jonker en T de Bruijn 

19 



Gezamenlijk stelden de leden van het college van burgemees-
ter en wethouders en de gemeentesecretaris een nota op met 
ideeën over hun toekomst(verwachtingen) op het gebied van 
de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Wethouder De Bruijn 
en Heusdens stelden naar aanleiding van de nodige extra 
B&W-vergaderingen nog in datzelfde jaar een zogenaamd 
tienjarenplan op, dat door de raad in november werd goed-
gekeurd. In dit plan stonden de contouren voor een te voeren 
beleid. Het was een ambitieus plan: binnen tien jaar zouden in 
totaal 7.000 woningen moeten worden gebouwd. 
'Brood op de plank en een dak boven ons hoofd"^ waren de 
twee centraal gestelde problemen in Nederland, dus ook in 
dit eerste Vlaardingse tienjarenplan. Jan Heusdens zou zich 
jarenlang als een vis in het Vlaardingse water voelen. Er was 
immers een ongekend tekort aan woningen en bovendien was 
er nog een hoge werkloosheid in Nederland. Heusdens bleef 
in contact met de Shell-directie om te profiteren van de be-
langen, die ook de multinational had bij het bevorderen van 
de werkgelegenheid en de bouw van nieuwe stadswijken. In 
een van hun gesprekken ontvouwden wethouder De Bruijn en 
Heusdens de ambities van Vlaardingen: een groot overdekt en 

open zwembad en een theater. Shell besloot Vlaardingen in 
totaal f 1.800.000 voor het zwembad te schenken. En een be-
paald percentage door Shell te bouwen woningen zou ook ten 
goede komen aan de 'gewone' burger, die huisvesting zocht. 
In de westelijke wijk ging de eerste Shellspade al snel de 
grond in: het Mendelssohnplein en omgeving. Heusdens bleek 
al gauw een goede koopman, die de zaken voor de gemeente 
met een verbazende vrijmoedigheid aan de man wist te bren-
gen. 
Zo sprak hij op 16 mei 1949 tijdens een gecombineerde verga-
dering van de Zakenstudiekring 'Vlaardingen' en de Midden-
standscentrale over het uitbreidingsplan. Dit uitbreidingsplan 
verving het plan van 1943. Heusdens zei bij die bijeenkomst, 
dat dat eerste plan rekening hield 'met een kleiner inwoner-
aantal dan wij thans verwachten. Voorts troffen wij hier en 
daar te lage bebouwing aan met een te geringe bebouwings-
intensiteit; de sanering van de binnenstad voldeed niet aan de 
eisen van een goede cityvorming..."^. 

Het Kolpabad en het Van Heutzpark, vlak na de realisatie 

20 



In september 1949 zag het nieuwe uitbreidingsplan het licht: 
"Vlaardingen op en over de scheidingslijn'^''. De opdracht 
daartoe was gegeven aan het architectenbureau ir. W. van 
Tijen B.N.A. en H.A. Maaskant te Rotterdam. Huug Maaskant 
was een persoonlijke vriend van Jan Heusdens. 
Woningbouw behoorde dus tot een van de speerpunten van 
beleid. Niet alleen de Shell, maar ook de verregaande overige 
industrialisatie (Botlek, Spaanse Polder, Vondelingenplaat) en 
de woningnood binnen het geteisterde Rotterdam noopten tot 
het maken van rigoureuze uitbreidingsplannen. Vlaardingen 
zou moeten gaan groeien tot een stad van 144.000 inwoners 
in de jaren zeventig, zo luidde het adagium. Dus na de uitbrei-
ding naar het westen zou Vlaardingen richting het noorden 
kruipen. Dat daarvoor maar liefst 150 agrarische bedrijven 
zouden worden verjaagd, moesten we maar voor lief nemen: 
'...in de plaats hiervan zullen 35.000 nieuwe ingezetenen ko-
men, die hier dan een complete stad vinden...', aldus Heus-
dens tijdens de bijeenkomst van de zakenstudiekring.''' De 
leden van deze kring en van de middenstand hoorden deze 
cijfers hoogstwaarschijnlijk tevreden aan. Heusdens rekende 
voor dat in twintig jaar tijd het aantal winkels zou moeten 
stijgen met 50%. Voor de bevolking van Vlaardingen zouden 
in 1970 maar liefst 73 cafés en restaurants nodig zijn. 

Burgemeester Heusdens spreekt tijdens een bezoek van 
mr. F.G.C.J.M. Teulings, minister van binnenlandse za-
ken, aan Vlaardingen op 18 oktober 1950: 
'Tenslotte wil ik in het bijzonder vermelden de uiterst be-
langrijke industriestrook langs de Nieuwe Maas, de Wa-
terweg, welke reeds leidde en verder leiden zal tot een 
ontwikkeling van de vroegere vissersplaats Vlaardingen 
tot industrie- en havenstad in een mate, waarvan het 
voorgeslacht zich geen voorstelling heeft kunnen vor-

AMBITIEUS 
Andere elementen uit het uitbreidingsplan waren - volgens 
Heusdens - een groot recreatieterrein aan de Vaart van 17 
hectare, 'waarin voorshands gedacht is aan een open en over-
dekte zweminrichting, tennispark, speelweide, plantsoen, 
openluchttheater, des winters als ijsbaan te gebruiken, als-
mede kanohaven'." Ook was er een bosplan van ca 35 ha ten 
noorden van de toekomstige bebouwde kom. Bijzonder opval-
lend (wij kennen inmiddels de verdere geschiedenis-JACM) 
was het plan 'voor een nieuwe stadsgehoorzaal met een grote 
moderne zaal voor vergaderingen e.d., wellicht annex een 
nieuwe bioscoop, maar ook met een museumzaal daaraan 
verbonden, opdat de verzameling van oudheidkamer en het 
visserijmuseum, welke zich nu in kisten bevindt, aan onze 
bevolking kan worden tentoongesteld"*. 
Heusdens was trots op de constructieve politiek van het ge-
meentebestuur: 'Een politiek, welke erop gericht is de poorten 

van Vlaardingen te ontsluiten, de belangstelling van toekom-
stige ingezetenen op te wekken en de liefde van de bestaande 
ingezetenen voor deze stad te vergroten''^. En hij schroomde 
niet de middenstanders kritisch toe te spreken. Ook zij zouden 
zich aan de moderne tijden moeten aanpassen: 'Uw winkels 
hebben, behoudens uitzonderingen, nog niet die aantrekke-
lijkheid, nog niet die sfeer en die mogelijkheden, welke men 
in andere plaatsen des lands wel vindt'*". Met andere woor-
den, winkeliers: handen uit de mouwen, weg met de grijze 
muizen, getroost u fikse offers, om kwaliteitsverbetering na 
te streven. Heusdens was op zo'n avond zeer lang van stof. 
Deze speech omvatte ruim 25 getypte A-4tjes. En op pagina 
20 kondigde hij al het einde van zijn lezing aan... Overigens 
was de lengte van zijn toespraken wellicht ook kenmerkend 
voor die tijd. 
Op 19 juli 1951 werd in Vlaardingen een Industriedag georga-
niseerd. Zoals bij vele gelegenheden hield Heusdens weer een 
toespraak, 'waarin hij, na woorden van welkom, een algemeen 
overzicht gaf van de betekenis van Vlaardingen op verschil-
lende gebieden. Deze met gloed uitgesproken redevoering ge-
tuigde van grote voortvarendheid en scherp inzicht'*'. 
De ambitieuze en welbespraakte Heusdens liep in alles voor-
op en bleek de grote drijvende kracht, als het ging om grootse 
toekomstvisies voor Vlaardingen. Naast plannen voor een 
nieuwe westelijke wijk werd al voorzichtig gesproken over 
de Noordwest-wijk (de Broekpolder) en de Noordoost-wijk 
(het latere Holy), benoorden de Rijksweg no. 20, die toen nog 
tweebaans was. Holy-Noord werd op dat moment ineens weer 
betiteld als 'blijvend agrarisch gebied', maar dit terzijde...*^ 
Wat Vlaardingen in ieder geval niet diende te worden was 
een tweede Eindhoven, dat zich ontwikkelde tot een 'onsa-
menhangende, smakeloze verzameling woonwijken'*^. De 
ambities bleven niet ambities. Uit een berekening van de Pro-
vinciale Planologische Dienst bleek, dat Vlaardingen tussen 
1947 en 1954 - in vergelijking met andere Zuid-Hollandse ge-
meenten - zijn woningtekort het meest drastisch had weten 
te verminderen.*" 

In 1948 vierde H.M. Koningin Wilhelmina haar 50-jarig rege-
ringsjubileum. Een comité onder ere-voorzitter Heusdens, or-
ganiseerde openluchtspelen, optochten, exposities en (andere) 
huldeblijken. Tijdens de festiviteiten ontmoette Heusdens Al-
bert Plesman, president-directeur van de Koninklijke Lucht-
vaart Maatschappij. Heusdens vroeg hem, hoe het toch kwam 
dat nieuwe vliegtuigen van de KLM steeds getooid werden 
met namen van Nederlandse steden en dat Vlaardingen nog 
niet aan de beurt was geweest. En Vlaardingen was toch een 
van de belangrijkste en oudste steden van het land. Plesman 
mompelde 'interessant' en krabbelde wat in zijn notitieboek-
je. Op 27 mei 1950 werd de KLM-Constellation 'Vlaardingen' 
gedoopt. Tegelijkertijd verscheen er een promotiefolder over 
Vlaardingen in het Engels, uit te delen onder de passagiers 
van alle vluchten, die dit vliegtuig zou gaan maken. Tot slot 
overhandigde Heusdens hoezen, die om de zittingen van het 
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Een diepe buiging voor het koninklijk paar, dat Vlaardingen in 1950 

bezoekt 

vliegtuig getrokken moesten worden. Op de hoezen stonden 
de naam en het wapen van Vlaardingen afgebeeld. Het was 
Heusdens gelukt, zoals hem zoveel zaken lukten in de jaren 
daarna. 
Op 7 augustus 1950 bezocht het koninklijk paar Vlaardingen, 
Heusdens wilde dit bezoek memorabel laten worden. Hij eiste 
veel van zijn medebestuurders en ambtenaren: alles moest 
perfect geregeld zijn. Alles was perfect geregeld. Tijdens de 
ontvangst van de koningin sprak de burgemeester gedenk-
waardige woorden: "Grote vreugde welde op in onze har-
ten. Majesteit, toen Gij u bereid verklaardet persoonlijk het 
klokkenspel in gebruik te willen stellen'^^. Majesteit kwam 
het door de burgerij ter gelegenheid van haar troonsbestij-
ging geschonken carillon in de toren van de Grote Kerk in 
gebruik nemen. Prins Bernhard begaf zich in de ochtend naar 
het Verzetsmonument, waar hij een krans legde, en bezocht 
daarna de ENCK, Lever en Hoogendijk, Heusdens begeleidde 
Koningin Juliana naar haar kranslegging bij het Vissersmo-
nument en maakte een wandeling over de Maasboulevard, Na 
de lunch in de grote zaal van het Handelsgebouw volgde de 
ingebruikneming van het carillon, In de kerk mocht de Vlaar-
dingse jongen Henk Schaer een gedicht voorlezen, speciaal 
hiervoor geschreven door "mw Van Lelyveld-Haasse'^^, later 
beter bekend als de schrijfster Hella Haasse, 

Ook voor mevrouw Heusdens was een mooie functie wegge-
legd die dag. Zij fungeerde als 'vrouw van de retirade', wan-
neer Majesteit of haar gemaal zich even wilden terugtrekken, 
om 'de handen te wassen'. Heusdens kon de particulier secre-
taris van Majesteit ook nog een geruststellende mededeling 
doen: 'De kwestie van de toiletgelegenheid in het Handels-
gebouw zal zodanig worden opgelost, dat Hare Majesteit zich 
in voorkomend geval niet speciaal daarvoor naar de eerste 
verdieping behoeft te begeven.' 
's Avonds kwam de burgemeester thuis en Jasper herinnerde 
zich, dat hij zijn vader zelden zo afgemat en afgepeigerd had 
gezien, uitgeput liggend op de bank.^' 

Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Hol-
land 

Waarde Burgemeester, 

Ter gelegenheid van het zo geslaagde bezoek van Hare 
Majesteit de Koning aan Vlaardingen op 7 dezer heb ik 
aan Mevrouw Heusdens gezegd, dat, als het organisa-
tietalent van het gemeentebestuur zó ver zou blijken te 
gaan, dat ik mijn na de lunch slechts zeer ten dele opge-
rookte voortreffelijke sigaar bij mijn vertrek in mijn auto 
zou terugvinden, de gemeente recht had op de 'Commis-
saris-medaille'. Een onmiddellijk en met grote snelheid 
handelen van de Burgemeestersvrouw heeft tengevolge 
gehad, dat ik van genoemde sigaar op mijn thuisreis nog 
zeer heb kunnen genieten. De medaille gaat hierbij. (...) 
opdat Vlaardingen tot in lengte van dagen een zichtbare 
herinnering blijve bezitten aan het kloeke optreden van 
zijn Burgemeestervrouw op de zevende Augustus van het 
jaar negentienhonderd en vijftig. Gaarne verblijf ik. Uw 
dw (was getekend) Klaasesz.^^ 

Een breed gebaar 



De begrafenisstoet van de omgekomen brandweeilipclen \n 1951 

Op 9 februari 1951, dertien dagen na de ingebruikneming van 
de nieuwe brandweerkazerne, trof Vlaardingen een ramp. 
Tijdens een grote oliebrand in de Koningin Wilhelminaha-
ven kwamen vijf Vlaardingse brandweerlieden om, toen hun 
brandweerwagen de brandende haven was ingereden. Heus-
dens memoreerde deze trieste gebeurtenis in zijn herinnerin-
gen op een aangrijpende manier. Hij had vlak na het begin 
van de brand overlegd met de brandweercommandant over 
de situatie in de haven. Omdat niet duidelijk was - door de 
enorme rookontwikkeling - of er mensen gevaar liepen, stelde 
Heusdens voor een brandweerwagen richting haven te sturen. 
De commandant vond dat een goed idee: het was de wagen die 
even later de haven zou inrijden. Heusdens; 'Jarenlang heb ik 
me als een stil verwijt afgevraagd of, als ik die opmerking niet 
had gemaakt, dat ongeluk zou zijn voorkomen'"". 

EEN LUXE STADHUIS: HEUSDENS BALANCEERT 

'Vlaardingen op naar de 140.000 inwoners' was de slogan van 
beginjaren vijftig. Op 26 oktober 1951 werd de geboorte van 
de 50.000ste inwoner van Vlaardingen ingeschreven en de 
stad bleek in 1954 de snelst groeiende gemeente van Neder-
land te zijn. 
Zoals boven al gememoreerd: ook het stadhuis moest wor-
den aangepast aan de (te verwachten) groei van de bevolking. 
In de nieuw te bouwen representatieve vleugel (Schoolstraat 
hoek Markt) onthulde de burgemeester op 2 september 1953 
een marmeren gedenksteen met herinneringsinscriptie en 
metselde het oudste raadslid J.C. Hoorweg een oorkonde met 
muntstukjes in in de muur 'onder de trap, die naar de ingang 
van de Paterstraat leidt""". In 1956 werd de marmeren hal 
opgeleverd en kon Heusdens zijn intrek nemen in zijn nieu-
we werkvertrek met uitzicht op de Grote Kerk. In diezelfde 
maand volgde de aanbesteding van een gebouwencomplex 
aan de Hoflaan, waar de werkplaatsen en kantoren van de 
Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven zouden ko-

men. In juli 1954 was al begonnen met het tweede gedeelte 
van de nieuwbouw van het stadhuis: de kantoren van de ge-
meenteontvanger, de koffiekamer, de B&W-kamer en - toen 
nog - de woning van de conciërge. 
Jaren was er tussen het oude en nieuwe stadhuis een groot 
gat zichtbaar. Pas in 1960 kreeg Vlaardingen van het minis-
terie toestemming dit gat te vullen. Architect L. van der Kloot 
Meyburg had hier de nieuwe raadszaal en vergaderruimte 
(de 'Burgerzaal') gepland. De eerste paal voor dit nieuwste 
gedeelte ging op 17 september van dat jaar de grond in. De 
nestor van raad, J.C. van der Knaap, had de eer. Hij deed dat 
overigens zo goed, dat de paal voorgoed zoek raakte in de 
slappe veenbodem. De burgemeester moest wegens ziekte 
ontbreken. Het ontwerp van de architect was ambitieus en 
het mocht in die tijd best wat kosten. Nog altijd lopen wij 
in de gangen op het zwartgeaderde witte Calacattamarmer, 
zien wij de kolommen in de raadszaal met groen Perlato-
marmer en moeten we beseffen dat onder de vloerbedekking 
van de Burgerzaal Scurrotravertin verwerkt is. De inmiddels 
verdwenen kronen in de raadszaal waren gemaakt van Ve-
netiaans glas."' Uiteindelijk was er dan ook een aanvullend 
krediet van f 214.000 (op een aanvankelijk begroot bedrag 
van f 526.000) nodig. De gemeenteraad sputterde uiteraard 

Heusdens rond 1962 voor het nog niet voltooide stadhuis 

tegen, maar het college vond, dat alle materialen verantwoord 
waren en geen overdreven luxe uitstraalden. Het college en 
niet het minst het collegelid Heusdens wilde groots en stads 
denken, maar kreeg wel een amendement met het karakter 
van een motie van wantrouwen over zich heen. Het college 
trok het voorstel in, maar kwam een maand later met vrijwel 
hetzelfde voorstel terug in de raad. De kritiek groeide alleen 
maar: van kredietbewaking was geen sprake geweest, bouw-
aanpassingen en dure bestellingen werden kritiekloos door 
het college goedgevonden. De raad vroeg zich af, hoe het toch 
kon zijn, dat in de oorspronkelijke begroting geen rekening 
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was gehouden met een spijzenlift en een geluidsinstallatie. 
Heusdens moest stevig in de verdediging. Hij hanteerde argu-
menten als: overschrijdingen zijn aan de orde van de dag, de 
ontwikkelingen gingen razend snel. Voor het college bleek het 
erg moeilijk steeds weer te moeten reageren op loon- en prijs-
stijgingen en nieuwe inzichten van de architect en de aan-
nemer. En het belangrijkste: het college wilde toch kwaliteit 
zien in het huis der gemeente en dit alles voor de burger. Bij 
deze tweede raadsvergadering staakten de stemmen bij een 
motie van afkeuring, waarin het gevraagde krediet symbo-
lisch met f 1,- werd verlaagd. Een op het allerlaatste moment 
binnenrennend raadslid van de PvdA bracht de stemming nog 
net in evenwicht. Een derde raadsvergadering bracht - mede 
door enige afwezige raadsleden - een voor het college gun-
stige oplossing. De motie werd verworpen met 15 tegen 14 
stemmen. Het voorstel voor het aanvullende krediet werd 
vervolgens aangenomen met 25 tegen 4 stemmen. Voorwaar, 
een zonderlinge ontknoping. Om de relatie van de raad met 
het college niet nog verder onder druk te zetten, stemden de 
fracties van de christelijke partijen ineens voor het voorstel. 
Alleen de VVD hield zijn rug recht: tegen. De PvdA was voor 
en bleef voor. Deze partij kon zijn collegeleden niet afvallen. 

Heusdens in zijn element op de RAI in Amsterdam 

Heusdens moest zich tijdens deze sessies in alle bochten wrin-
gen. Duidelijk was in ieder geval wel, dat het college uiteinde-
lijk van geluk mocht spreken. Uit de debatten bleek, dat ook de 
positie van burgemeester Heusdens even leek te wankelen.^^ 
Heusdens kon slecht tegen dit soort vergaderingen. In zijn 
redevoering ter gelegenheid van de officiële opening kwam 
hij er tussen de regels door nog op terug. Hij veroordeelde de 
vaak aanwezige 'zucht tot kritiek' en gaf de pers ook nog een 
veeg uit de pan: "Sommige personen hebben gemeend er in 
hun voorlichting aan de lezers over de geuite kritiek nog een 
schepje op te moeten doen'.^^ 
Maar al het leed was nog niet geleden. In de raadsvergade-
ring van 1 augustus 1963 bracht het college een voorstel in 

De burgemeesterskamer m de jaren zestig 

'inzake de uitgave van een boekwerk ter gelegenheid van 
de voltooiing van het stadhuis'. Het voorstel rammelde aan 
alle kanten. Het boek zou moeten worden geschreven door 
een Haagse journalist en de foto's zouden eveneens door een 
niet-Vlaardinger worden genomen. Een meerderheid van de 
raad vroeg zich af, waarom dit zo moest. Daardoor zou het 
boek veel te duur worden. Een exemplaar zou f 10,- moeten 
kosten, om de kredietaanvraag zo laag mogelijk te houden (f 
10.000). Wie zou hiervoor dat bedrag willen neertellen? Wie 
had überhaupt interesse voor de geschiedenis van het stad-
huis? Bovendien was juist in die week bekend geworden, dat 
de toenmalige stadsarchivaris C. Postma ontslag had geno-
men uit teleurstelling voor de te geringe waardering, die hij 
in Vlaardingen ondervond. Was het feit dat hij gepasseerd was 
voor het schrijven van dit boek, de bekende druppel geweest? 
Of was het omdat inmiddels op de eerste concept-tekst van 
het boekje door critici ongebreidelde kritiek was geuit? Het 
college en natuurlijk zijn voorzitter hadden het weer zwaar te 
verduren. Heusdens verdedigde het voorstel met verve. Juist 
een duo van buiten zou het stadhuis 'vanuit de gezichtshoek 
van een buitenstaander' bekijken, hetgeen natuurlijk geen 
kritiek was op de kwaliteiten van Postma.^'' 
In de pers bleef van het debat weer weinig heel. Duidelijk 
was wel, dat de jaren zestig waren aangebroken en dat de ge-
meenteraad en de pers zich langzamerhand mondiger gingen 
gedragen. Heusdens zou nog veel meemaken. 
Al in 1966 lagen de eerste plannen op tafel voor een te bou-
wen secretariegebouw aan de Paterstraat. De eerste paal voor 
dit gebouw mocht Heusdens eind 1973 de grond indrijven. 

RAADSVOORZITTER 
In augustus 1949 werd een nieuwe ambtsketen aan de bur-
gemeester aangeboden. De gezamenlijke raadsleden hadden 
deze keten aan de gemeente c.q. Heusdens cadeau gedaan (en 
betaald!) ter gelegenheid van de ingebruikneming van de ge-
restaureerde raadszaal op 1 april van dat jaar. De oudste in 
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jaren, de heer J C Hoorweg, mocht - met een korte speech 
- de keten om de hals van Heusdens hangen Hoorweg had 
tevoren de tekst van zijn redevoering ter goedkeuring aan 
de burgervader voorgelegd "^ Tegelijkertijd maakte Heusdens 
zijn eerste raadswisselmgen mee vanwege de verkiezingen 
van dat jaar Bij de installatie sprak hij enige vaderlijke woor-
den en zette hij enkele etiquetteregels op een rij Zo stelde 
hij het op prijs, als de raadsleden te allen tijde staande hun 
betoog zouden houden 
In september 1953 trad een nieuwe raad en een nieuw college 
aan Heusdens - als altijd m jacquet - het bij zo'n gelegenheid 
zijn gevoelens vaak blijken, hetgeen soms bijna in strijd leek 
met de objectiviteit en politieke neutraliteit, die burgemees-
ters zeker m die tijd nog eigen waren Toen het nieuwe college 
werd geïnstalleerd, begroette Heusdens de drie herbenoemde 
wethouders met het aanhalen van het spreekwoord 'Goede 
wijn behoeft geen krans' Hij verheugde zich over hun herbe-
noeming en gaf hoog op over de samenwerking tot dan toe De 
nieuwbenoemde wethouder, G Walstra, kreeg een vaderlijke 
aanmoediging, dat hij de hem toekomende problemen wel zou 
moeten kunnen pareren, hopende dat hij m het staande team 
zou passen^^ Het team ging aan de slag in de weg naar 'een 
harmonisch opgebouwde stad, waar het goed werken, goed 
wonen en goed leven is'^', zoals Heusdens sprak bij de ope-
ning van de eerste winkels aan de Van Hogendorplaan in de 
nieuwe woonwijk Babberspolder in november 1953 
Het nieuwe college werd al snel geconfronteerd met de jaar-
lijkse begrotingsbesprekingen Midden jaren vijftig waren 
de financiële vooruitzichten voor de stad gunstig Ondanks 
dat (of wellicht dank zij dat) was de begrotingsraad een ware 
marathon Vaak werden vier lange avonden (tot ver na mid-
dernacht) gebruikt, om de gemeentebegroting hoofdstuk 
voor hoofdstuk te behandelen, alle in minstens vier termij-
nen Heusdens bereed bij die gelegenheid met plezier en met 
overwicht zijn economische stokpaardjes Resultaat van zo'n 
marathon was wel een jaarlijks investeringsprogramma van 
soms fl 100 000 000,- (= € 45 000 000,-) Bij de begrotings-
behandeling van 1961 was Heusdens de manier, waarop de 
gemeenteraad de begroting behandelde, beu Hij had genoeg 
van de hoofdstuksgewijze behandeling in meerdere termijnen 
met breedsprakige uitweidingen met een hoog detailniveau 
door zowel raads- als collegeleden Heusdens wilde af van het 
'vraag-maar-raak-systeem' en ging werken aan een doelma-
tiger behandeling de jaren daarop Dat jaar duurde de begro-
tingsbehandeling meer dan 25 uur in acht zittingen Heus-
dens moest echter vechten tegen een politieke cultuur die niet 
zomaar te veranderen was Het jaar daarop bleven raadsleden 
het college overstelpen met detaillistische vragen als 'Wordt 
erop gelet dat schoolmelk zo vers mogelijk door leerlingen 
wordt genuttigd''of 'Is het juist dat het personeel voor de da-
gelijkse consumpties moet betalen''' met als uitsmijter 'Waar-
om worden de vorderingen van het schoolzwemmen niet op 
de rapporten vermeW' Een krant merkte op "De sprekers 
gaven in het algemeen geen blijk zich in hun redevoeringen 

ook maar enige beperking te hebben opgelegd '"^ Nog steeds 
zei iedereen naar hartelust, wat hem inviel, net zolang als 
hij of ZIJ wenste Heusdens bleef niet achter hij speechte in 
eerste termijn 57 minuten Wethouder De Bruijn had voor zijn 
pleidooien 87 minuten nodig Mede door deze manier van ver-
gaderen raakte de publieke tribune steeds minder vol Er ont-
stond zo een kloof tussen burger en bestuur Weinigen hadden 
er behoefte aan, om meer dan eens om vier uur 's nachts naar 
huis te gaan '^ Heusdens hield eens een pleidooi voor de leden 
van de gemeenteraad, om de beraadslagingen toegankelijker 
te maken voor het 'gewone' publiek Heusdens bracht het al-
dus 'Ook uit uw raad zijn bij enige begrotingsbehandelingen 
van verschillende zijden vragen gesteld waarin als ondertoon 
een wens tot bevordering van gezonde belangstelling voor het 
werk ten behoeve van het algemeen communaal belang was 
te beluisteren, zodat ik mede daarom reeds niet schroom u uit 
te nodigen met mij als voorzitter van de raad, naar middelen 
te zoeken om tot het beoogde doel te geraken''"" 
Ook na de begrotingsbehandeling van 1962 ging Heusdens 
in beraad met het seniorenconvent, om te bezien, op welke 
wijze de gemeenteraad efficiënter zou kunnen gaan werken 
'Afwachten dus maar weer'"" In 1963 vergaderde de raad in 
een nieuwe raadszaal op een manier, die weliswaar meer ge-
structureerd werd, maar geen tijdwinst had opgeleverd Maar 
'dat was ook niet het doel"°^, aldus de burgemeester in zijn 
slotbeschouwing Enkele raadsleden fronsten hun wenkbrau-
wen, want het behalen van tijdwinst was toch wél het doel 
geweest'' 
Men zou kunnen denken dat het gemeentebestuur in deze 
voortvarende jaren op handen werd gedragen zoveel ontwik-
kelingen Niets was minder waar Onder voorzitterschap van 
Heusdens kreeg het college tijdens de begrotingsbehandelin-
gen eind 1964 (wederom drie middagen en vijf avonden = 26 
uur) zware kritiek te verduren Raadslid S Barendregt van 
de Partij van de Arbeid verzuchtte 'Het enige dat steeds te-
rugkeert IS het college beraadt zich, het studeert, het is in 
overleg met deskundigen en de deskundigen overleggen''"^ 
De raad twijfelde overduidelijk aan de eensgezindheid van het 
college van burgemeester en wethouders De burgemeester 
wist als een ware diplomaat deze aantijging te pareren 'Het 
college werkt met op zijn janboerenfluitjes En het college 
IS duidelijk niet besluiteloos en beleidloos""'' Het irriteerde 
Heusdens, dat deze woorden als grote krantenkoppen de vol-
gende dag waren terug te vinden 'Barendregt slaat te ver 
door en generaliseert, welke naar de mening van het college 
niet passend is tegenover de activiteiten welke door het col-
lege, in overleg met de raad, in het afgelopen begrotingsjaar 
zijn ontplooid' '"̂  En om goede besluitvorming voor te berei-
den waren toch studies en deskundigen nodig, voegde Heus-
dens er nog aan toe Het feit, dat volgens Barendregt het col-
lege het jaar daarvoor weinig nieuws had laten horen, werd 
door de burgemeester fijntjes ontzenuwd met de opmerking, 
'dat een college van burgemeester en wethouders nu eenmaal 
met het A N P is""^ 
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De verschillende raadsleden hadden blijkbaar zo'n hoge dunk De vrijwillige brandweer in 1955 met Heusdens in het midden 
van Heusdens, dat ze hem niet durfden tegenspreken. En ook 
raadslid Barendregt had het niet zo bedoeld... 
Heusdens reageerde in de vergaderingen van de gemeente-
raad vaker geïrriteerd. Vooral als de debatten verwerden tot 
geneuzel, liet de burgemeester dat "met alle plezier' merken. 
De gemeenteraad kreeg voorgeschoteld wat het college wens-
te. Tot in de jaren zeventig was het onbespreekbaar dat de 
agenda en notulen van collegevergaderingen ingezien konden 
worden door raadsleden. Daar zaten te veel vertrouwelijke en 
'onaffe' stukken bij; dat zou alleen maar tot verwarring lei-
den. Heusdens zelf was ook mordicus tegen openbaarmaking: 
'Het college heeft zijn taak en de raad ook; dit is geen taak 
van de raad'. Het seniorenconvent (de vergadering van de 
fractievoorzitters uit de gemeenteraad) besloot dan ook, dat 
collegeleden geen inzage zouden kunnen hebben in de notulen 
van dit convent.'"' 

In 1965 (de begrotingsbehandeling besloeg inmiddels meer 
dan 30 uur) zei Heusdens andermaal, dat er iets goed fout zat 
in de manier, waarop raad en college vergaderden. Hij kapit-
telde de aanwezigen, maar moest toegeven, dat ook hij niet 
vrijuit ging. Heusdens had deze keer in totaal 260 minuten 
gesproken. Blijkbaar was het nog steeds moeilijk om iets aan 

'Vlaardingen, 5 augustus 1948 
Zeer geachte Heer Melchers, 
Door tussenkomst van de wnd. Commissaris van Politie 
alhier mocht ik van u ter gelegenheid van de opening van 
de jacht een tweetal wilde eenden ontvangen. Gaarne zeg 
ik U voor deze vriendelijke attentie hartelijk dank. Ik kan 
U de verzekering geven, dat het wildbraad overheerlijk 
gesmaakt heeft. U nogmaals dankend, verblijf ik met be-
leefde groeten. Hoogachtend, mr J. Heusdens.' 

"Vlaardingen, 15 december 1952 
Andermaal werd ik aangenaam door uw vereniging ver-
rast, thans weder met een kostelijke haas, welke aan de 
jachtlust van een uwer leden ten offer is gevallen. Het 
schijnt mij toe, dat de wensen voor een goed jachtseizoen, 
welke ik u op 21 Oktober j.l, deed toekomen, in vervul-
ling zijn gegaan. Ik moge u door deze mijn oprecht dank 
voor uw vriendelijke geste betuigen. De burgemeester 
van Vlaardingen.''"^ 

26 



die vergadercultuur te doen. Heusdens waarschuwde ervoor, 
dat jongeren afgeschrikt zouden worden door zulke verga-
dermarathons en dat de raad zich nu eens echt moest gaan 
uitspreken over tijdslimieten.'"^ In 1966 werd deze spreek-
tijdbeperking ingevoerd, die wonderen bleek te verrichten. 
Inmiddels had de gemeentesecretaris een lijvig dossier aange-
legd met rapporten over begrotingsbehandelingen in andere 
gemeenten."" Tot aan Heusdens' pensioen bleven raadsverga-
deringen nachtwerk. In de jaren zeventig zorgden schorsingen 
en coalitieoverleggen ervoor dat wethouders en raadsleden 
vaak in het ochtendgloren huiswaarts gingen.'" 
Ook vond Heusdens in die tijd de devaluatie van het gezag 
een punt van zorgen. Middenjaren zestig werd de maatschap-
pij geconfronteerd met de opkomst van de provobeweging en 
"langharig werkschuw tuig'. Het waren moeilijke tijden voor 
de gevestigde orde. In de zomer van 1966 ontstonden meer-
dere keren relletjes door nozems, provo's en vetkuiven die 
happenings wilden houden op het Liesveld. Het waren niet 
alleen Vlaardingse jongeren, maar ook relschoppers uit de re-
gio Den Haag. De ordeverstoringen werden niet getolereerd 
en de politie, geleid door de gezagsgetrouwe, rechtvaardige 
en duidelijke commissaris dr. C.N. Peijster, trad fel op met de 
wapenstok en de gummiknuppel. In de gemeenteraad werden 
er vragen over gesteld. Bij de installatie van diezelfde raad in 
dat jaar memoreerde de burgemeester zijn zorgen. De raad 
kon volgens hem een positieve bijdrage leveren aan de ge-
zagshandhaving door de wijze, waarop in het openbaar werd 
beraadslaagd. 'Daarmee verwerft u gezag en schraagt u ei-
gen gezag naar binnen en naar buiten.'"^ Een deel van de ge-
meenteraad in die tijd vond, dat er gesproken moest worden 
met jongeren; ze verveelden zich en moesten eigen honken 
krijgen. Heusdens was het daar niet mee eens. Discipline en 
orde moesten er zijn. Gezag moest ook voelbaar en zichtbaar 
zijn voor de jeugd. 'Voelbaar, soms in de letterlijke zin van 
het woord genomen, als de omstandigheden zulks op een ge-
geven ogenblik onvermijdelijk maken.'"^ De tijd dat gezag 
zich alleen door geweld staande kon houden, was volgens de 
vaderlijk sprekende Heusdens voorbij. Hij spoorde de gemeen-
teraad aan niet alleen borg te staan voor goed plaatselijk on-
derwijs, maar ook ten strijde te trekken tegen de hedendaagse 
'tirannie van de verveling', desnoods door het aantrekken 
van gezelligheidsleraren, die gespecialiseerd moesten zijn 
'in het omgaan met zich mateloos vervelende niet-creatieve 
teenagers'"''. Heusdens omarmde het idee, om (in 1954) een 
jeugdgemeenteraad in te stellen. Het was een goede zaak dat 
de jeugd zich door openbaar te discussieren over actuele on-
derwerpen kon bekwamen in retorica en logica. 'Doe uw werk 
serieus, met toewijding, met een eigen, doch verantwoorde 
stijl en .... ruim ook een plaatsje voor de humor in'."^ 
Heusdens was ook als voorzitter van de raad een man van 
gezag en met gezag. In diezelfde vergadering sprak hij over 
een aanstaand symposium over deze problematiek, waarbij hij 
de hoop uitsprak dat vele gemeentebestuurders 'met hun da-
mes'"* daar aanwezig zouden zijn. Wat zouden de reeds aan-

wezige vrouwelijke raadsleden van deze opmerking gevonden 
hebben? 

BLIK OP HET BUITENLAND 

In 1953 bezocht de Vlaardingse burgemeester als bestuurslid 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een congres, 
dat georganiseerd was door de International Union of Local 
Authorities (I.U.L.A.). Hij verbleef daartoe een week in We-
nen. Het was het begin van een indrukwekkende 'internatio-
nale carrière' van Jan Heusdens. 

Heusdens klapt in 1970 voor de vertreKKende wethouder Teun de Bruijn 

De gezichten spreken boekdelen 

Heusdens botste vaak met zijn ambitieuze wethouder Teun de 
Bruijn, volgens de latere wethouder Jan Madern 'een opgelifte 
melkboer, die zijn talen niet sprak, maar het daarom toch wel 
knap heeft gedaan"". De burgemeester had een groot ego en 
De Bruijn niet minder. De discussies tussen deze politici lie-
pen soms hoog op tot op het niveau, wie nu weer de eerste 
paal mocht slaan."^ Of zoals Heusdens het zei bij het afscheid 
van De Bruijn: 'Wij hebben menigmaal de degens gekruist. 
U en ik hebben elkaar soms wederkerig verdriet gedaan en 
spanningen bezorgd. Maar feit blijft, dat ons denken en doen 
stoelden op de behartiging van de belangen van de stad'."^ 
De socialist De Bruijn wilde de nieuwe wijken het liefst vol-
bouwen met - zoals dat toen heette - arbeiderswoningen. Niet 
onbegrijpelijk, omdat snelle 'eenheidsbouw' paal en perk zou 
stellen aan de heersende woningnood. Heusdens dacht daar 
vaak iets genuanceerder over: ook woningen in het duurdere 
segment moesten in Vlaardingen verrijzen. Het leek jaren-ne-
gentig-taal, het was jaren-vijftig-taal. De burgemeester keek 
kritisch naar alle uitbreidingsplannen. Zo had hij er bezwaar 
tegen dat de straten in de nieuw ontworpen Babberspolder zo 
smal waren. Hij wees De Bruijn op de verkeersontwikkelingen 
in Amerika, waar het aanleggen van brede wegen noodzake-
lijk bleek. Zo werden er veel verkeersdoorbraken op papier 
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gezet, die de stad een volstrekt ander aanzien zouden gaan 
geven. De Bruijn was er beginjaren vijftig van overtuigd, dat 
zo'n ontwikkeling hier in Nederland niet te verwachten viel.'^" 
Toch werd De Bruijn uiteindelijk de geestelijk vader van de 
grote doorbraken in de binnenstad. 
Eind jaren veertig was de Marshallhulp in volle omvang te 
merken. Deze investeringen, genoemd naar de toenmalige 
minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, 
moesten West-Europa weer op de been helpen. Eén van de 
speerpunten was de steun aan het bouwen van hotels. Bij een 
van zijn bezoeken aan de betrokken Nederlandse minister 
verzocht Heusdens hem Vlaardingen in aanmerking te laten 
komen voor de bouw van een hotel. Volgens zijn herinnerin-
gen ontspon zich hierover een levendige discussie. De minis-
ter vroeg Heusdens: 'Burgemeester, als er in uw gemeente 
een hotel komt, zou men daar dan zijn vakantie gaan door-
brengen?' Heusdens moet toen snedig 
geantwoord hebben: 'Excellentie, als ie-
mand dat zou doen dan is hij rijp voor een 
psychiater. Maar hebt u wel eens gehoord 
van industrieel toerisme?"^' Heusdens 
mikte op een hotel voor de vele zakelijke 
contacten die hier te verwachten waren 
en die vanuit hun hotel de 24-uurs be-
drijvigheid op en over de Nieuwe Maas 
zouden kunnen zien. 

Via de Ministeries van Economische en 
Buitenlandse Zaken wist Heusdens uit 
de gelden, die beschikbaar waren via 
het Marshallplan een fikse som los te 
peuteren. Zijn slimme aanpak resul-
teerde in een toezegging van uiteindelijk 
f 500.000. Het bedrijfsleven fourneerde 
de rest van de investeringsgelden en de 
gemeente Vlaardingen participeerde met 
de inbreng van de grond. Deze construc-
tie zou de jaren daarna meerdere malen 
worden gekozen: bedelen, overheidsgel-
den krijgen, bedrijfsleven paaien en om 
bijdragen vragen en als gemeente 'ook 
nog wat doen'. In maart 1955 opende G. 
Veldkamp, staatssecretaris van economische zaken, het archi-
tectonisch hoogstaande Delta Hotel ('het mooiste rivierhotel 
van Europa"^^) van architect ir. J.W.C. Boks. De kroonprins 
van Tonga was een der eerste gasten. Al in mei van dat jaar 
verzocht de NV Hotelexploitatie Maatschappij Vlaardingen 
aan staatssecretaris Veldkamp om een krediet van f 300.000 
om het hotel, dat regelmatig overvol zat, uit te breiden. 
Allerlei nieuwe voorzieningen werden in ras tempo aangelegd. 
De kans op een theater diende zich aan, toen - na de Shell -
ook het Amerikaanse olieconcern Caltex contacten zocht met 
het gemeentebestuur van Vlaardingen, om te praten over het 
bouwen van woningen. De onderhandelingen verliepen traag 
en noopten de burgemeester contact te zoeken met Amerika. 

Heusdens verhaalt in zijn herinneringen, dat juist in die tijd 
het KLM-vliegtuig 'Vlaardingen' werd gedoopt. KLM-direc-
teur Plesman (waarschijnlijk op de hoogte van de contacten 
met de Caltex) vroeg Heusdens of hij er voor voelde met deze 
KLM-Constellation naar de States te vliegen. En zo bevond 
Heusdens zich in 1950 - na 15 uur vliegen - in New York, 
waar hij een hotelkamer betrok die meer kostte dan zijn da-
gelijkse toelage. Gelukkig werd hij als gast van de Caltex be-
schouwd...'^^ Na lang onderhandelen, loven en bieden, ging 
Heusdens met een contract naar huis, dat voorzag in een do-
natie van f 800.000 voor de bouw van een theater en geld 
voor de bouw van 20 luxe villa's in het Van Heutzpark voor 
het management van de fabriek, zodat Vlaardingen per wo-
ning de prijs betaalde, vergelijkbaar met een woningwetwo-
ning. De f 800.000 zou moeten worden teruggegeven, als niet 
binnen een jaar de eerste paal voor het theater geslagen zou 

Hcubdens opent in 1955 het Kolpabad 

zijn. Hoewel het ministerie niet blij was met dit fenomeen (in 
tijden van grote economische noden de luxe van het bouwen 
van een theater), vond men het toch jammer, als het geld weer 
zou terugvloeien. Dus kon architect ir. Sybolt van Ravesteijn 
snel aan de slag met zijn ontwerp voor een 'Stadsgehoorzaal', 
die zou moeten verrijzen aan de Schiedamseweg. Die eerste 
paal was er op tijd en zo werd Vlaardingen in 1952 de eer-
ste gemeente met een naoorlogs theater. Bij de opening was 
Heusdens niet over één nacht ijs gegaan. Hoogwaardigheids-
bekleders als de minister van onderwijs, kunsten en weten-
schappen, de staatssecretaris van volksgezondheid, de com-
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missaris van de Koningin, de consul van de Verenigde Staten 
en vele directieleden van Caltex en BPM waren aanwezig. 'A 
fine moment' voor Jan Heusdens. 
Half 1953 ontstonden er wat scheurtjes in het onderlings 
vertrouwen tussen Caltex en de gemeente, toen het concern 
geconfronteerd werd met 'onwaardige' woningen, die vlak 
bij de dure woningen aan het Van Heutzpark geprojecteerd 
waren. Heusdens heeft de brief nooit bekend gemaakt. Deze 
verdween in zijn kabinetsarchief. De "onwaardige' huizen zijn 
uiteindelijk gebouwd; zij vulden de Indische Buurt.'^' 
Heusdens was in zijn contacten met Shell en Caltex soms een 
ware scharrelaar. Hij nodigde managers en consuls uit bij hem 
thuis. Ook ging hij met bestuurders "to the pistol-range for 
pistol-targetshooting"^^. Kortom, hij schuwde weinig om zijn 
netwerken bij te houden. Dat kon hij ook als geen ander in 
het Vlaardingse. Hij sloot deals met de oliemaatschappijen, 
smeedde speciale fondsen en wist in alles zijn zin te krijgen. 
Zelfs de gemeenteraad leek in die dagen achter de feiten aan 
te lopen en in elk geval niet altijd volledig ingelicht te worden. 
Hij had hierbij wel het grote voordeel dat hij, als oud-mede-
werker van een ministerie en gekend door vele ministers, vele 
deuren kon openen.'^^ Maarten Bot, toenmalig hoofd stadsont-
wikkeling, herinnerde zich de wijze, waarop Heusdens soms 
opereerde. "Het was vaak op het randje van het toelaatbare. 
Niemand - ook de raad niet - wist, wat er allemaal gaande 
was. Alleen 'Botje' wist wat, maar die hield zijn mond."" 
Door de jaren heen bleef Heusdens alert op signalen van bui-
tenlandse bedrijven die zich graag in Nederland wilden ves-
tigen. Soms nam hij ook zelf initiatieven. Zo schreef hij de 
president-directeur van Volkswagen in Wolfsburg een aanbe-
velingsbrief, om in Vlaardingen een grote montagefabriek van 
dit automerk te vestigen.'^* Een antwoord uit Duitsland is in 
de gemeentelijke archieven niet aangetroffen. 
Heusdens werd in 1959 door het Franse equivalent van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten met tientallen ande-
re burgemeesters uit West-Europa uitgenodigd voor een reis 
van een week naar Algerije. Frankrijk had in die jaren te ma-
ken met een opstandig Algerije, dat bijna in burgeroorlog ver-
keerde. Het doel van de reis ('orièntatiereis' werd de trip ge-
noemd) was het verkrijgen van begrip voor de manier, waarop 
Frankrijk grip probeerde te houden op de situatie. Waarom 
- naast twee andere Nederlandse burgemeesters -juist Heus-
dens hiertoe werd uitgenodigd, is niet duidelijk. 
Begin jaren zeventig probeerde de burgemeester het initiatief 
te nemen om met de Noorse plaats Larvik een stedenband aan 
te knopen. Het bleef bij een wederzijds bestuurlijk bezoek en 
de schenking van een jaarlijkse kerstboom voor op de Vlaar-
dingse Markt. 

De burgemeester telegrafeert op 23 oktober 1951 naar 
Cincinnati-Ohio (Nederlandse vertaling): 
'Met genoegen mededelen dat approximately 75.000 m^ 
grond beschikbaar stop financiering fabriek als gevolg 
vergroting oppervlakte nog niet voor 100% geregeld stop 
wel gunstige aspecten in overleg met herstelbank stop 
woningprobleem arbeiders tevens opgelost stop zie met 
genoegen overkomst directeur tegemoet stop overkomst 
zeer gewenst stop burgemeester Vlaardingen Heus-
dens."'= 

Uit een perscommuniqué van The Cincinnati Milling Ma-
chine Co. op 29 november 1951: 
'The Town of Vlaardingen was chosen because of the rea-
dy accessibility of all kinds of transportation, by water, 
by rail and by road; the availability of an adequate and 
satisfactory site; the co-operation of the Municipality in 
helping to underwrite the financing of a suitable plant, 
the near availability of workmen of high calibre, either 
possessing or capable readily of acquiring the requisite 
skills; the willingness of the municipality to construct 
such housing as might be needed for the working force, 
and last, but not least, the enthusiastic and energetic co-
operation and help of the officials of Vlaardingen.'"" 

HET SUCCES CINCINNATI 

Begin jaren vijftig besloot een machinefabriek, de Cincin-
nati Milling Machine Co., die in Cincinnati, Ohio (USA) zijn 
hoofdvestiging had met de gelijknamige naam, een fabriek in 
Nederland te bouwen. Door zijn buitenlandse contacten had 
burgemeester Heusdens hiervan lucht gekregen. Hij benader-
de de directie van het concern. Heusdens leidde de onderhan-
delingen vanaf september 1951 en wilde koste wat het kost 
de vestiging in Vlaardingen realiseren. Aangespoord door zijn 
voorzitter ontwikkelde het gemeentebestuur dusdanige con-
dities, dat de keus voor dit bedrijf uiteindelijk niet moeilijk 
meer was. In oktober van dat jaar (één maand na de start van 
de onderhandelingen!) kon Heusdens naar Ohio telegraferen, 
dat 75.000 m^ grond beschikbaar was en dat de financiering 
voor de bouw bijna rond was. Op 29 januari 1952 werd een 
bouw-NV, de NV Vlaardingse Exploitatie-Maatschappij van 
Fabrieksgebouwen, gesticht, waarin de gemeente met de 
grondinbreng participeerde en een aantal banken voor een 
kapitaal van f 15 miljoen zorgde. De Amerikanen wilden een 
gebouw huren met recht van koop. Directeur J.J. Kolpa van 
Gemeentewerken was één van de twee directeuren van de 
NV. Heusdens had zich als president-commissaris van de NV 
met succes het vuur uit de sloffen gelopen. Hij benaderde zelfs 
persoonlijk de toenmalige minister van economische zaken, 
dr. Jelle Zijlstra, toen Cincinnati de dupe dreigde te worden 
van onverwachte herzieningen van de belastingwetgeving. De 
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eerste proefpaal werd, in tegenwoordigheid van vele genodig-
den, al op 7 mei 1952 geslagen door de president van Cincin-
nati-Ohio, Frederick V Geier Hoezeer en hoe snel de directie 
van Cincinnati zich verbonden ging voelen met Vlaardingen 
en met Nederland, bewees de reactie van de president van 
Cincinnati op de watersnoodramp van 1 februari 1953 Hij gaf 
vrijwel meteen een donatie voor de slachtoffers van $ 10 000 
De vergunningen, het maken van een bestek door de archi-
tecten (ir W van Tijen en Huug Maaskant), de aanbesteding, 
de eerste paal alles ging in een razend tempo Gebrek aan 
arbeidskrachten (velen moesten gaan werken aan het herstel 
van de dijken en het storten van beton voor caissons) had daar 
nauwelijks invloed op Ruim twee jaar na de eerste contacten 
van de burgemeester met de directie van Cincinnati werd op 
16 december 1953 het eerste gedeelte van het gebouw opge-
leverd en kon de fabriek starten met de productie Kolpa kreeg 
een gratificatie en de aannemer een premie " ' De bouw had in 
totaal f 5,9 miljoen gekost 

Toespraak tijdens de opening van het Cincinnati-complex 

Op 15 juni 1954 (door de watersnoodramp was er enige bouw-
vertraging ontstaan) werd de fabriek geopend door Prins 
Bernhard in aanwezigheid van ongeveer 500 gasten, onder 
wie de Amerikaanse ambassadeur in Nederland en minister 
Zijlstra Naast het fabriekscomplex was een groot tijdelijk pa-
viljoen gebouwd De Amerikaanse directeur sprak - tot veler 
verrassing in goed verstaanbaar Nederlands - over zijn ge-
voelens van dank en trots bij de opening van het complex Het 

was een opening met moderne technieken overal hingen en 
stonden monitoren om iedereen van de openingshandelingen 
te laten meegenieten Het gemeentebestuur schonk de fa-
briek een bewerkte zitbank en het Nederlandse personeel gaf 
aan de directie een zonnewijzer Na afloop werden de gasten 
genood op een aperitief en lunch De hoogste gasten namen 
plaats in de "private diningroom' De volgende dag tracteerde 
de burgemeester een uitgelezen gezelschap van de Company 
en van de geldschieters op een boottocht, gevolgd door een 
diner Heusdens kreeg op 26 augustus 1954 uit handen van 
de scheldend president-directeur van Cincinnati Millard Ro-
maine, een in deze dagen nog steeds zichtbaar cadeau de 
gebrandschilderde ramen in het trappenhuis bij de marme-
ren hal van het stadhuis, een blijvend aandenken Diezelfde 
ochtend was Romaine benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau Romaine en Heusdens mochten elkaar, hoe-
wel eerstgenoemde ook wel eens lastig te volgen was "De 
heer Romaine ( ) was, zijn gewoonte getrouw, weer eens van 
gedachten veranderd ', aldus Kolpa in een brief aan de bur-
gemeester "^ 

In een in 1964 verschenen gedenkboek vanwege het 80-jarig 
bestaan van het concern schreef een chroniqueur 'By 1951 
( ) suitable arrangements were concluded to form Cincinna-
ti-Nederland NV at Vlaardingen, The Netherlands ( ) The 
dedication of the new plant by Prince Bernhard of The Nether-
lands and the U S Ambassador, in the presence of Cabinet Mi-
nisters, J Heusdens, Burgomaster of Vlaardingen, and many 
prominent Netherlanders was an important event of national 
significance''" De opening van Cincinnati mag terecht een 
mijlpaal in de industriële ontwikkeling van Vlaardingen ge-
noemd worden Op 11 mei 1955 trad de Exploitatiemaatschap-
pij in liquidatie 
Drie maanden daarna werden Heusdens en zijn vrouw door 
Cincinnati uitgenodigd naar Amerika te komen om het koop-
contract te tekenen Heusdens besloot er een promotiereis 
van te maken en samen met de Ministeries van Economische 
en Buitenlandse Zaken werd een programma opgesteld van 
ontmoetingen met industriëlen, geldschieters en anderen 
Omdat zijn vrouw Theda ook was uitgenodigd, besloot hij het 
zakelijke programma af te wisselen met ontspanning Op 8 
oktober 1954 vertrok het echtpaar met de Nieuw-Amsterdam, 
een schip van de Holland-Amenkalijn, bivakkerend in een 
eersteklashut Aangekomen in New York kregen ze een door 
Cincinnati ter beschikking gestelde huurauto Op een van de 
eerste dagen kreeg Heusdens een telegram uit Vlaardingen 
Zijn wethouders berichtten hem 'a) Westwijk ontsloten, b) al-
les gaat goed, mijnheer de burgemeester'"'' 
Op 16 oktober arriveerde het echtpaar Heusdens in New York, 
waar het de eerste dagen doorbracht, waarna Heusdens ge-
sprekken voerde met onder anderen de heer Boudrez van het 
Nederlands Amerikaans Instituut voor Industriële Samenwer-
king Ook bezocht hij de directeur van de Bethlehem Steel 
Corporation Shipbuilding, met een uitgewerkt plan voor een 
scheepswerf, die wellicht ten westen van de ENCK zou kun-
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Cincinnati Nederland tijdens de openingsplechtigheden 

nen worden gesitueerd. Via Harnsburg (waar Heusdens een 
zielcenhuis bezocht, dat in grootte vergelijkbaar was met de 
ziekenhuisplannen in Vlaardingen), Washington en Willi-
amsburg, genietend van de Indian Summer in Great Smokey 
Mountains, arriveerden beiden in Cincinnati, waar zij officieel 
door het stadsbestuur werden ontvangen. In vier dagen tijd 
hield Heusdens vijf toespraken en uiteindelijk werd de over-
eenkomst afgesloten waarmee Cincinnati de gebouwen en de 
gronden aankocht. Ook kocht het bedrijf aangrenzende gron-
den voor toekomstige uitbreidingen. Tijdens een lunchbijeen-
komst met 25 toonaangevende industriëlen, was Heusdens in 
de gelegenheid iets te vertellen over de economische omstan-
digheden in Nederland en de condities waaronder industrie-
vestiging kon plaatsvinden. 'Ik besloot mijn toespraak met 
een beroep op de aanwezigen om, wanneer zij zelf, respectie-
velijk hen bekende relaties, een vestiging in Europa zouden 
overwegen, aandacht te besteden aan de mogelijkheden in 
Nederland, respectievelijk te Vlaardingen.'"^ 
Daarna zette het echtpaar Heusdens de reis voort richting 
Washington, waar de burgemeester sprak met 'regeringsauto-
riteiten'"^, en Chicago. Daar bezocht hij weer enige bedrijven. 
Ook voerde hij diverse gesprekken met bankiers, om hen een 
beeld te geven van de Vlaardingse vestigingsmogelijkheden. 
Tot slot reisde het paar naar Detroit, waar een bezoek aan de 
Fordfabrieken gebracht werd. Heusdens ontving in die stad de 
stadsmedaille van het gemeentebestuur. Via de Niagara Falls 
keerden ze terug naar New York. 

Tijdens zijn tocht voerde, zoals gezegd, Heusdens tijdens lun-
ches en andersoortige bijeenkomsten vaak het woord bij in 
Europa geïnteresseerde ondernemers. Na zes weken en 5.000 

kilometers ('door één groot nationaal 
park'"') keerden Theda en Jan Heusdens 
terug naar Nederland. Ze scheepten zich 
op 9 november in op de Nieuw Amster-
dam. Aan boord had het echtpaar Heus-
dens de heer en mevrouw Smit als tafel-
genoten. Smit was president-directeur 
van Esso Nederland. Ze kwamen overeen 
te onderzoeken of Esso zo'n 40 huizen 
voor zijn personeel kon bouwen in Vlaar-
dingen."* 
Heusdens had - gesteund door lobbywerk 
van de Foreign Operation Administration 
-gedurende de trip contacten met veel 
Amerikaanse bankiers en ondernemers 
die overwogen zich in Europa te vestigen. 
Heusdens zou Heusdens niet zijn, als hij 
niet in ruime mate de aandacht vestigde 
op Vlaardingen. Na thuiskomst op 17 no-
vember belegde Heusdens een persconfe-
rentie over zijn Amerikaanse avontuur. 
Het directe resultaat van de reis bestond 

uit het feit dat twee Amerikaanse bedrijven besloten zich te 
vestigen in Noord-Brabant en zes in Vlaardingen. Omdat het 
die jaren goed ging met Cincinnati en met de contacten van de 
onderneming met de Vlaardingse overheid besloot half jaren 
vijftig Unilever een groot researchlaboratorium te bouwen in 
Vlaardingen. Deze vestiging was van groot belang voor de 
ontwikkeling van Vlaardingen, mede omdat vele honderden 
hoogopgeleide mensen zich in Vlaardingen gingen vestigen."^ 
In maart 1954 had Unilever al een proeffabriek in Vlaar-
dingen in gebruik genomen. In aanwezigheid van minister-
president Willem Drees en de ministers van landbouw, van 
economische zaken en onderwijs, alsmede het college van Ge-
deputeerde Staten van Zuid-Holland en vele hoogleraren werd 
het researchlaboratorium op 16 november 1956 officieel ge-
opend. Ook meldde zich de Engelse batterijenfabriek Chloride 
Batteries Ltd, die in maart 1956 een fabriek opende aan de 
Industrieweg. Na afloop 'klonk de receptie in het Delta Hotel 
als een klok!'"°. 

Al in 1959 had Cincinnati ambitieuze uitbreidingsplannen 
van architect Maaskant op de tekentafels liggen. De fabrieks-
en kantoorruimten werden verdubbeld en het personeelsbe-
stand groeide naar 500 medewerkers. Op 2 juni 1959 ging de 
eerste paal de grond in, begeleid door een toespraak in het 
Nederlands van de managing director mr. Ross T. Clendening. 
Heusdens en zijn vrouw hadden inmiddels vriendschappelijke 
banden aangeknoopt met verscheidene directieleden. 
Toen in 1974 voor het laatst een uitbreiding van het gebou-
wencomplex plaats vond, schonk de fabriek een complete vo-
lière aan de gemeente ten behoeve van het park Holywood. 
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Een reisje, aangeboden aan de burgemeester en zijn 
vrouw, recepties, cadeaus Het kon in die jaren in een 
maatschappij, waarin enigszins liberaler werd omgegaan 
met het fenomeen integriteit dan in latere tijden 
Raadsuitwisselingen vonden ook plaats Het woord 
'snoepreisje' was nog niet uitgevonden, dus ging ieder-
een gewoon mee, zonder politiek 'gedoe' In 1954 stond 
een reis naar de gemeente Geleen op het programma De 
pers klaagde erover, dat daarover zo summier gecommu-
niceerd werd door het gemeentebestuur Een redacteur 
van het Rotterdamse Parool vermoedde, dat het gemeen-
tebestuur zich enigszins schaamde voor 'een leerzame 
en gezellige dag' naar Limburg Dat zo'n reis ook gezel-
lig kon zijn, mocht blijkbaar niet in de krant En dat het 
ook wat mocht kosten, daarvoor hoefde men zich toch 
niet te verbergen'^"' Het stadhuis reageerde niet op het 
plagerige stukje Dat was wellicht de reden dat het jaar 
daarop, toen bestuurders en ambtenaren uit Den Bosch 
een werkbezoek aan Vlaardingen brachten. Het Parool 

weer blijk gaf van enig cynisme en plagengheid In het 
dagprogramma vermeldde men 'Het sobere menu voor 
de lunch luidt ' (vervolgens een uitgebreide opsomming 
van aangenaam klinkende gerechten), waarna ' even-
eens wordt een zeer eenvoudige wijn geschonken Beau-
jolais St Amour 1953 "" 

DOE 'S WAT, BURGEMEESTER" 
In het voorjaar van 1955 was Vlaardingen present tijdens 
de grote Rotterdamse tentoonstelling/beurs E 55 Een grote 
inzending het de vele aspecten van Vlaardings wel en wee 
zien De opzienbarende stadsontwikkeling, de groei van het 
bedrijfsleven en de economische hausse van na de oorlog wer-
den in een aantal stands tentoongesteld Op 18 mei mocht 
Heusdens met zichtbaar genoegen het koninklijk paar rond-
leiden door deze inzending Wederom promotie voor de stad' 
Daar was Heusdens bedreven ini 
Vlaardingen werd in die tijd geafficheerd als de 'snelst groei-
ende gemeente van Nederland''"^ Dat had ook nadelen Inde 
tweede helft van 1946 was het in Vlaardingen soms niet te 
harden van de stank, afkomstig van de Kunstmest- en Zwa-
velfabriek van de ENCK en van de installatie van de Bataafse 
Petroleum Maatschappij in Pernis Heusdens moet een en an-
der gemerkt hebben, toen hij Vlaardingen bezocht tijdens zijn 
soUicitatietraject naar de post van burgemeester Een ander 
voorbeeld in 1954 explodeerden benzinetanks in Pernis met 
zo'n enorme kracht, dat zelfs het stadhuis op zijn grondvesten 
schudde Het college liep - hierdoor gealarmeerd - schielijk 
naar de waterkant om de vuurzeeën te aanschouwen ''*'' 
Begin jaren zestig was de luchtverontreiniging in en rond 
Vlaardingen op haar hoogtepunt Iedereen had er last van, 
van timmerman tot burgemeester Tijdens een bezoek van 
Luxemburgse journalisten aan Vlaardingen memoreerde hij 

dat er nog geen Luxemburgs bedrijf zich had gevestigd in 
Vlaardingen Heusdens dacht aan een staalbedrijf of een wijn-
onderneming 'Het lijkt mij dat een hoogoven-staalbedrijf ( ) 
beter ergens in Rotterdams gebied kan gevestigd worden met 
het oog op de luchtverontreiniging en de wijnonderneming 
dan hier in Vlaardingen Want het aroma van wijn kan alleen 
maar aan de reuk van de lucht in Vlaardingen ten goede ko-
men' "^ Tegen het verlenen van hinderwetvergunningen aan 
het bedrijf Delta Chemie aan de Maassluissedijk ontstonden 
protest- en handtekeningenacties Het college in de persoon 
van de burgemeester werd verantwoordelijk gehouden voor 
de zo langzamerhand onhoudbare situatie In april 1963 no-
digde Heusdens de directie van de ENCK en Delta Chemie uit, 
om eens te praten over de overlast Volgens de directies was 
de verontreiniging niet gevaarlijk en helaas had men te ma-
ken met 'ondeskundig personeel' Bovendien was het allemaal 
handwerk en kende men geen automatisering van de werk-
processen Wethouder Walstra had daar niets mee de burger 
had er last van, punt uit Doe 's wat ""̂  Een bijeenkomst op 
het stadhuis, waarbij de protesterenden de handtekeningen 
tegen de fabriek kwamen afleveren, werd door de pers (op het 
laatste moment met tegenzin ook uitgenodigd) als een kille, 
zure en afstandelijke happening betiteld Walstra, wethouder 
van onder andere volksgezondheid, het Heusdens gaarne het 
woord voeren Deze - toch een van de aanjagers van de vele 
industrieën - wist slechts te melden, wat het college al gedaan 
had de jaren daarvoor, om de luchtverontreiniging binnen de 
perken te houden Ook de krant kopte 'Doe 's wat, burge-
meester'"' Heusdens hield het bij een droge opsomming van 
feiten Was het onwil, onwetendheid of de arrogantie van de 
macht'' 

De heren Looff en Van Waalwijk waren eens een avond 
uitgenodigd bij het echtpaar Heusdens Ondeugende Jan 
vertelde een verhaal Theda probeerde het nog tegen te 
houden 'Jan, dat kan je niet vertellen'' Jan vertelde toch 
HIJ moest soms voor besprekingen naar het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken Op de achterbank namen dan 
ir Kolpa en hoofdagent Van Eendenburg plaats Beiden 
hadden een hoofddeksel een gleufhoed en een politiepet 
Bij Honselersdijk passeerde men altijd een forse bult in 
de weg Hij gaf dan een dot gas en zag - grinnikend en 
kijkend in zijn achteruitkijkspiegel - de hoed van Kolpa 
gaan zweven en vallen en de pet van Van Eendenburg 
scheef zakken En dan had Heusdens plezier..."* 

Nog geen twee weken daarna, op 5 november 1963, stond de 
opslagloods met mengmeststoffen van Delta Chemie in brand 
Wat begon als een kleine brand liep al spoedig uit de hand, 
mede omdat de brandweer pas bijna twee uur na de eerste 
tekenen van mestbroei gewaarschuwd werd De mest was 
aanvankelijk aan het 'ontleden', waarbij wel rook, maar (nog) 
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geen vuur zichtbaar was Maar waar rook was, was vuur 
Uiteindelijk werd al het beschikbare materieel uit Vlaardin-
gen en een Rotterdamse blusboot, later nog aangevuld met 
Schiedams brandweermateriaal, ingezet om de brand, waarbij 
'nitreuze dampen' vrij kwamen, te lijf te gaan De eerste ni-
traat- en chloordampen werden door de gunstige windrich-
ting de polders ingedreven Na enige uren werd de situatie 
kritiek, toen ook een zwavelloods in brand vloog en opnieuw 
veel giftige stoffen vrijkwamen Er ontstond bovendien ex-
plosiegevaar en de brand zou in dat geval veel langer gaan 
duren Het KNMI had intussen een ongunstige verandering 
van windrichting voorspeld Geluidswagens reden de West-
wijk in, om de bewoners aan te raden deuren en ramen geslo-
ten te houden Uiteindelijk kreeg de burgemeester van enige 
chemici van TNO en andere deskundigen het advies de gehele 
Westwijk (ca 20 000 inwoners) te evacueren 

Premier Manjnen in het midden mei dunkeiejas stek ZILII up de 

hoogte van de ramp bij de ENCK/Delta Chemie in 1963 

Heusdens waarschuwde de Zuidhollandse commissaris van de 
Koningin Jan Klaasesz Deze verzocht de territoriale comman-
dant Zuid-Holland manschappen te leveren voor ondersteu-
ning Binnen de kortste tijd stonden 800 manschappen van de 
mobiele colonnes uit de legerplaats Crailo onder leiding van 
een generaal bij het stadhuis, om verdere orders af te wachten 
Via de radio moest Heusdens horen, dat deze militairen naar 
Vlaardingen werden gezonden om een gedeelte van de stad 
te evacueren De radiostem klonk paniekerig en alarmerend 
Dat veroorzaakte de nodige onrust Heusdens raakte door dit 
alles danig geïrriteerd, omdat hij met was ingelicht over deze 
stormloop van militairen, terwijl - wat er ook gebeurde - de 
burgemeester altijd de leiding diende te hebben bij dit soort 
ernstige incidenten Zijn gemoedstoestand zou alleen maar 
erger op de proef gesteld worden Voordat men namelijk tot 
evacuatie kon overgaan moest - volgens de Wet Verplaatsing 
Bevolking - de burgemeester formeel daarvoor toestemming 
krijgen van de minister-president en ook dat irriteerde hem 

mateloos Hoe kon het zijn, dat hulp van het Rode Kruis, de 
Bescherming Bevolking en publiekrechtelijke instanties eerst 
aangevraagd moest worden' Hiermee ging kostbare tijd ver-
loren " ' Maar regels waren regels Via het postkantoor kon 
hij met moeite pas na 2,5 uur proberen telefonisch contact 
met premier Manjnen krijgen (alle telefoonverkeer lag inmid-
dels plat), die hem de toestemming tot evacuatie verleende en 
spoorslags naar Vlaardingen vertrok Ook de staatssecretaris 
van Gezondheid was naar Vlaardingen afgereisd 
Heusdens moest later tot zijn verbazing constateren, dat hij -
toen hij bij de rampplek was - niet wist dat op enkele tiental-
len meters afstand de minister van binnenlandse zaken, mr 
E Toxopeus, ook stond toe te kijken De communicatie verliep 
niet goed Uiteindelijk bleek evacuatie niet nodig, omdat de 
giftige wolken door de steeds meer oostelijk waaiende winden 
net langs de westgrenzen van Vlaardingen het Westland in-
dreven '*° Wel hadden de media al zoveel alarmerende berich-
ten over de toestand in Vlaardingen verspreid, dat Heusdens 
zelfs telefoontjes van verontruste Amerikaanse ondernemers 
kreeg te verwerken, die zich afvroegen of hun bedrijf nog wel 
bestond 
In de loop van de middag werd het alarm ingetrokken met een 
trieste balans van tien gewonde brandweerlieden, waarvan 
twee ernstig Heusdens was moe en meldde Piet Franken, een 
van zijn hoofdambtenaren, dat hij naar huis ging Daar ging 
hij nog voor de avond al snel onder zeil Onverwacht wilde 
Toxopeus alsnog met Heusdens de situatie in ogenschouw ne-
men Franken belde de burgemeester uit zijn bed met deze 
mededeling Een forse vloek ontsnapte zijn lippen, hij kleed-
de zich en ging terug naar het stadhuis, om met de minister 
de ravage te bekijken '^' Jan en Theda Heusdens prikten die 
avond met de jarige zoon Jasper een vorkje in het Delta Ho-
tel '̂ ^ Om 21 45 uur hield Heusdens een laatste inspectie op 
het rampterrein ' " 
Een paar dagen later braken hevige rellen uit in de raadszaal, 
toen enige milieuactivisten een verklaring van de burgemees-
ter eisten over de gebeurtenissen De media wisten te vertel-
len, dat de autoriteiten de zaak nauwelijks in de hand hadden 
gehad en dat elke intergemeentelijke coördinatie ontbrak Dit 
pikten de demonstranten niet Zij vochten met raadsleden en 
werden uiteindelijk door de politie gearresteerd en afgevoerd 
Voor de burgemeester was een en ander niet bevredigend ver-
lopen Hij eiste openheid en duidelijkheid over de miscom-
municatie, waarbij hij enkele malen - door middel van stevige 
brieven - de commissaris van de Koningin daar met name op 
aansprak '^' Later bleek dat Delta Chemie voor de bewuste 
loods geen hinderwetvergunning had 
In 1968 was het weer raak Op 13 januari van dat jaar brak 
brand uit bij Pakhoed B V Precies een week later vond midden 
in de nacht een forse explosie plaats bij de Shell-raffinadenj 
De ruiten van duizenden woningen in Vlaardingen sneuvel-
den ('zeven autovrachten glasscherven"^^), ook die van de 
ambtswoning van Heusdens Deuren werden uit hun sponnin-
gen geslagen en stukken plafond kwamen naar beneden De 
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burgemeester belde onmiddellijk de politie van Vlaardingen 
en ging direct de hulpverlening coördineren Er bleek geen 
gevaar voor de volksgezondheid deze keer, maar er waren wel 
veel gedupeerden, particulieren en winkeliers, die hun rui-
ten kwijt waren Heusdens bezocht dezelfde middag al de ge-
wonden en gedupeerden Intussen werd mevrouw Heusdens 
door journalist Johan Bodegraven geïnterviewd over de situ-
atie In beide gevallen moest onder anderen de Vlaardingse 
burgemeester weer erkennen dat het met de communicatie 
niet goed gegaan was Velen begonnen zich ook zo langza-
merhand af te vragen of wonen en werken in het Rijnmondge-
bied wel konden samengaan Heusdens stuurde na dit incident 
aan op nauwere samenwerking met andere gemeenten en op 
informatie-uitwisseling met bedrijven over de aanwezigheid 
van gevaarlijke stoffen Hij nam het initiatief voor een bij-
eenkomst met burgemeesters van betrokken gemeenten in 
Rijnmond Die vond al op 17 februari plaats in aanwezigheid 
van de commissaris van de Koningin In maart 1968 werden 
het Vlaardingse college en de raad bij Shell voor een voorlich-
tingsbijeenkomst uitgenodigd Midden 1969 stelde het college 
de 'Regeling Rampenbestrijdingsorganisatie' in Communica-
tie, coördinatie, taken en verantwoordelijkheden, onderlinge 
bijstand, codificeren van gevaarlijke stoffen, een centrale 
bestrijdingsdienst met name Heusdens hamerde erop, dat 
dit soort zaken perfect geregeld moest zijn '̂ ^ Hij bleek zijn 
tijd ver vooruit te zijn Door deze twee rampen ontstond het 
besef dat rampenbestrijding hoog op alle agenda's diende te 
komen 

NOG MEER VIEZE LUCHT 

Een speciaal opgericht comité maakte in december 1963 be-
zwaar tegen een hinderwetvergunning voor de ENCK Onder 
de ogen van een VARA-tv-camera sprak de voorzitter van dit 
comité Heusdens toe Deze kon zijn irritatie niet onder stoelen 
of banken steken De burgemeester had duidelijk moeite met 
zoveel weerstand Hij deed immers alles ten dienste van de 
burgerij, ook het bevorderen van de industrialisatie Heusdens 
schaarde zich hiermee overigens achter de algemene menta-
liteit van die tijd economische groei en de gevolgen voor hef 
nemen Toch zat men niet stil Vanaf 1964 werd intensief on-
derzoek gedaan naar de vele soorten luchtverontreiniging en 
de industrieën voelden de hete adem van de publieke opinie 
De gemeente stelde een speciale "ambtenaar-gasverkenner' 
aan en er verschenen snuffelpalen in de regio 
In zijn nieuwjaarstoespraak complimenteerde de burgemees-
ter intussen 'zijn' brandweer 'De Vlaardingse brandweer be-
hoort thans tot de best geoutilleerde in ons land'"' 
Ook de kritiek op de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond werd 
steeds luider De eerste jaren na 1965 werd er veel gemeten 
In 1968 kwam er derhalve wet- en regelgeving op het gebied 
van lucht- en watervervuiling en werd de centrale meld- en 
regelkamer verder uitgebouwd Heusdens verklaarde in 1969 
evenwel nog, dat het met de luchtverontreiniging allemaal 
zo'n vaart niet liep, onder meer met de opmerking 'We wonen 

Het bijna onleesbare handschrift van een burgemeester 

nu eenmaal niet in Wassenaar''^^ Directe aanleiding waren 
de talloze klachten over de grootste stinkerd, de ENCK In 
april 1970 zorgde een ontleding van nitraathoudende meng-
meststof bij de ENCK wederom voor een gevaarlijke damp, 
die dankzij de wind net niet over bewoond gebied ging De 
verontwaardiging bij de burgerij was groot, omdat de ENCK 
na de brand in 1963 had beloofd dat maatregelen genomen 
zouden worden, om zoiets in het vervolg te voorkomen De 
raadsvergadering van 14 april daaraanvolgend kreeg te ma-
ken met ordeverstoringen De burgemeester 'kneep hem"^^ 
Zo sprongen mensen van de publieke tribune naar beneden 
of gleden via de zuilen de raadszaal in, om zich meester te 
maken van microfoons Enkele raadsleden gingen onder aan-
voering van VVD'er Jan Madern zelfs met de demonstranten, 
onder wie PSP'er Jos Noordhuizen, op de vuist Madern herin-
nerde zich de schermutselingen nog goed, maar met, dat het 
Noordhuizen was, die hij in een houdgreep hield '̂ ° Omdat er 
twijfels waren over een juiste hinderwetvergunning, had dit 
incident nog een lange staart Enkele politieke partijen in de 
raad eisten nu harde maatregelen 

Hoewel het echtpaar Heusdens in en rond hun huis aan de 
Maasboulevard veel last van de geurtjes en de wolken gehad 
moet hebben, had de burgemeester er zelf een grote hekel 
aan, dat Vlaardingen waarschijnlijk nooit meer af zou komen 
van de bijnaam 'stinkstad', iets wat voor het imago van de 
stad (Heusdens stokpaardje) heel slecht was 'Stank' hoefde 
volgens hem met altijd 'ongezondheid' te betekenen, bagatel-
liseerde hij wel eens En trouwens, in Oude Pekela en Arnhem 
stinkt het ook ''̂ ^ Hij zal zelf ook vaak bedacht hebben, dat 
het gemeentebestuur van Vlaardingen in wezen weinig kon 
doen aan deze ontwikkelingen Wel wist Heusdens, dat Vlaar-
dingen dit probleem met alleen kon aanpakken Regionale 
samenwerking was hiervoor een eerste vereiste Die samen-
werking zou er ook komen 
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Heusdens in de krant op 22 maart 1975: 
'Stank is maar een relatief gegeven. Ik zal een voorbeeld 
geven. Een man staat 's morgens op, staat op weg naar 
zijn werk in een lange file, komt daardoor te laat op zijn 
werk, krijgt ruzie met z'n baas, heeft verder een rotdag, 
op de terugweg naar huis staat 'ie weer in een file en ein-
delijk thuis pakt 'ie zijn krantje en het stinkt. Dan is die 
stank nou net de druppel die de emmer doet overlopen. 
Wat ik nu maar probeer te zeggen is dit: Voelt die man 
zich helemaal happy zonder stank?""^ 

De kwaliteit van de lucht in en rond Vlaardingen stond in 
ieder geval op dat moment definitief op de agenda: het ge-
bied werd tot saneringsgebied verklaard. Later wees de bur-
gemeester op het feit dat niet steeds alleen naar de industrie 
als boosdoener gewezen moest worden. De burger zelf was 
medeverantwoordelijk voor het milieu. Pressiegroepen moes-
ten dat ook maar eens bedenken, als zij hun stem weer eens 
verhieven, vond de burgemeester. 
In ieder geval kan geconcludeerd worden, dat het jarenlang 
slecht gesteld was met het milieu in Vlaardingen, maar dat 
het nooit echt tot een grote ramp is gekomen. Puur geluk... 

Pas in de jaren zeventig begon iedereen zich te realiseren dat 
het zo niet verder kon. Er was - zoals reeds gezegd - inmid-
dels een 'ambtenaar-snuffelaar' benoemd, die vreemde lucht-
jes moest traceren en determineren. Maar meer maatregelen 
waren nodig. Op 13 oktober 1970 riep Heusdens de gemeen-
teraad in spoedzitting bijeen vanwege een 
zeer verontrustende luchtverontreinigings-
situatie. Voor het eerst in de geschiedenis 
werd 'alarmfase 2' uitgeroepen. De maat 
leek vol, toen scholengemeenschap 'Profes-
sor Casimir' aan de Claudius Civilislaan de 
leerlingen naar huis stuurde, omdat de stank 
ondraaglijk werd en verscheidene leerlingen 
onwel waren geworden. Honderden mensen 
in Vlaardingen hadden last van prikkelingen 
en oogirritaties. Veel leerlingen stuurden 
protestbrieven naar het stadhuis en verza-
melden handtekeningen voor een petitie met 
de inhoud, dat het afgelopen moest zijn met 
die luchtvervuiling. Eén en ander werkte op 
het gemoed van de burgemeester. 
De raad nam enige moties aan, die ervoor 
moesten zorgen dat er nieuwe en strengere 
maatregelen tegen industriële uitstoot zou-
den komen. Tevens werd de staatssecretaris 
van volksgezondheid. Roelof Kruisinga, uit-
genodigd om over de problematiek te praten. 
Deze extra raadsvergadering trok zo'n 500 
belangstellenden op de publieke tribune, terwijl circa 1000 
jongeren een protestbijeenkomst hielden op de Markt. De vol-
gende dag togen enige honderden jongeren naar Den Haag, 
om aan de staatssecretaris een petitie aan te bieden. In een 
memorandum aan de minister van sociale zaken en volksge-
zondheid pleitte het Vlaardingse college, om te komen tot een 
centrale, landelijke organisatie, die inzetbaar zou zijn bij ram-
pen en ter voorkoming van rampen. De minister voelde echter 
meer voor een regionale hulpverleningsorganisatie. De acties 
van Heusdens c.s. resulteerden wel in de uiteindelijke oprich-
ting van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). 
En vanaf dat jaar gingen de vele raffinaderijen serieus en fors 
investeren in milieuhygiënische voorzieningen. 

ONGEKENDE BEDRIJVIGHEID 

Midden jaren vijftig begon de tijd van ongekende bedrijvig-
heid. Het waren de jaren van de Wederopbouw {met een 

hoofdletter-JACM). 

Aan de Burgemeester Pruissingel verrees een gloednieuw en 
voor die tijd zeer modern bejaardenhuis, de Soendaflat, van 

De Oranjevaatjes haring, aangevoerd door de VL 84 Hendrika Adriana 

(schipper G van der Snoek van de NV Zeevisserij-maatschappij en Ha-

rmghandel v/h A Verboon) wordt op 6 juni 1952 aangeboden aan H.M. 

de Koningin. 

de hand van het Schiedamse Architecten- en Ingenieursbu-
reau Spruyt & Den Butter. Vlaardingen durfde te experimen-
teren. Soenda was in Nederland de eerste hoogbouwflat voor 
bejaarden. Immers: 'Hoogbouw in de grote steden kan in de 
toekomst één van de mogelijke oplossingen bieden van het 
bejaardenprobleem'"^^. 
In 1954 was het nog de bedoeling een algemeen ziekenhuis 
te bouwen in de Westwijk. Dat kwam enige tijd later op een 
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geheel andere plek. Wel op de "goede' plek kwamen het Shell-
sportpark "Vijfsluizen' (op 22 augustus 1953 geopend door 
mevrouw Heusdens) en de moderne Bad- en Zweminrichting 
'Het Kolpabad', een parel van een zwembad in die tijd, ge-
opend eind 1954. Aan deze opsomming mag niet de in het Hof 
gebouwde nieuwe Watertoren ontbreken, alsmede een nieuw 
gebouw voor het Gemeentelijk Energiebedrijf. 

'Vlaardingen is een stad van records. Een stad waar alles 
kan. Sinds de bevrijding is de bevolking gestegen van 
veertig- tot tweeënzestigduizend zielen. Men bouwt er 
duizend woningen per jaar. Er is een juweel van een stad-
huis tot stand gekomen, in etappes gebouwd, omdat an-
ders misschien voor het totaal geen toestemming zou zijn 
verkregen. Zestien nieuwe scholen zijn in een paar jaar 
tijds gebouwd. Een nieuw stadsdeel van 25.000 inwoners 
is ontworpen en inmiddels in uitvoering, zo groot als het 
Vlissingen van nu. Fabrieken van internationale bekend-
heid zijn uit de grond verrezen. (...) Daar de bedrijven 
vooral jeugdig personeel aantrekken, is de gemiddelde 
leeftijd hier 29 jaar. (...) Zoals de stad is, is hier de burge-
meester. Jong, beweeglijk, vol plannen (die worden uitge-
voerd ook!), vol energie en zin om aan te pakken.''^'' 

De stad groeide jaarlijks met 2.000 tot 3.000 inwoners. De 
woningnood bleef daardoor hoog. Er werd veel gebouwd, maar 
door die sterke bevolkingsgroei liep men jarenlang achter de 
feiten aan. Telkenmale riep Heusdens dan ook op de woning-
productie te verhogen en voort te gaan met de 'automatise-
ring van het productieproces'. Hij sprak voor de Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid over de dalende gezinsgrootte en 
de ouder wordende bevolking ofwel het 'bejaardenprobleem'. 
Mensen wilden meer ruimte in huis, meer woonvertrekken en 
meer comfort. Ook had de burgemeester weinig op met het 
gebrek aan arbeidsethos en het feit, dat de jeugd zich nauwe-
lijks meer aangetrokken voelde tot ambachtelijke werkzaam-
heden. Hij riep ook op tot het verbeteren van de sociale om-
standigheden en tot het attractiever maken van het werk."'^ 
Op 9 juli 1956 sloeg burgemeester Heusdens de eerste paal 
voor het ambitieuze uitbreidingsproject 'Westwijk'. Het was 
het begin van het bouwen 'in grote complexen', zoals Heus-
dens het in zijn begeleidende speech zei.'̂ ^ Die grote com-
plexen bestonden in de eerste fase uit de bouw van 26 zo-
genaamde vrije woningen en vier maal acht flats. Dat er ook 
rekening gehouden werd met de (nog) talrijke grote gezinnen, 
bewees het feit dat de grootste eengezinswoningen, die ge-
bouwd werden, bestonden uit zes kamers 'met 11 bedden'""'. 
Zo eindigde het agrarisch gebruik van dit gebied van Vlaardin-
gen. De boeren kregen een schadeloosstelling. Dat dit beleid 
het juiste was, leidde Heusdens af aan het feit, dat nergens 
van 'paardenmiddelen' gebruik gemaakt behoefde te worden: 
geen onteigeningen dus. Maar een plaatselijk journalist zag 

het zo: 'Een uitbreidende stad is als een langzaam voortkrui-
pend reptiel, dat onderwijl lekker zijn buikje rond eet. Zo slokt 
Vlaardingen gestaag stukjes van het groene polderlandschap 
op'."*" Op 21 maart 1957 kon Heusdens aan de familie Broek 
de sleutels van de eerste opgeleverde Westwijkwoning over-
handigen, gelegen aan de Kenau Hasselaarstraat. In datzelfde 
jaar werd het plan-Westwijk op een expositie in Berlijn met 
een hoofdprijs bekroond."*' 
Het Kolpabad, de Stadsgehoorzaal, de restauratie van de Vis-
bank en veel woningbouw werden gefinancierd uit de (ge-
heime) fondsen, die gevuld waren door Caltex en Shell. Dat 
Heusdens daarbij volgens het huidige inzicht wel eens langs 
de grenzen van wat 'kon' ging, deed aan het resultaat niets 
af."° 
Naast de Westwijk ontstonden de Babberspolder en de Oost-
wijk, een woonwijk voor ca. 12.000 inwoners; de Westwijk 
en de Indische Buurt werden ontsloten, de Westlandseweg 
werd aangelegd, inclusief de brug over de Vlaardingse Vaart. 
Er verrees een nieuw politiebureau aan het Delftseveer, een 
nieuw station Vlaardingen-Oost inclusief een ondertunneling, 
het Groen van Prinstererlyceum aan de Van Hogendorplaan, 
de industriehal van Fontijne's machinefabriek. 
Het kon Heusdens allemaal niet snel genoeg gaan. Bij de eer-

Heusdens slaat in 1956 de eerste paal van het plan Westwijk 



De Westwijk in wording 

ste paal van weer een gedeelte van de Westwijk, verzuchtte 
hij, dat er toch moderner manieren van bouwen moesten aan-
gevat worden dan de klassieke, "haast middeleeuwse'. Hij brak 
een lans voor wat later pre-fab-woningen zou gaan heten: wo-
ningen, die in de fabriek in stukjes werden gefabriceerd en 
die op de bouwplaats als legostukken in elkaar gezet konden 
worden. Dit alles geschiedde om een einde te maken aan 'de 
gesel van de woningellende"". 
De Vlaardingse aanpak bleef niet onopgemerkt in binnen- en 
buitenland. Talloze gemeentebesturen uit andere Nederland-
se gemeenten lieten zich voorlichten over Vlaardingen als 'ex-
ploderende gemeente'"^. Jonge architecten uit Chili, Duitse 
en Zwitserse stedenbouwkundigen en Belgische zakenlieden 
kwamen op bezoek. Journalisten uit Duitsland, België en 
Luxemburg bezochten Vlaardingen ook, alsmede een televi-
sieploeg uit Italië."'' Opmerkelijk was ook, dat buitenlandse 
delegaties speciaal naar Vlaardingen kwamen, om te bezien 
hoe hier omgegaan werd met stedelijke sanering en weder-
opbouw. Koddig was het feit, dat Duitstaligen tijdens hun 
rondrit door de stad geconfronteerd werden met de Billiton-, 
de Riouw- en de Soenda-AUee."'' En het Delta Hotel deed uit-
stekende zaken in die jaren. 

De visserij was ook nog steeds een economisch belangrijke 
bedrijfstak in Vlaardingen. In 1953 en 1954 bereikten zowel 
de aanvoer als de export een in de Vlaardingse geschiedenis 
nog niet eerder bereikte hoogten. In dat laatste jaar expor-
teerde Vlaardingen voor ca. f 10 miljoen aan haring. Vlaardin-
gen was na Scheveningen nog steeds de tweede vissersstad 
van Nederland."^ Vlaggetjesdag werd in 1954 nog uitbun-
dig gevierd en Koningin Juliana kreeg dat jaar Vlaardingse 
maatjes aangeboden door reder J. Kornaat. In 1952 en 1955 
toog Heusdens zelf naar Majesteit, samen met reder C. van 
Toor. Ook bracht hij in dat laatste jaar een vaatje haring bij 
Prinses Wilhelmina op 't Loo. Op 22 juli 1955 werd voor het 
eerst sinds 30 jaar een logger in Vlaardingen te water gela-
ten. Hij was gebouwd op de werf 's Lands Welvaren en kreeg 
de naam 'Burgemeester Heusdens' en de registratietekens VL 
27. Mevrouw Heusdens mocht de tewaterlating voltrekken. 
De burgemeester zelf 'was verheugd dat deze gebeurtenis had 
plaats gehad, omdat daardoor de legende werd weersproken 
als zou de visserij in Vlaardingen niets meer betekenen. Dit 
schip is het eerste van vier die vermoedelijk nog dit jaar aan 
de Vlaardingse vissersvloot zullen worden toegevoegd""'. Zei 
Heusdens dit tegen beter weten in? Aan het einde van dat 
jaar moest geconstateerd worden dat de haringvangst flink 
was tegengevallen. Volgens het Rotterdamse Parool ontbrak 
het aan elk beleid, om de haringvisserij uit het slop te halen. 
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om de vloot te vernieuwen en vooral om de jonge generatie 
nog warm te laten lopen voor deze bedrijfstak."' Dat was een 
heel ander verhaal: in 1956 was nog maar 20% van de beman-
ningen van VL-schepen van Vlaardingse oorsprong"*. Toch 
kon Heusdens in zijn nieuwjaarsspeech van 1958 melding ma-
ken van een record aantal te water gelaten loggers in het jaar 
daarvoor"' en toch ging de burgemeester met gevolg in 1962, 
enkele maanden voor haar overlijden, wederom naar Prinses 
Wilhelmina, om de koninginneharing aan te bieden. De vor-
stin zat bij die gelegenheid in een rolstoel, was helder van 
geest en werd geassisteerd door Koningin Juliana.'*" 

In 1959, bij zijn 12,5-jarig jubileum als burgemeester, liet 
Heusdens weten dat hij dit festijn aan zich voorbij wilde laten 
gaan. Wel nodigde hij de lokale en regionale pers uit, om bij 
hem thuis een aperitief te komen nuttigen. Van de gemeente-
raad kreeg de jubilerende ambtsdrager twee zilveren kande-
laars. Hij ontkwam er niet aan door een selecte groep amb-
tenaren onder leiding van de gemeentesecretaris gefêteerd te 
worden. 
In datzelfde jaar 1959 werd een aanvang gemaakt met de sa-
nering van de binnenstad: ruim 1.700 woningen werden ge-
sloopt en ca 1.600 woningen werden aanbesteed. Het werden 
de jaren van grootsteeds denken met grootsteedse doorbra-
ken. Het inwonertal van Vlaardingen was sinds de Tweede 
Wereldoorlog inmiddels verdubbeld. Van de in 1947 geplande 
bouw van 6.750 woningen waren er in 1957 6.720 gereali-

De aftrap voor de Vlaardingse vakantieweken in 1953. 

seerd. Heusdens maakte zich in die jaren meermalen sterk 
richting regering, om Vlaardingen niet te korten op het bouw-
volume. Vooral midden jaren vijftig dreigde dat enkele keren. 
Een stad, die zo aan het ontwikkelen was, mocht niet de dupe 
worden van rijksbeleid. Heusdens kende en bewandelde de 
juiste wegen. Hij hield bij de ingebruikneming van het gara-
gecomplex van Eigenraam aan de Dirk de Derdelaan ook een 
pleidooi om niet alleen maar te focussen op de nieuwbouwwij-
ken (er werd al gesproken over de noordelijke wijken), maar 
ook aandacht te hebben voor andere noodzakelijke centrale 
voorzieningen, zoals wijkcentra, winkels (de komst van vaste 
winkels in de Westwijk duurde iedereen veel te lang) en de 
ontwikkeling van de Maasboulevard. Bij het heien van de eer-
ste paal voor de winkelcomplexen aan de Dirk de Derdelaan 
en de Floris de Vijfdelaan bleek de burgemeester al zo erva-
ren, dat hij geen hulp nodig had: hij heide geheel zelfstandig 
de paal de drassige Westwijkgrond in. 

HARD VOOR ZICHZELF 

Heusdens was een keiharde werker. Dat merkte zijn gezin 
ook. Zijn zoon Jasper herinnerde zich, dat zijn vader heel vaak 
niet thuis was. Het grote verantwoordelijkheidsgevoel en zijn 
gedrevenheid hadden tot onbedoeld gevolg dat Heusdens zijn 
gezinsleven wel eens op het tweede plan moest zetten. Jasper 
had daar in zijn jonge jaren last van, maar accepteerde het. 
Als hij thuis was, was zijn vader apentrots op zijn gezin.'*' 
Theda Heusdens-Mansholt probeerde de rol van haar echt-
genoot vaak over te nemen, hoewel zij zelf ook maatschap-
pelijk zeer actief was. Zij was niet alleen de 'first lady', de 
vrouw van de burgemeester, maar verwierf zich in de loop 
der jaren ook een prominente plaats in het Vlaardingse so-
ciaal-maatschappelijke leven. Zij had de functie van 'burge-
meesterse' niet gezocht en ook zeker niet geambieerd. In het 
begin, verklaarde ze later, vond ze het een vreselijke baan, 
druk en doodvermoeiend. Ze moest er niets van hebben, dat 
zij, een zaal binnenlopend, meteen in het middelpunt van de 
belangstelling stond. Toch verzorgde zij lezingen, knipte soms 
linten door, doopte schepen en bezocht jubilerende echtparen. 
Als zij haar man na een raadsvergadering niet kwam afhalen 
van het stadhuis, bleef ze altijd wakker tot hij thuis kwam. 'Ik 
weet dat hij niet kan slapen, als hij niet eerst zijn hart heeft 
uitgestort. Daardoor werd het nooit voor half drie dat we in 
bed lagen'.'*^ Door haar sociaal-maatschappelijke activiteiten 
was zij in al die jaren méér dan burgemeestersvrouw gewor-
den. Zo had ze bestuurlijke functies gehad bij de padvinderij, 
het Centraal Genootschap Kinderuitzending, de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen, de Unie van Vrouwelijke Vrij-
willigers en de Soroptimisten. Het gezin Heusdens werd mid-
den jaren vijftig overigens enige tijd ondersteund door een au 
pair-meisje uit Frankrijk. 

Wat het gezin zich niet liet afnemen waren jaarlijkse korte 
vakanties in Nederland tussen kerst en oud en nieuw en een 
jaarlijkse vakantiereis naar het buitenland: van Denemarken 
tot het Spaanse Calella en van Rome tot Noord-Afrika. 



De burgemeestei, in de jaren zestig vol verwachting in afwachting van 

de Goedheihgman 

^4w<' IC ,^w t 



Eind 1955 kwakkelde Heusdens met zijn gezondheid. Hij 
maakte enkele weken pas op de plaats wegens een aanval van 
angina. Hij begon weer (te?) snel met werken en kreeg er nog 
een grote taak bij. 

Een charmante foto van een keepende burgemeester 

Gemeentesecretaris Van der Linden spreekt de burge-
meester toe bij de viering van zijn koperen jubileum als 
burgervader in 1959: 
"De ambtenaren zijn u zeer erkentelijk voor de prettige 
wijze, waarop u - in het algemeen - de zaken met hen 
bespreekt en uw tot het laatste woord afgeronde op-
drachten geeft. Hoogstwaarschijnlijk in navolging van 
het werktempo dat, zoals algemeen bekend is, ten depar-
temente heerst en u nog steeds is bijgebleven, jaagt u 
hen nooit op, geeft u hun altijd de gelegenheid tot rustige 
overweging. En u maakt hoogstens eens een opmerking 
in de geest van: 'Ja, nu heb ik nog iets, maar ik weet op 
het ogenblik niet wat, zou dat vandaag getekend kunnen 
worden?' Waarop eigenlijk maar één antwoord mogelijk 
is: 'Ja, burgemeester, ik weet ook niet wat u bedoelt, 
maar het is gisteren al getekend!"*^ 

Begin 1957 kreeg hij een verzoek van de minister van sociale 
zaken, Suurhoff, of hij lid wilde worden van het College van 
Rijksbemiddelaars. Hij kreeg de portefeuille groot- en klein-
metaal, textiel en confectie. Twee jaar later werd hij vice-
voorzitter. Toen de voorzitter van die commissie langdurig 
ziek werd, mocht Heusdens hem waarnemen. In die tijd was 
er grote sociale onrust en als waarnemend voorzitter diende 
Heusdens veel tijd te besteden aan de onderhandelingen met 
verschillende bedrijfstakken over af te sluiten CAO's. Stakin-
gen braken uit en Heusdens was in die weken vaker in Den 
Haag dan in Vlaardingen. In maart 1960 zette Heusdens zijn 
handtekening onder een nieuwe CAO voor de bouwvak, fel 

belicht door vele televisielampen. Hij kwam er mee in het 
NTS-journaal. Het monnikenkarwei had hij als eindverant-
woordelijke tot een goed einde gebracht, maar het had wel 
zijn tol geëist, zou later blijken. 
Jan Heusdens schroomde dus niet zijn agenda goed te vul-
len. Hierbij dient aangetekend, dat hij zich als burgemeester 
bewust was dat hij representatieve taken niet uit de weg kon 
gaan. Dat begon al jaarlijks op de eerste dag van het nieuwe 
jaar. Terwijl iedereen nog 'herstelde' van de oudejaarsavond, 
ontving de burgemeester de Vlaardingse notabelen om 11.00 
uur 's morgens op het stadhuis. De burgemeester recipieer-
de, de wethouders mochten als gasten aanwezig zijn. Menig 
ambtenaar ging met tegenzin op zo'n ochtend naar het stad-
huis."*^ 
Was hij in de avond uitgenodigd voor een voorstelling in de 
Stadsgehoorzaal, dan meldde hij Jeugdcentrum 'Triangel', 
dat hij gaarne de mr. Heusdensbeker (de prijs voor het win-
nen van een vijfkamp, waaraan Vlaardingse sociëteiten mee 
konden doen) uit wilde reiken, maar dat hij zich eerst om 
circa 23.00 uur daartoe kon melden. Na een paar jaar vond 
hij deze beker blijkbaar aan slijtage onderhevig: medewerker 
kabinetszaken Van Pelt moest maar suggesties doen voor een 
nieuwe wisselbeker'*^. In augustus 1954 bracht Heusdens het 
zelfs tot doelverdediger in het voetbalelftal van Vlaardingse 
bestuurders. Het dagblad De Rotterdammer was vol lof over 
de 'heldhaftige verdediging door mr. Heusdens''̂ *^. Hij schoot 
ook nog een strafschop raak in de wedstrijd tegen het elftal 
van de pers, zodat hij in triomf op de schouders werd weg-
gedragen. 
Hij weigerde in 1962 op zaterdag Sinterklaas op het stadhuis 
te ontvangen. De vijfdaagse werkweek was net ingevoerd en 
dat betekende: een vrije dag, ook voor een burgemeester.'*' 
Het jaar daarop zong de Sint met de burgemeester op het bor-
des 'Sinterklaas is jaaaaarig'. Het was op een woensdagmid-
dag... 
De Brandweer Vlaardingen had een aparte plek in het hart van 
Heusdens. Hij was formeel hoofd van de brandweer, die aan-
vankelijk geheel uit vrijwilligers bestond, maar vanaf 1963 
een kleine beroepskern had en eerst in 1973 een beroepscom-
mandant kreeg. Heusdens probeerde altijd op goede voet te 
staan met 'zijn' manschappen. Dat lukte niet altijd, zo zal la-
ter in dit verhaal blijken. De burgemeester was al die jaren 
24 uur per dag hoofd van de brandweer. Menigmaal werd hij 
uit zijn bed gebeld, als er een bovenmaatse brand woedde in 
de stad. Van een explosie in de Samuel Esmeijerstraat tot een 
uitslaande brand in de PKD-straat, van een brand van ruw af-
gewerkte olie in de haven tot een verwoestende pakhuisbrand 
bij Leijendekker's Zakkenfabriek aan de KW-Haven, van de 
speelgoedwinkel van P.C. van Noort aan de Waalstraat tot de 
brand in de visbakkerij van Van Gelder aan de Hoogstraat. 
Het was bekend dat Heusdens een liefhebber van sherry (elke 
middag werd een glaasje op een dienblad zijn werkkamer bin-
nengebracht'**), cognac en een 'jonge borrel' was. Hij dronk 
bij recepties steevast jus d'orange, maar insiders wisten, dat 
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daar een 'tic' in zat. Gedurende de loop van de receptie werd 
de kleur van het vocht steeds lichter'*^... Ambtenaar Franken 
moest bij een grote brand eens toezien hoe een Heusdens, die 
duidelijk te veel gedronken had, in moeizame discussie ging 
met de brandweercommandant. Franken wist erger te voor-
komen en kon Heusdens naar buiten loodsen.'"" Als gemeen-
tebestuurder had Heusdens soms ook moeite met de snelle 
daadkracht van de brandweer. Daar, waar hij graag de sane-
ring van de binnenstad sneller zag verlopen, hoopte hij wel 
eens dat pandjes wat meer tijd kregen om uit te branden.'"' 
Over het menselijke aspect achter een brand dacht Heusdens 
dan blijkbaar even niet na. 
Heusdens volgde de politie jaar na jaar kritisch. In de jaren 
vijftig moest hij regelmatig stad en land aflopen, om het 
korps ten opzichte van het groeiende bevolkingstal op sterkte 
te houden. Het was in die tijd, dat er al wijkposten werden 
ingericht. In 1956 schroomde Heusdens niet zich kritisch uit 
te laten over de korpsgeest. Organisatorische veranderingen, 
het al genoemde personeelstekort, fouten in het uitvoeren 
van nieuwe manieren van werken: Heusdens sprak er open-
lijk over tijdens een bijeenkomst met de korpsleden. Wellicht 
dat een ideeënbus verbetering kon brengen? Voorts moesten 
politiemensen reorganisaties, overplaatsingen en gedwongen 
verhuizingen 'sportief opvatten'. En: "niet alleen kankeren. 

ook opbouwende kritiek"*^' hoorde de burgemeester graag. 
Enig paternalisme was wel te proeven in dit soort speeches 
van Heusdens.'^^ Overigens paste dit volkomen in de tijd. Met 
zijn korpschefs kon Heusdens altijd goed opschieten. Hij was 
formeel de hiërarchische baas, maar hij gaf zijn politiechefs 
altijd alle ruimte om een eigen beleid te voeren. Dit kon Heus-
dens alleen doen, omdat hij een absoluut vertrouwen had in 
de opeenvolgende politiefunctionarissen. 
Maar de drukke agenda: eerste palen slaan, exposities openen, 
linten doorknippen, wilde eenden in ontvangst nemen (ter 
consumptie), pijltjes gooien in buurthuis De Haven, uitvoe-
ringen bijwonen (soms 'plichtavonden', volgens Heusdens'^'') 
en aubades aanhoren, naast de zware taak voor het College 
van Rijksbemiddelaars en de wettelijke taken als burgemees-
ter, eisten ook zijn tol. In 1960 kreeg Jan Heusdens zijn grote 
waarschuwing. 
In juni 1960 maakte hij, samen met wethouder Teun de Bruijn, 
een oriëntatiereis naar Berlijn, om daar een nieuw type hoog-
bouw in het Hansa-Viertel te bezichtigen, dat als voorbeeld 
gebruikt zou kunnen worden in de Westwijk. Vanuit Berlijn 
zouden de beide heren doorvliegen naar Stockholm, waar 
ze moderne winkelbouw wilden bestuderen. In Berlijn werd 
Heusdens - vroeg naar bed gegaan om de volgende ochtend 
in alle vroegte naar Zweden te kunnen vliegen - getroffen 
door een zwaar hartinfarct, een coronair-trombose. Dit in-
farct was duidelijk de tol voor Heusdens' jarenlange inzet voor 
Vlaardingen. Wellicht werd de ziekte ook bevorderd door het 
feit, dat vooral in die jaren de spanningen in het college soms 
hoog opliepen. Vooral wethouder Teun de Bruijn en Heusdens 
konden eikaars bloed soms wel drinken, hoewel ze ook we-
derzijdse waardering voor elkaar koesterden."^ Heusdens had 
wel zijn ontspanning tijdens zijn vele reizen, hij tenniste ver-
dienstelijk en biljartte nu en dan. Maar hij had al die jaren 
maar één energieslorpende hobby gehad en dat was Vlaar-
dingen. Bovendien zorgde zijn functie ervoor, dat hij er een 
Bourgondische levenswijze op na moest houden. Het was een 
hard gelag voor de energieke 50-jarige, die zich veel te jong 
voelde om het rustiger aan te gaan doen. Zijn vrouw, zoon en 
broer spoedden zich naar het Berlijnse ziekenhuis en zodra 
Heusdens enigszins mobiel bleek te zijn, werd hij samen met 
hen per vliegtuig gerepatrieerd naar Nederland. 'Mijn vader 
kreeg een opdonder'""*, aldus zoon Jasper. 
Een maandenlange revalidatie, eerst in het Anthoniuszieken-
huis in Utrecht, later op de Veluwe, volgde. Eenmaal terug in 
Vlaardingen werd hij sterk 'uit de wind' gehouden. Bezoek 
mocht hij nauwelijks ontvangen, opdat hij zich niet al te vlug 
weer met van alles zou gaan bemoeien. Zijn echtgenote nam 
veel van zijn representatieve taken over. Toch bleek hij al 
gauw beslist niet van plan het rustiger aan te gaan doen. Half 
augustus nam Heusdens zijn intrek in het Delta Hotel, waarna 
hij op 22 augustus 1960 zijn nieuwe ambtswoning in gebruik 
kon nemen. 
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Vlaggetjesdag 1962 werd groots gevierd. Heusdens had 
de neef van zijn vrouw, Sicco Mansholt, voorzitter van 
de EEG, alle ambassadeurs van de EEG-landen en com-
missarissen van de Koningin uitgenodigd. Het was een 
overladen programma. De gasten kregen een diner aan-
geboden in de Harmonie. Buiten stormde het en terwijl 
men aanzat aan het diner kreeg de wind vat op de ven-
tilatiekanalen van de Harmonie, zodat er een fijn zwart 
stof over de aanwezigen, hun borden en het eten neer-
dwarrelde. De toenmalige commissaris van de Koningin, 
Klaasesz, en Heusdens mochten elkaar niet zo. Terwijl 
Heusdens steeds wanhopiger om zich heen keek, sprak 
de commissaris op luide, geaffecteerde toon: 'Mijnheer 
de burgemeester, ik geloof dat u wel eens wat meer aan-
dacht mag besteden aan het onderhoud van dit gebouw'. 
De rest van het diner verliep in een koele sfeer...'"' 

In november mocht hij zijn werkzaamheden voor twee uur 
per dag hervatten. In het tweede kwartaal van 1961 lieten de 
doktoren de belemmerende teugels vieren: de burgemeester 
kon weer aan de gang. In maart 1962 werd hem wederom 
de wacht aangezegd en moest hij enige weken rust houden. 
Vaak had hij in de jaren daarna bij spanningen een druk op de 
borst, maar Heusdens liet zich daardoor niet afschrikken. Zijn 
enige rem bleek vaak zijn vrouw Theda te zijn. Zij was een 
nuchtere Groningse die altijd met beide benen op de grond 
stond. Zij was degene die Jan Heusdens af en toe tot de orde 
moest roepen. Alleen, hij luisterde er niet vaak naar. 
Theda en Jan Heusdens hadden desalniettemin een goed, 
hecht huwelijk"**. Bij officiële gebeurtenissen vergezelden ze 
elkaar. Het was ondenkbaar dat de burgemeester alleen naar 
een 60-jarig huwelijksfeest zou gaan. Toch hield Theda Heus-
dens absoluut niet van die openbare optredens, van vooraan 

Theda Heusdens-Mansholt opent de Bazar van de Brandweerlieden in 

1955 

Staan. Zij deed het, omdat ze inderdaad die 'first lady' wil-
de zijn, niet voor zichzelf, maar als steun voor haar echtge-
noot."^ 

AMBTSWONING EN OFFICIER 

Rond 1900 werd aan het Verploegh Chasséplein een ambts-
woning voor de gelijknamige burgemeester gebouwd. Toen 
burgemeester Siezen zijn werkzaamheden in Vlaardingen 
begon in 1938, weigerde hij te verhuizen naar dat bewuste 
pand: volgens Siezen was het door zijn grootte praktisch niet 
te bewonen. En - zoals boven reeds vermeld - was de ambts-
woning in Vlaardinger-Ambacht in 1941, na het opheffen van 
de gemeente, verkocht. 
In de tweede helft van de jaren vijftig kwam de discussie over 
een nieuwe ambtswoning weer bovendrijven. 

'Zeer geachte Heusdens, 
Het was zeer bepaald een unieke verrassing, toen ik (...) 
thuiskomend het op afstand zo bekende vaatje (haring-

JACM) nu zo dichtbij zag staan. (...) Het openen ervan 
vereist blijkbaar vakmanschap, dat heb ik met gemengde 
gevoelens mogen ervaren. Want na enig heen en weer 
rollen bespoot een kleurige straal de wijde omtrek met 
een eigenaardig bruin en verspreidde een geur als ver-
toefden we in een oude vissershaven.'^°° 

'Als één keer wel iets kan, betekent dit nog niet, dat alles altijd 
kan'.^"' Deze wijze woorden sprak AR-gemeenteraadslid Hoo-
gerwerf bij het raadsdebat over het fenomeen "ambtswoning'. 
Al in 1957 was er een voorbereidend krediet door de raad ge-
voteerd, om te onderzoeken of een ambtswoning haalbaar zou 
zijn. De raad vond toch wel, dat de toenmalige behuizing van 
het burgemeestersgezin (de bovenwoning aan de Schiedam-
seweg) onder de maat was, een burgemeester onwaardig en 
zeker niet representatief. Bovendien had de familie Heusdens 
steeds vaker te maken met veel lawaai in de omgeving. Het 
theater draaide op volle toeren en in hun buurt waren talrijke 
cafés hoorbaar aanwezig. 
Voordat het krediet voor het bestekklaar maken van het 
bouwplan 'door de raad' was, had zich over dit fenomeen een 
pittige discussie ontsponnen. Allereerst stond de plaats aan 
het water van de Nieuwe Maas ter discussie. Ook de grootte 
van de woning baarde zorgen. Het gezin Heusdens had één 
kind, waarbij het waarschijnlijk wel zou blijven. Wat te doen 
met een volgende burgemeester met een groot gezin? En wat 
te denken van andere woonwensen van toekomstige burge-
meesters? Met 23 voor en 6 stemmen tegen kon de architect 
toch aan de slag. 
In november 1958 was het tijd om - op basis van de plannen 
van architect E.H. Fledderus uit Rotterdam - tot aanbeste-
ding over te gaan. Het college vroeg de raad in te stemmen 
met een investeringskrediet van f 154.113 voor een ruime. 
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representatieve woning, die gebouwd zou moeten worden aan 
de Maasboulevard, pal naast het Delta Hotel. En dat vond de 
raad veel geld, zeker in die tijd, waarin het rijk kampte met 
grote begrotingstekorten en waarin het bouwen van een wo-
ningwetwoning slechts ca. f 16.500 kostte. Het adagium in 
die dagen was: er is een periode van bestedingsbeperking, 
dus niet investeren in zaken, die niet strikt noodzakelijk zijn. 
De liberale fractie zette de inhoudelijke discussie van het jaar 
daarvoor voort door te stipuleren, dat het hebben van een 
ambtswoning een burgemeester aardig zou beperken in zijn 
woonwensen. Er was immers een woning voorhanden. 
Architect Fledderus en aannemer Woudenberg kwamen in 
de loop van 1959 tot de ontdekking dat het beoogde krediet 
te weinig was om alle plannen te verwezenlijken. De plat-
tegrond van de woning werd vereenvoudigd en toen leek het 
wel te kunnen. 
Op 2 november 1959 mocht de 16-jarige Jasper de eerste paal 

Officiële overdracht van de sleutels van de ambtswoning aan de Maas-

boulevard aan een nog herstellende Heusdens en zijn vrouw 

slaan voor de woning van zijn ouders. In de zomer van 1960 
werd de bouw van de burgemeesterswoning voltooid. Omdat 
Heusdens nog herstellende was van zijn hartaanval, overhan-
digde loco-burgemeester Van Minnen hem de sleutel van de 
woning tijdens een sobere plechtigheid op - zoals boven al 
vermeld - 22 augustus 1960. 
Er waren ook tegenstanders binnen Vlaardingen, die nega-
tieve geluiden over de ambtswoning lieten horen: 'Godalle-
machtig, wat een mooie bungalow geeft hij zichzelf'̂ " .̂ 
De situering van deze woning (tegenover de toen nog stin-
kende raffinaderijen van Shell en Caltex) deerde de familie 
Heusdens niet: 'Liever stank mét een uitzicht, dan stank zon-
der uitzicht', placht Heusdens te zeggen^"'. Gek genoeg ver-
klaarde hij ooit, dat hij meer last had van de schittering van 
het water dan van de stank.^°'' Hij moest er wel aan wennen 
dat hij 's avonds tegen het helverlichte woord 'Shell' moest 
aankijken, vooral als de 'S' uitviel, want dan las Heusdens 
'heil', 'hetgeen overigens een dankbaar gespreksonderwerp 
was voor mijn gasten'™*. Een oud-directeur van Sunlight 
verwoordde het in een PS aldus: 'Ik hoop dat de toeter van 
de Sunlight U niet te veel ongemak zal aandoen, om 7.05-
7.15-9.00-9.15-12.00-13.00-17.00 uur en eventueel nog 'n 
paar keer 's avonds. Eén ding van voordeel: we stinken niet!' 
Heusdens PS-te terug: 'Uw PS is mij niet geheel duidelijk: de 
toeter van de Sunlight is inderdaad niet geruisloos, maar de 
fabricage van Omo niet geheel reukloos.'^"^ Toen commissaris 
van de Koningin mr. Kesper tijdens een boottocht langs de 
woning voer, merkte hij op: 'Daar schijnt een burgemeester 
in de stank te wonen'. Heusdens reageerde gevat: 'Als goed 
burgemeester sta ik vooraan, waar er stank is. Zo kan je je 
burger snel waarschuwen'™'. 

De oplevering van de ambtswoning was meteen de opmaat 
voor de verdere ontwikkeling van het project Maasboulevard. 
Bij de eerste paal had wethouder Van Minnen Heusdens in het 
zonnetje gezet: 'Deze woning is u van harte gegund, burge-
meester, want als er één man is, die hard heeft gewerkt voor 
de ontwikkeling van Vlaardingen, dan bent u het.'̂ "** 
Die waardering liet ook Hare Majesteit merken. In 1962 werd 
Jan Heusdens benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. De parafernalia werden hem tijdens een routinege-
sprek met de commissaris van de Koningin Klaasesz door 
laatstgenoemde toegeschoven met de woorden: 'Oh ja, de ko-
ningin heeft je nog benoemd tot Officier in de Oranje-Nassau'. 
Heusdens kon in zijn verbijstering niets anders zeggen dan 
'Dank je wel'. Had dat nu niet anders gekund?™" Hij maakte 
er later een opmerking over tegen de chef van het kabinet 
van de commissaris. Volgende onderscheidingen werden uit-
gereikt tijdens een min of meer officiële gebeurtenis..."° Ove-
rigens vond Heusdens het predikaat 'officier' maar magertjes. 
Teruggekeerd in Vlaardingen wilde hij van felicitaties dan ook 
niets weten.^" 

Heusdens hield zijn privéleven strikt gescheiden van zijn 
zakelijke besognes. Het kwam dan ook zelden voor, dat hij 
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collega-bestuurders of ambtenaren bij hem thuis uitnodigde. 
Hij werkte wel eens thuis en kon dan wel op afroep één van 
zijn topambtenaren verwachten. Piet Franken herinnerde zich 
zo'n bezoek. Hij kreeg een kopje thee aangeboden. Heusdens 
riep zijn vrouw en zei: 'Dat theezakje van vanmorgen kan je 
nog wel gebruiken. Dat heeft nog maar in één kopje gezeten'. 
Een wonderlijke gastvrijheid, maar ja, het was natuurlijk ook 
maar een ambtenaar, die zijn plaats moest weten.^'^ Veel roy-
aler ging het eraan toe, als Jan en Theda zakelijke relaties 
thuis ontvingen. Er werd geluncht, gedineerd en gedanst.^" 
Heusdens was ook vaak bereid "moeite' voor iemand te doen: 
een goed woordje voor snellere huisvesting, een aanbeveling 
voor een sollicitatie. Hij gebruikte zijn netwerk uitstekend. 
Vele 'amice-brieven' gingen regelmatig de deur uit.^" Zo be-
naderde hij minister Kan, om aandacht te vragen voor het 
steeds maar uitblijvende besluit over de financiering van de 
nieuwbouw van het stadhuis en het politiebureau: "Ik heb 
sterk het gevoel dat ik tegen een dot watten druk, welke geen 
weerstand biedt.'^'^ Zeer opmerkelijk was de brief die Heus-
dens naar niet minder dan de president-directeur van de Ne-
derlandse Spoorwegen stuurde, om te klagen over het feit, dat 
de spoorbomen in het centrum zo vroeg werden gesloten. Men 
moest minuten wachten tot de trein kwam, zodat velen vaak 
het oversteekveer misten...^'^ 

Op 17 mei 1968 was de burgemeester één dag ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Hij mocht het huwelijk sluiten 
van zijn zoon Jasper, die die dag trouwde met "mejuf-
frouw M.H. Soeteman'^". Bij die gelegenheid verklaarde 
vader Heusdens dat het voor de eerste en tevens laatste 
maal was dat hij deze functie zou bekleden. "Ik hoop van 
harte dat deze eenmaligheid ook voor jullie geldt'^'^, zei 
hij tot het bruidspaar. 

DE REGIO 

Er gebeurde meer rondom de Nieuwe Maas. Het boterde niet 
tussen Schiedam en Vlaardingen. Van beide kanten was be-
hoefte aan meer samenwerking voor de strijd tegen het grote 
Rotterdam, maar de verhoudingen waren daarvoor te gespan-
nen. De Schiedamse raad was er telkenjare in meerderheid 
van overtuigd dat Vlaardingen niet mét, maar ten koste van 
Schiedam zou willen samenwerken op het gebied van bij-
voorbeeld verkeersontsluitingen en woningbouw. Rond het 
vernieuwen van de Vijfsluizerbrug liepen de irritaties vaak 
hoog op. Heusdens moest een keer - zeer tegen zijn zin - ver-
antwoording aan de Vlaardingse gemeenteraad afleggen over 
"bijzonder onaangename besprekingen'^" met Schiedamse col-
legeleden, die blijkbaar hoog van de toren bliezen. Hij moest 
bij zo'n gelegenheid waarschijnlijk schouderophalend terug-
gekeerd zijn naar zijn werkkamer. Eind 1955 begon Vlaardin-
gen samen met Maasland en Maassluis met de ontwikkeling 
van een streekplan. 

In 1958 trad een college aan met de wethouders De Bruijn 
en Walstra (PvdA), Van Minnen (CHU) en Weststrate (AR). 
Dit college presenteerde in datzelfde jaar een nieuwe visie 
op de toekomst van de stad tot 1965, naar aanleiding van 
uitgebrachte studies van het rijk en de provincie over de 
"Randstad en Delta'̂ ^". Heusdens was uiterst kritisch over dit 
rapport, onder andere in een rede voor de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten op 12 november 1958. In 1958 liep het 
gemeentelijke overleg over samenwerking in het Waterweg-
gebied feitelijk vast. Heusdens vreesde volledige "verkitting' 
van de Randstad: het aaneengroeien van de grote steden tot 
één grote metropool en het volbouwen en industrialiseren van 
Voorne en Putten, waar een nieuwe stad, 'Deltastad' was ge-
projecteerd. Deze plannen benauwden de burgemeester en hij 
sprak dat ook meermalen tijdens openbare optredens uit. "Als 
men in dit gewest op deze wijze tot het jaar 2000 zou voort-
gaan, betekent zulks, dat vrijwel alle bestaande gemeenten (in 

Zuid-Holland - JACM) alsdan hun maximumcapaciteit zouden 
hebben bereikt.' Het ware beter - aldus Heusdens - om de 
grote expansie af te leiden richten Zeeland (het Sloegebied) 
en West-Brabant.^^' De Brielse Maas moest volgens hem de 
zuidelijke begrenzing van de industrialisatie blijven. 'Rotter-
dam mag zijn havens en industrieterreinen van mij uitbreiden 
tot diep in de Noordzee, wat mij betreft tot ze Engeland kun-
nen zien, maar niet naar het zuiden. Jaren geleden was er op 
Tiengemeten al een stad ontworpen voor vierhonderdduizend 
inwoners en nu wordt er druk gepraat over een kanaal dwars 
door Voorne en Putten. (...) Aan die expansiedrift naar het 
zuiden dienen wij paal en perk te stellen, anders springen we 
haasje over van het ene eiland naar het andere en is dit deel 
van ons land in het jaar 2000 één grote metropool, waaruit 
voor rust en ontspanning nauwelijks nog te vluchten is'̂ ^ .̂ 
Overigens bleek hieruit dat de industriële expansie van Vlaar-
dingen ook zijn grenzen kende. Op termijn leek Vlaardingen 
het inderdaad te moeten afleggen tegen de revolutionaire 

Het Deltahotel met links daarvan de ambtswoning van de burgemees-

ter 
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Rotterdamse plannen, voor wat later bekend zou worden als 
de Maasvlakte De Vlaardingse havens gingen steeds meer 
onderdeel uitmaken van de havenagglomeratie "Groot Rotter-
dam' 
Een grote verdienste van Heusdens was onder andere, dat 
hij zijn mening nooit liet begrenzen door de Vlaardingse ge-
meentegrenzen Het college had kort na zijn aantreden een 

Een gedeelte van het College van Burgemeester en Wethouders in 1966 

wethouder T de Bruijn Heusdens gemeentesecretaris A Kranenburg 

en wethouder E P van der Veen 

werkbezoek gebracht aan Londen en omgeving, om zich op de 
hoogte te stellen van de manier, waarop de Engelsen omgin-
gen met grote stadsuitbreidingsprojecten Ook verscheen in 
1959 het 'Rapport inzake de beginselen van intercommunale 
samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening in 
het Nieuwe Waterweggebied' Dit rapport pleitte voor verre-
gaande samenwerking tussen de Rijnmondgemeenten (en ook 
voor de bebouwing van de Broekpolder) ^" In zijn nieuwjaars-
rede waarschuwde Heusdens voor een te grote invloed van 
de gemeente Rotterdam op het Rijnmondgebied Hij bekriti-
seerde zijn Rotterdamse collega Van Walsum, die gemeenten 
waarschuwde vooral niet tegen de Rotterdamse plannen te 
zijn Rotterdam had het plan de regering te verzoeken de ha-
vengebieden (inclusief Botlek en Europoort) te annexeren ^̂ '' 
Vlaardingen bouwde ook gedeeltelijk voor gezinnen die in 
Rotterdam te klein woonden Het was Heusdens lange tijd een 
doorn in het oog, dat de financiële risico's bij Vlaardingen la-
gen en dat Rotterdam nauwelijks bereid was hierin toeschie-
telijk te zijn 

Tijdens de inauguratie van de nieuwe gemeenteraad in 1962 
hield de burgemeester opnieuw een pleidooi voor een nieuwe 
bestuurslaag 'Rijnmond' De afzonderlijke gemeenten konden 
niet alles meer zelf en moesten dat ook niet meer willen Het 
eerste wetsontwerp van de regering werd door Rotterdam 
van tafel geveegd In datzelfde jaar publiceerde hij een open 
brief in de regionale pers, waarin hij wederom felle kritiek 

had op de houding van Rotterdam en zijn 
burgemeester Van Walsum inzake nau-
were samenwerking De Rotterdamse 
verwijten dat andere regiogemeenten 
die nauwere samenwerking frustreerden, 
schoten bij Heusdens in het verkeerde 
keelgat De burgemeester van Rotterdam 
moest bovendien ambtshalve voorzitter 
van de Rijnmondraad worden, of de re-
giogemeenten dat nu wilden of niet Deze 
hautaine houding van Rotterdam veroor-
zaakte eerder annexatie dan integratie, 
volgens Heusdens 'De strijd wordt aan-
gebonden met een argumentering en ac-
centuering die zich verwijderd heeft van 
de werkelijkheid Diegenen, die onder in-
tegratie identificatie met de belangen van 
Rotterdam verstaan, zullen het met Rot-
terdams burgemeester roerend eens zijn ' 
Rijnmond moest niet de oplossing voor 
Rotterdamse problemen worden, maar 
voor alle problemen in de gehele regio ^̂ * 
In een adres aan de Tweede Kamer be-
pleitte het Vlaardingse gemeentebestuur, 

dat de leden van het bestuur van 'Rijnmond' rechtstreeks ge-
kozen zouden moeten worden Mede door dit initiatief is dat 
uiteindelijk ook vastgelegd in de randvoorwaarden De jurist 
Heusdens het zich zo van zijn beste kant zien Uiteindelijk 
werden in 1965 toch de handtekeningen gezet voor wat het 
'Openbaar Lichaam Rijnmond' zou gaan heten Heusdens zelf 
vond dat regionale samenwerking voorzichtig langs de wegen 
van geleidelijkheid moest worden bewandeld 'Samenwer-
ken, niet samensmelten' en 'verkennen en aftasten' waren de 
richtinggevende woorden̂ *̂*, want aan de andere kant pleitte 
hij tijdens zijn nieuwjaarsrede van 3 januari 1963 voor meer 
'speelruimte' voor gemeenten ten opzichte van een rijksover-
heid, die steeds centralistischer ging denken en werken ^̂ ' 
De jaren daarna zouden velen (ook Heusdens) regelmatig 
waarschuwen voor de grijpgrage vingers van het grote Rot-
terdam Hij had daar overigens zelf ook belang bij Heusdens 
was hoofd van de politie en brandweer in Vlaardingen en dat 
wilde hij blijven ook ^̂ * 

Het Openbaar Lichaam Rijnmond werd geboren onder slecht 
gesternte en zou daarvan altijd last houden In 1967 probeer-
de Heusdens tijdens een I U L A -congres in Stockholm de ze-
geningen van de nieuwe bestuurslaag uit te leggen 
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Heusdens over gewestvorming in Rijnmond: 
"Ik ben daar een fel tegenstander van. Je geeft iets prijs 
wat onvoldoende bestudeerd is en met vage termen aan-
geduid wordt. De burgerij komt veel te ver van het be-
stuurlijk apparaat af te staan. Het gemeentebestuur moet 
juist dicht bij de bevolking staan. Nee, ik ben een fel te-
genstander'.^^^ 

HET VERKEER RUIM BAAN 

Werkgelegenheid, wonen en recreatie waren voor het col-
lege de belangrijkste onderwerpen. Over werkgelegenheid 
hoefde het college zich echter voorlopig nauwelijks zorgen 
te maken. In 1960 waren er welgeteld 212 werklozen in het 
ressort van de Kamer van Koophandel; dat is een percentage 
van 0,3% van de beroepsbevolking.^^" In november 1961 was 
dat aantal zelfs gezakt naar 54 personen.^^' Er was een ui-
terst overspannen arbeidsmarkt, maar die werd in de jaren 
daarna opgevangen door de toenemende stroom "gastarbei-
ders'. In de toekomststudie van het college werd een pleidooi 
gehouden voor versnelde woningbouwprojecten (een groei 
naar uiteindelijk 155.000 inwoners door onder andere ontslui-
ting van de "Noord-Oostwijk', het latere Holy, Hoogkamer en 
Zuidbuurt), verdergaande industrialisatie, nieuwe verkeers-
aders (de verbreding van de A20, de doortrekking van de A4 
[sic!], de Beneluxtunnel, de 'Verlengde Doenkade' ten noorden 
van Vlaardingen met de aansluitende Blankenburgtunnel) 
en - wederom - verdere sanering van de binnenstad. Deze 
maatregelen zouden meer arbeidskrachten naar de Waterweg 
moeten lokken. 
In 1958 publiceerde Rijkswaterstaat een vele jaren omvattend 
rijkswegenplan. Onderdeel van dat plan was de aanleg rond 
1980 van een tunnel onder de Nieuwe Maas als onderdeel van 
de zogenaamde Zoomweg, die Amsterdam met Antwerpen 
moest gaan verbinden. Heusdens, gesteund door de toenmali-

De entree van de in 1967 net geopende Beneluxtunnel. 

ge directeur van de Shell, Jan Willem Ernste, was ervan over-
tuigd dat die aanleg veel te laat zou komen. De verkeersont-
wikkelingen van eind jaren vijftig vroegen om een drastische 
en vooral snelle aanpak van deze problematiek. Het rijk was 
aanvankelijk van plan in 1980 te starten met de aanleg van 
een tunnel in de buurt van Vlaardingen/Schiedam. 

Heusdens tijdens zijn nieuwjaarsrede op 3 januari 1968: 
"Zo neemt men aan dat in het jaar 2000 500.000 a 600.000 
voertuigen per etmaal de rivier zullen kruisen. Relateert 
men dit aantal aan het begrip rijstroken (12.500 per 
strook), dan zullen er in 2000 circa 40 rijstroken nodig 
zijn. (...) De oeververbindingen zijn dan als volgt bedacht 
(van oost naar west): Van Brienenoordbrug, Willemstun-
nel, Maastunnel, Beneluxtunnel (verbreed). Blanken-
burgtunnel en Europoorttunnel, in totaal 40 rijstroken. 
(...) Dames en heren, uit het bovenstaande tekenen zich 
de contouren van Vlaardingen af in het jaar 2000 met 
circa 130.000 inwoners. Holy en de Broekpolder zullen 
zijn gebouwd, (...) de binnenstad zal zijn gesaneerd en 
gereconstrueerd, terwijl een ruime keuze uit oeverver-
bindingen mogelijk is'̂ ^ .̂ 

Heusdens vond dat, gezien de verkeersomstandigheden eind 
jaren vijftig, veel te laat. De tunnel moest er veel sneller ko-
men, om verkeerscongesties te voorkomen. Heusdens nam 
het initiatief door het oprichten van een voorbereidingscomi-
té, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam en van de Ministerie 
van Verkeer en van Financiën. Het realiseren van dit presti-
gieuze project zou één van Heusdens grootste prestaties wor-
den. In 1962 werd in Den Haag de NV Beneluxtunnel opge-
richt; Heusdens werd (honorair) president-commissaris. Het 
toenmalige hoofd juridische en kabinetszaken, mr. P.C. Fran-
ken, trad gedeeltelijk in dienst van de NV. De wethouders wa-
ren in eerste instantie redelijk sceptisch over het slagen van 
de onderneming. Zij vonden dat Franken de werkzaamheden 
maar in eigen tijd moest gaan doen. Gelukkig werd er toen 
nog niet "tijdgeschreven'.^ '̂̂  De NV moest ervoor zorgen dat de 
tunnel met particuliere financiering aangelegd kon worden. 
De grootste lening uit de geschiedenis van het Nederlandse 
particuliere bedrijfsleven (f 85 miljoen) moest bekrachtigd 
worden met maar liefst 1.800 handtekeningen. Uiteindelijk 
wist de NV een kwart miljard gulden bij elkaar te schrapen 
voor de bouw van de tunnel, de op- en afritten en een ge-
deelte van de toevoerwegen. Om een gedeelte van dat geld 
terug te verdienen werd in de eerste jaren van zijn bestaan tol 
(f 1,- per auto) geheven. Vrijwel alle grote industrieën van de 
agglomeratie investeerden in het bouwwerk. De bouw startte 
formeel in juni 1963 en reeds in juni 1967 werd het kunst-
werk door H.M. Koningin Juliana geopend, in aanwezigheid 
van de minister van verkeer en waterstaat, de commissaris 
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van de Koningin en burgemeesters uit vele omliggende ge-
meenten Het moet voor Heusdens weer een onvergetelijk 
moment zijn geweest 

Uit het draaiboek van de opening van de Beneluxtunnel 
"Voor de ontvangst van H M de Koningin is een speciale 
kamer in gereedheid gebracht waar Zij zich bij aankomst 
kan terugtrekken Voor H M de Koningin en een klein 
gezelschap zal een afzonderlijke tafel in het eetgedeelte 
gereserveerd staan ( ) In de Harmonie is een kamer in 
gereedheid gebracht waar Zij zich even kan ophouden 
( ) Na aankomst aan het Delta Hotel begeeft H M de 
Koningin zich naar een voor Haar gereserveerde kamer 
De echtgenote van de President-Commissaris (mw Heus-
dens-JACM) is tot Haar beschikking ( ) H M de Konin-
gin zal in de gelegenheid worden gesteld in Haar kamer 
iets te gebruiken Voor Haar zijn sigaretten van het merk 
Chesterfield en Lucky Strike aanwezig '̂ '̂ 

Majesteit nippend aan een wit wijntje en genietend van een sigaret bij 

de opening van de Beneluxtunnel 

Het was de kroon op het werk van Heusdens, dat door de 
krachtsinspanning van zeer velen in een jarenlange arbeid was 
verricht Rijkswaterstaat moest toen nog wel de verschillende 
aansluitende wegen afbouwen Ruim 40 jaar daarna bestaat 
een van die wegen nog steeds slechts als dijklichaam Ook nog 
niet aangelegd zijn (waar Heusdens er ook groot voorstander 
van was ze wel te bouwen) de noordelijke randweg 'boven' 
Holy met aansluiting op de Blankenburgtunnel tussen Maas-
sluis en Rozenburg met een vierde Vlaardings NS-station, de 
Willemstunnel in het centrum van Rotterdam en een spoor-
tunnel naast de Beneluxtunnel 
In het voorjaar van 1966 vertrok het echtpaar Heusdens op 
vakantie naar Italië Heusdens onderbrak zijn reces enige da-
gen "om een bepaald object te bekijken, dat voor de bouw van 

de Beneluxtunnel van belang is', zo schreef hij de commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland^''^ 
Met enige moeite kon de Vlaardingse gemeenteraad instem-
men met een grenswijziging de Beneluxtunnel ging geheel 
naar Schiedams grondgebied Eigenlijk was de tunnel immers 
van oorsprong een Vlaardings (lees Heusdens') speeltje Het 
was daarom in de ogen van de Vlaardingers onbegrijpelijk, 
dat Schiedam nu met de eer mocht gaan strijken 

Heusdens in zijn nieuwjaarstoespraak van 5 januari 
1967 
'Besturen is het zoeken van de juiste weg tussen de scil-
lâ "̂ van de plannen en de charybdis van de uitvoering 
De scilla van de plannen goede plannen moeten worden 
opgesteld met de ernstige wil deze plannen te realiseren, 
hetgeen inhoudt dat bij het eerste en geringste niet van 
dergelijke plannen mag worden afgeweken 
De charybdis van de uitvoering het is zo verleidelijk alle 
plannen tegelijk en ineens uit te voeren Het doet mij 
denken aan een vrouw in de schoonmaaktijd Als zij het 
huis van de kelder tot en met de zolder tegelijk aanpakt, 
IS dit huis een grote wanorde De na gedane arbeid thuis 
komende man kan nergens zijn zoete rust vinden '̂ '̂ 

STADSONTWIKKELING 
Op basis van het bovengenoemde meerjarenplan begon een 
nieuw college na de verkiezingen op 2 september 1962 aan 
zijn karwei Heusdens had als wethouders de heren H K van 
Minnen en M H L Weststrate (beiden Protestants-Christehj-
ke Groep - PCG) en Teun de Bruijn en G Walstra (PvdA) Dit 
stevige college had woningbouw, stadssanering en verkeers-
maatregelen centraal staan en zou daarmee ook de geschiede-
nis ingaan als het stadsbestuur (in de persoon van Teun de 
Bruijn), dat - geheel conform de normen van die tijd - als een 
bulldozer door Vlaardingen zou gaan de Afrikaanderbuurt 
ging plat en de eerste aanzet voor de beruchte Liesvelddoor-
braak kwam op de tekentafels Onder het mom van aanpas-
sing en modernisering werden grote verkeersverbindingen uit 
de vier windstreken ontworpen Een doorbraak vanaf de Oude 
Havenbrug richting Joubertstraat werd noodzakelijk geacht, 
zodat obstakels aan de Westhavenplaats en de Hoogstraat 
moesten verdwijnen Door de zo ontstane bres in de bebou-
wing verscheen hoog boven het Liesveld-winkelcentrum (eer-
ste winkelstnp geopend op 13 maart 1959) een "snelweg', die 
aanvankelijk ook dwars door de Afrikaanderwijk zou moeten 
worden doorgetrokken Volgens Heusdens was dit Liesveld-
viaduct de grootste aanwinst voor de binnenstad in jaren "Dit 
viaduct haalt de monotonie uit het stadsbeeld en verleven-
digt het geheel '̂ ^̂  Later werd een lus geprojecteerd om het 
viaduct aan te laten sluiten aan de De Wetstraat De lus zou 
er nooit komen Het viaduct "liep dood' tegen de huizen van 
de Markgraaflaan, hetgeen Heusdens betreurde Zo was de 
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omvorming van het centrum van Vlaardingen tot een moder-
ne metropool niet af. 'Maar misschien ligt voor toekomstige 
bestuurders - als de stad naar haar uiteindelijke voltooiing 
groeit en daarmede de tweede fase van de binnenstad in ont-
wikkeling is - er wellicht de theoretische kans de oprit van 
het viaduct op niveau voort te zetten tot over de Burgemees-
ter Pruissingel.'^^' 
De voltooiing van het Liesveld-winkelcentrum trok veel aan-
dacht in binnen- en buitenland. De eerste jaren werd het 
Vlaardingse gemeentebestuur overstelpt met verzoeken voor 
ontvangsten, uitleg en rondleidingen. Het Belgische minis-
terie van middenstand schreef de burgemeester na een be-
zoek aan Vlaardingen: "Het is duidelijk dat een bezoek aan 
het winkelcentrum van Vlaardingen en de nieuwe woonwijk 
Liesveld noodzakelijk is, wil men een overzicht hebben van de 
winkelcentra in Nederland.'^*" Zo bezocht de Zuid-Koreaanse 
minister van bouwnijverheid Chun Ye Yong in februari 1966 
acht Europese landen, waaronder Nederland. En dus was hij 
nieuwsgierig naar de stedenbouwkundige ontwikkelingen in 
de binnenstad van Vlaardingen, met name naar het aanzicht 
van het Liesveld en de opzet van de Westwijk. Als cadeau ont-
ving Heusdens een Koreaanse "Kakemono', een verticale rol-
schildering, als "token present'.^'^ Zijn er stadsuitbreidingen 
in Seoel, die sterk doen denken aan de Westwijk? 

Burgemeester Heusdens tijdens de opening van het win-
kelcentrum Liesveld op 8 november 1963: 
"Dames en heren, een nieuw stadscentrum, niet om daar-
mede door en voor deze, onze generatie een soort monu-
ment op te richten voor hen die na ons komen en daarme-
de een soort tastbaar bewijs van durf, verbeeldingskracht 
en doorzettingsvermogen te geven. 
Neen, dames en heren, een nieuw stadscentrum, alleen 
uit rationele overwegingen. Een nieuw centrum (...) om 
daarmede een basis te hebben voor ons hedendaags be-
leid. Een beleid dat er op gericht is dat het centrum steun, 
houvast zal bieden aan en een samenbindend element zal 
vormen voor het Vlaardingen van heden en morgen.'̂ *^ 

Het was - zoals eerder ook al gezegd - 'de tijd', die dit soort ri-
goureus ingrijpen vergoelijkte. En er stonden inderdaad in het 
centrum ook wel kleine, donkere woninkjes. De kranten van 
die tijd hielden de lezers voor, hoe vooruitstrevend Vlaardin-
gen wel was. Men drukte foto's van verdwijnende doorkijkjes 
nog één keer af met als onderschrift, dat dit fraaie (maar ook 
wel oude) stukje Vlaardingen binnenkort gesloopt zou wor-
den om plaats te maken voor een moderne verkeersweg en 
nieuwbouw- en industrieflats. De krant De Rotterdammer 

maakte het nog fraaier door juichend melding te maken van 
de sloop van alle woonhuizen aan één kant van de School-
straat (ten behoeve van de nieuwbouw van het stadhuis): deze 
sloop "heeft onverwachts een ruim uitzicht geopend op onze 

Architect, bestuurders en ambtenaren bij de eerste paal van het Ge-

meentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf aan de Hoflaan Herkenbaar 

zijn onder anderen de ambtenaren Spruijt, Gerritze en Meijer 

Een half gesloopte Schoolstraat in afwachting van de nieuwrbouw van 

het stadhuis 
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Grote Kerktoren'"^ De chef afdeling stadsuitbreiding schreef 
niet zonder trots: "Het oude hart van Vlaardingen verdwijnt 
nagenoeg geheel. Het nieuwe hart, een eigentijds hart wordt 
stukje voor stukje in elkaar gepast. (...) Aanpassing en ver-
nieuwing is aan het groeien en zal blijven groeien. Met ver-
trouwen ziet Vlaardingen uit naar het nieuwe centrum, het 
nieuwe hart van de stad'. Burgemeester Heusdens sloeg een 
en ander ongetwijfeld met genoegen gade. Hij was een fer-
vent voorstander van effectief saneren en snel, efficiënt en 
hoog bouwen. "Het is een aanval op de oude stad'^''*. Al het 
nieuwe was immers mooi, fraai, een aanwinst, etc, etc. En 
de burgerij? De verdreven centrumbewoners? Ze lieten het 
allemaal gelaten over zich heen komen. Het gezag bepaalde 
uiteindelijk, wat er moest gebeuren en aan gezag tornde je 
(nog) niet... 

"De oude, naar hedendaagse begrippen, benauwde bin-
nenstad zal moeten verdwijnen en vervangen worden 
door een city, het moderne Vlaardingen waardig. Als 
integrerend onderdeel is een brede verkeersweg dwars 
over de nieuwe binnenstad geprojecteerd, waarvan met 
het eerste gedeelte een dezer weken begonnen wordt. 
Pleinen, winkelstraten, parkeerterreinen, compleet met 
grote warenhuizen, restaurants enz. zullen de plaats in-
nemen van de 1.600 oude pandjes die hier successieve-
lijk verdwijnen. De eerste segmenten van deze nieuwe 
binnenstad zijn reeds verwezenlijkt en jaarlijks wijkt de 
oude huizengordel verder terug om plaats te maken voor 
moderne hoogbouw met winkels van grootsteedse al-
lure.'^" 

Half jaren zestig telde Vlaardingen ca. 11.000 nieuwe wonin-
gen. Sinds het aantreden van Heusdens betekende dat gemid-
deld 700 woningen per jaar. Op 24 augustus 1964 werd in 
Holy de eerste woning opgeleverd aan de familie Mak. Vader 
Mak was werkzaam als monteur bij Cincinnati. De familie 
Mak ging wonen in de Sperwerlaan 543, een vierkamerflat op 
de eerste woonlaag. 
Holy zou uiteindelijk plaats moeten gaan bieden aan 45.000 
inwoners. Niet zo soepel ging de financiering van de bouw 
van het Holy Ziekenhuis. Was de bouw begroot op f 12 mil-
joen, uiteindelijk bedroegen de kosten f 30 miljoen. Heusdens 
beklaagt zich in zijn herinneringen, hoe hij steeds maar weer 
terug moest naar de gemeenteraad om extra kredieten te vra-
gen. En de raad werd daar steeds kribbiger over. De burge-
meester ging twijfelen, of hij wel competent genoeg was om 
een bouwkrediet te bewaken.^" 
Minister van sociale zaken en volksgezondheid Suurhoff had 
hier ook een rol in. Hij maakte het eerste bouwplan met één 
pennenstreek ongedaan. Een nieuw plan ging veel meer tijd 
en geld kosten. Toch kwam de minister uiteindelijk de eerste 
paal slaan. Bij de officiële opening van het ziekenhuis door 

commissaris van de Koningin Klaasesz - Suurhoff was inmid-
dels minister van verkeer en waterstaat - memoreerde Heus-
dens het afblazen van het eerste plan. 'Nu de minister op een 
andere stoel zit (...) hoop ik niet dat hij ook een streep haalt 
door onze verkeersplannen'.^"** Deze opmerking werd hem la-
ter in het jaar tijdens de begrotingsbehandeling door fractie-
voorzitter Barendregt van de PvdA niet in dank afgenomen. 
Het paste niet een minister zo'n sneer te geven.'̂ '"' 

VAN BURGERVADER TOT STADSMANAGER 

Eindjaren zestig waren de blauwdrukken van heel Holy klaar: 
een evenwichtige verdeling van hoogbouw en laagbouw, drie 
winkelcentra en een metroverbinding met Rotterdam, die uit-
eindelijk doorgetrokken zou gaan worden de Broekpolder in, 
als ook daar woningen gebouwd zouden gaan worden. ̂ °̂ In 
het centrum was een zogenaamde 'zakenwijk' geprojecteerd 
met de winkelpromenades, plantsoenen en waterpartijen. In 
geen enkel jaar kwamen zoveel woningen gereed als in 1969: 
maar liefst 1418, terwijl op 1 januari 1970 in totaal 1645 
woningen in uitvoering waren.^^' Het voorstel om drie win-
kelcentra in Holy te projecteren, vond de gemeenteraad wat 
overdreven, maar volgens de werkgroep was er geen reden 
tot bezorgdheid. Na een door wethouder De Bruijn geslagen 
eerste paal op 15 augustus 1968 mocht Heusdens op 1 mei 
1970 het winkelcentrum en op 14 juli 1970 de eerste Albert 
Heijn-supermarkt in het winkelcentrum openen. Op 13 mei 
van dat jaar was het de beurt aan wethouder Walstra om Win-
kelcentrum De Holiërhoek in gebruik te nemen. 

De bouw van het winkelcentrum Holiërhoek in 1970 

Dwars door de wijk van oost naar west was de Europaboule-
vard geprojecteerd, die ter hoogte van het zakencentrum (het 
latere "De Loper') in een tunnel gegoten zou moeten worden. 
Ook Rijksweg A4 stond prominent ingetekend. "Met de Broek-
polder mee kan Vlaardingen uitgroeien tot ca. 155 a 160.000 
inwoners, welk aantal volgens provinciale prognoses onge-
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veer in 1985 kan zijn bereikt' ^̂ ^ Uiteindelijk bereikte Vlaar-
dmgen met ruim 82 000 inwoners midden 1972 de top De 
Broekpolder ('ons te bouwen modelstadje', zoals Heusdens het 
eens noemde^^') werd vooralsnog niet bebouwd, mede omdat 
de miheuomstandigheden in die tijd van dien aard waren, dat 
woningbouw binnen een bepaalde straal van verontreinigde 
industrieën door de hogere overheden werd ontmoedigd 
Heusdens zou later in zijn afscheidsrede waarschuwen de stad 
niet al te veel meer te laten groeien Die uitspraak was op 
de valreep een opvallende wending in het denken van Heus-
dens over de mate, waarin Vlaardingen zou moeten groeien 
Hij vond dat een inwoneraantal van beneden de 100 000 al-
les prettig overzichtelijk deed blijven'̂ '̂' Wellicht dat hij toch 
langzamerhand aansloot bij de steeds helderder wordende vi-
sie, dat Vlaardingen helemaal met die groeistad zou moeten 
zijn, zoals dat jarenlang was uitgedragen 

Wethouder Kloots tijdens de huldiging van Heusdens bij 
zijn zilveren ambtsjubileum over de karaktertrekken van 
de burgemeester 
'Manager, koopman, zakelijk, eerzuchtig, na 1960 min-
der geprononceerd Energiek, ijverig, chauvinistisch, zeer 
werkzuchtig, wilskrachtig, enthousiast, heetgebakerd, 
ongeduldig, zenuwachtig, intelligent, leiderschap (soms 
wat te veel), zorgzaam, belangstellend, integer, demo-
cratisch, formeel, correct, stijlgevoelig, representatief, 
gevoel voor humor, ongodsdienstig, gerijpt, mild, huise-
lijk, liefhebben van het goede der aarde, nieuwsgierig, 
spraakzaam, gemoedelijk, liberaal, feestneus, behendig, 
engeltje (zweeft immers als een engeltje boven de wet-
houders).'^''' 

De gevolgen van de groei voor de binnenstad waren op en-
kele punten desastreus In de oude stad werden in twintig 
jaar tijd ca 1 500 woningen gesloopt Ze werden niet geschikt 
geacht voor de moderne tijd Dat er schilderachtige plekken 
in de stad verdwenen werd op de koop toegenomen 'De bin-
nenstad, welke naast de eigenaardigheden ook de bezwaren 
van een middeleeuwse stadsaanleg vertoont, dient te wor-
den gesaneerd'^^^ Dat vond ook loco-burgemeester H K van 
Minnen, toen hij op 15 september 1965 het pand van C&A 
(Brenninkmeijer) opende ' de verantwoordelijkheid voor de 
gezondmaking en de vernieuwing van de oude binnenstad 
Oud in de zin van het stedebouwkundige, verouderd gezien in 
het licht van moderne winkelgroepermgen Het behoeft niet 
verheeld, dat het 'schoonmaken' (in de zin van het vrijmaken 
van de grond) een zaak is van langdurige en soms moeizame 
onderhandelingen met de bestaande gebruikers van de grond 
Om de grond voor dit gebouw ter beschikking te krijgen zijn 
met de grond gelijk gemaakt de panden Hoogstraat 170 t/m 
180, Het Pad 7 t/m 19, Kuiperstraat 1 t/m 9'^" De loco-bur-
gemeester was er trots op Hij zou het andere akkevietje gauw 

oplossen een gordel van parkeerterreinen rond de stad en het 
Veerplem als parkeerterrein 
Onderdelen van de stadsontwikkeling waren midden jaren 
zestig danig in het slop geraakt Uit bezorgdheid over de ont-
wikkeling van de (precaire) gemeentelijke financiën en de 
financiële verhoudingen met het rijk werd allerlei planvor-
ming stopgezet Dat betrof saneringsplannen rond de haven 
(de Oude Haven zou gedempt moeten worden i) en het plan 
voor tuindorp "Hoogland' ('Holy-l') Het opspuiten van het 
poldergebied bleek erg veel te vergen van de financiële mid-
delen van Vlaardingen Onzeker was in 1964 verder de wijze, 
waarop het Liesveldviaduct zou moeten worden afgebouwd, 
'omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de vraag wat nu 
eigenlijk de functie moet zijn van het viaduct'̂ ^^ Dat deze 
vraag opkwam, toen het viaduct al was aangelegd, lijkt met 
erg op lange-termijndenken De ambitie van Heusdens werd 
erdoor niet verminderd Desnoods moesten financieringsmid-
delen gezocht worden door het afstoten van bezittingen, die 
in het verleden verworven waren Hij was zijn tijd ver vooruit, 
toen hij tijdens een nieuwjaarsrede de woorden 'planmatig 
werken' lanceerde^^^ 
In 1964 stond de burgemeester (inmiddels 'gegroeid' van 
burgervader tot stadsmanager) aan het hoofd van een zware 
Vlaardingse delegatie die een meerdaags werkbezoek bracht 
aan Birmingham en omgeving, dit alles in het kader van de 
woningbouwontwikkelingen in Holy Heusdens het zich on-
der anderen vergezellen door wethouder Teun de Bruijn, de 
architecten Van Tijen en De Ranitz, ondernemers, vertegen-
woordigers van grootwinkelbedrijven en verkeerskundigen 
ZIJ allen waren lid van de door de ambitieuze Heusdens in het 
leven geroepen 'Werkgroep Zakenwijk Holy' De groep had tot 
taak van Holy een wijk te maken, waar wonen, werken en 
winkelen met elkaar in evenwicht waren De heren bezochten 
daartoe het kort daarvoor geopende grootste winkelcentrum 
buiten de VS, het Buil Ring Centre, en de stadsvernieuwingen 
in Coventry Enige weken later vond er een vergelijkbaar be-
zoek aan Tilburg plaats Bij die gelegenheid werd het voltal-
lige college begeleid door de leden van de gemeenteraad Dit 
alles moest dienen als 'input' voor het Vlaardingse beleid in 
het algemeen en Holy in het bijzonder '̂'° 
De Vlaardingse bestuurders reisden wel eens per gereser-
veerde trein Heusdens schreef dan tevoren een brief aan ir 
Lohmann, de president-directeur van de NS, om een treinstel 
te regelen, inclusief een ontbijt in de ochtend en een diner des 
middags 'waaraan dan een aperitief vooraf zou moeten gaan' 
Voor dit laatste werd een speciaal Wagon-Lits-rijtuig gechar-
terd ^" In hetzelfde jaar werden nog oriëntatiereizen naar Bel-
gië, Bradford (Engeland) en Milaan georganiseerd Stadsont-
wikkeling en milieuproblemen waren steeds de hoofdmoten 
van deze reizen 

In 1967 verscheen het zogenaamde 'Komplan', het basisplan 
sanering binnenstad, waarin het gemeentebestuur pleitte 
voor een nog drastischer sanering van de binnenstad Met 
name de historische ruggengraat van Vlaardingen met in het 



centrum daarvan de Hoogstraat zou zijn karakteristieke aan-
zien gaan verliezen. Voorts zou het gehele gebied, begrensd 
door de Zomerstraat, de Oude Haven, de Parallelweg en de 
Stationsstraat verdwijnen ten bate van handel en industrie. 
De Stationsstraat zou omgevormd worden tot een brede Sta-
tionsboulevard. De drastische sanering van de binnenstad 
werd niet als een verlies beschouwd. Heusdens sprak tijdens 
de opening van het Liesveldviaduct in 1969 over het feit, 
dat Vlaardingen het voordeel had, dat er nauwelijks histori-
sche pandjes in de binnenstad hadden gestaan. Dus slopen 
was niet pijnlijk. Hij had er wel begrip voor, dat vele gezinnen 
het er moeilijk mee hadden hun vertrouwde huisjes met 'hun 
lage buurtjes' te moeten verlaten.'^''^ Een positief aspect van 
de nieuwe plannen was het loslaten van de dempingsplannen 
van de Oude Haven. 

De chef van de eerste afdeling van het Vlaardingse ge-
meentehuis schrijft op 19 april 1973 het college van B&W 
een brief met als onderwerp: straatnaamgeving verbin-
dingsweg Hargalaan-Burgemeester Pruissingel: 
'In uw college is de suggestie gedaan de langste weg in 
de gemeente te noemen naar de man, die het langst bur-
gemeester is. De raad moet dit besluit nemen en zal dan 
in dit incidentele geval kunnen afwijken van de eerder 
door hemzelf vastgestelde gedragslijn alleen overleden 
personen in straatnamen te eren. (...) Ik stel u voor aan 
de verbindingsweg (...) de naam te geven Burgemeester 
Heusdenslaan. Voor de ambtsvoorganger van de burge-
meester, de heer Siezen, wiens rol en tijden wat anders 
lagen, kan bij een volgende gelegenheid van straatnaam-
geving in de binnenstad een passend voorstel worden 
gedaan'.^^^ 

Desalniettemin ging één groepering zich roeren, toen leek dat 
zowat de gehele binnenstad geofferd dreigde te worden ten 
behoeve van nieuwbouw en verkeersmaatregelen: de Histo-
rische Vereniging Vlaardingen (HVV), opgericht in 1967 door 
enkele verontruste Vlaardingers. In 1970 verscheen de notitie 
'Heeft het verleden van oud-Vlaardingen toekomst?', waar-
bij de HVV ervoor pleitte het oude Vlaardingen te sparen en 
te integreren in het nieuw te ontwikkelen Vlaardingen. Deze 
notitie bleek van grote invloed op het expansiedenken, dat 
tot dan toe de politiek en de maatschappij had beheerst: de 
grenzen waren bereikt. Heusdens sprak bij de overhandiging 
van de notitie door Mari den Draak de diplomatieke woor-
den: 'Ik ben verheugd dat er onder de burgers mensen zijn die 
hart hebben voor de plaatselijke gemeenschap. De gemeente 
kan het niet alleen af. U hebt als Historische Vereniging de 
handschoen opgenomen'. ̂ '''' Het moet de burgemeester toen al 
enige onrust hebben bezorgd, dat steeds meer sociaal-maat-
schappelijke groeperingen hun monden gingen roeren. De tijd 
van 'accepteren, wat de hoge heren besluiten' was definitief 

Protesten tegen de aanleg van de Burgemeester Heusdenslaan 

voorbij. Een grote stap voorwaarts was in deze tijd dan ook de 
opening van informatiecentra voor de nieuwe inwoners van 
de in aanbouw zijnde wijk Holy en voor burgers in drie andere 
wijken van de stad. Vlaardingen had al in 1953 een speciale 
begrotingspost 'kosten van voorlichting omtrent de gemeen-
te' ingevoerd en was sinds halfjaren 50 een van de eerste Ne-
derlandse gemeenten met een echte voorlichtingsambtenaar. 
Zijn naam was J.C. (Hans) Spruijt. Hij mocht in zijn eerste jaar 
al een brand blussen tussen gemeentebestuur en journalisten. 
Aanleiding waren enige niet-welgevallige artikelen over de 
gemeente en het gemeentebestuur. 

700 JAAR 
Vlak voor zijn pensionering mocht Heusdens als voorzitter 
van het voorbereidingscomité vele maanden met zijn burgerij 
meegenieten van de festiviteiten rondom het zevenhonderd-
jarig bestaan van de stad. De voorbereidingen waren al tien 
jaar daarvoor begonnen, toen Heusdens tijdens zijn nieuw-
jaarsrede in 1963 het feit memoreerde dat deze Vlaardingse 
verjaardag eraan zat te komen. De burgemeester wilde met 
grootscheepse festiviteiten 'het andere Vlaardingen' aan het 
land laten zien: 'Vlaardingen is geen "plofstad", waar het al-
tijd stinkt'^'^^ Een andere motivatie van Heusdens om er een 
groot feest van te maken, was de steeds grotere pluriformi-
teit van de sterk groeiende Vlaardingse bevolking. Heusdens 
had in die tijd geconstateerd dat de inmiddels vele duizen-
den nieuwkomers maar spaarzaam deelnamen aan het Vlaar-
dingse leven.̂ ^^ Grootscheepse historisch getinte festiviteiten 
zouden de verbondenheid met elkaar en het zich verdiepen in 
het verleden van van oorsprong Vlaardingers en vooral van 
de vele nieuwkomers bevorderen. Bedoeling was wel, volgens 
Heusdens, dat de nieuwkomers zich hierdoor wellicht beter 
zouden kunnen aanpassen aan hun nieuwe vaderland c.q. 
-stad. Na jaren van sparen had het feestcomité in 1973 de 
beschikking over een bedrag van f 650.000. 
Dit bedrag was niet genoeg, om de grenzeloos ambitieuze 
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plannen te verwezenlijken, die de burgemeester in 1967 ont-
vouwde. Hij mikte op een vijfjarenplan, dat gericht was op het 
Vlaardingen van de toekomst. Dit vijfjarenplan zouden rijk en 
provincie moeten enthousiasmeren, om extra financiële im-
pulsen aan Vlaardingen te geven. Immers, zo was de Benelux-
tunnel ook ontstaan. 'Wanneer wij niets hadden gedaan, dan 
moest u nu nog naar de overkant zwemmen'^^'. 
Het verlanglijstje was pittig. Er zouden tientallen miljoenen 
nodig zijn. Zo wilde hij een herinneringsmonument aan de 
Oude Haven realiseren. Op het terrein van de te slopen Har-
monie (sic!) en het pand ernaast zou een grote ruimte voor 
manifestaties gebouwd moeten worden. Tot slot pleitte Heus-
dens voor een Rijksmuseum voor de Nederlandse Visserij. De 
700-jarige stad zou Heusdens graag presenteren via film, 
boekwerken en folders; er moest een landjuweel komen en 
hij stelde voor een Graaf Floris de Vijfde-prijs in te stellen ten 

behoeve van grote prestaties op het gebied van wetenschap 
en onderwijs. Ook stond er een sporthal op het lijstje. Bur-
gemeester en wethouders ontvouwden tenslotte ook het idee 
om langs de grenzen van de gemeente een brede groengordel 
aan te leggen, om Vlaardingen te vrijwaren van de kwalijk 
geurende fabrieksdampen. Elk gezin zou dan een eigen boom 
kunnen planten. Belangrijk onderdeel van de plannen waren 
maatregelen in de buitenruimte. Zo zouden in vijf jaar tijd 
versneld verkeersmaatregelen uitgevoerd moeten worden, om 
alle stadsdelen harmonieus met elkaar te verbinden. Vlaar-
dingen moest voorbereid zijn op ca. 140.000 inwoners en het 
totale overheidsapparaat zou in die vijfjaar goed geoutilleerd 
en gehuisvest moeten zijn. 

700 Jaar slad met een haring, gedrenkt in bier In het midden glundert 

Rita Anderson 
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De "gewone' festiviteiten, zoals verkleedpartijen, kermissen 
en vuurwerk, zouden het gehele jaar door verspreid plaats vin-
den Vlaardingen zou gezien gaan worden in de wereld Heus-
dens kreeg voor zijn plannen applaus in de gemeenteraad, die 
besloot een fonds op te richten voor de nodige gelden 
In het voorjaar van 1968 werden het Comité Vlaardingen 1973, 
onder voorzitterschap van de burgemeester, en verscheidene 
subcommissies, onder andere op het gebied van jeugd, sport 
en financiën, geïnstalleerd met als doel het eeuwfeest te zien 
als een aangrijpingspunt om een nieuw elan te geven aan de 
stedelijke ontwikkeling De voorbereidingsgroepen bestonden 
uit bijna 60 prominente Vlaardingers 
In zijn overenthousiasme maakte Heusdens een politieke uit-
glijder, toen de raad - zonder voorafgaande discussie - ge-
vraagd werd een startkapitaal van f 25 000 ter beschikking te 
stellen Men wist van mets, ook niet de raadsleden die in het 
Comité zaten Heusdens moest toegeven, dat het een verzoek 
van het Dagelijks Bestuur van het Comité was De allergische 
reactie van de raad lag ongetwijfeld ook aan de sterke ge-
meentelijke uitstraling van het Dagelijks Bestuur Dat bestuur 
bestond dan ook uit de burgemeester, gemeentesecretaris 
Kranenburg en de ambtenaren Van Pelt, Duinkerken en Van 
Beuzekom, allen "stadhuismensen' Heusdens trok tijdens de 
raadsvergadering het boetekleed aan Het voorstel werd afge-
stemd Een maand later werd een nieuw voorstel (nu van het 
gehele Comité) zonder hoofdelijke stemming aangenomen ^̂ ° 
Een matige start voor een groot feest Heusdens liep even te 
ver voor zijn raadstroepen uit 
Al snel bleken de plannen inderdaad wel erg ambitieus Een 
groene gordel ontstond er niet, maar wel werden onder het 
vaandel van de jange stad het Oeverbos en de recreatie van 
de Zuidbuurt ontwikkeld Bovendien zorgden kleine crises in 
enkele comités voor irritaties en stroeve besluitvorming In 
1971 leek het erop, dat de gehele organisatie instortte Heus-
dens voorkwam dit door een en ander geheel tot zich en de 
gemeentelijke ambtenarij te trekken 
Op 14 mei 1973 vond de officiële opening van de feestelijkhe-
den plaats in de Grote Kerk Muzikaal omlijst door Het Neder-
lands Kamerkoor en Het Nederlands Kamerorkest sprak prof 
mr B de Goede, hoogleraar staats- en administratief recht 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, de herdenkingsrede uit, 
getiteld "Niet eenzaam meer' De rode draad in zijn betoog 
was het feit, dat mensen feesten vanwege hun blijdschap de 
eenzaamheid te hebben opgeheven en verwantschap met el-
kaar zijn gaan voelen 
Degenen die zich het feest herinneren, moeten daar prachtige 
beelden aan overgehouden hebben, de overigen moeten het 
van horen zeggen hebben Er waren nationale en internatio-
nale sportwedstrijden, congressen, exposities (onder andere 
World Press Photo 1973), jeugdmamfestaties, admiraalzeilen 
op de Nieuwe Maas, het eerste "Haring- en Bierfeest', een his-
torische optocht en de musical "Even Goede Maatjes' Heus-
dens bezocht eens een repetitie van de musicalgroep Daar 
werd hij benoemd tot "ere-maat', waarbij hij zich tot ieders 

verbijstering een coltrui liet aanmeten ^̂ ^ Ook werd het be-
kende vissersmonument aan de Koningin Wilhelminahaven 
onthuld, na overigens een lange voorgeschiedenis en dis-
cussies over de juiste plek voor het monument Bovendien 
passeerde de complete karavaan van de Tour de France de 
haringstad Een extra tussensprint ging niet door, omdat de 
Tourdirectie daarvoor f 10 000 vroeg 
De burgemeester (uiteraard in jacquet en met een "hoge zije') 
stond op 9 juni van dat jaar aan het hoofd van een delegatie 
die de Koninginnehanng ging aanbieden aan H M Koningin 
Juliana op Paleis Soestdijk Zij kwamen met met lege handen, 
want Majesteit kreeg een grote antieke, met bloemen ver-
sierde mand aangeboden, evenals ijzerkoekjes, een fles schel-
vispekel, Vlaardingse herdenkingszegels en het boek "Vissen 
bij de vleet' De Vlaardingse dames Anderson, Den Draak, 
Ipenburg, Vellekoop en Vons staken zich bij die gelegenheid 
in historische kostuums ^"' 
Vlaardingen was in 1973 een bruisende stad met meer dan 
150 evenementen, niet het minst begunstigd door een uit-
stekende zomer De festiviteiten hadden ook een landelijke 
uitstraling, het kabinet werd bij de openingsmanifestatie ver-
tegenwoordigd door prof dr B de Gaay Fortmann, toenma-
lig minister van binnenlandse zaken Op 6 oktober werd dit 
alles besloten met een taptoe en een groot vuurwerk "Het 
feest beantwoordde in menig opzicht aan de verwachtingen 
Zo legden de vele nieuwkomers velerlei contacten met de au-
tochtone bevolking, waaruit vriendschapsbanden ontstonden 
die naar ik hoop tot aan vandaag voortduren'"', aldus de bur-
gemeester in later dagen 
Op 8 maart 1974 bezochten 550 genodigden een grote reunie 
van alle medewerkers aan de festiviteiten in de Lijnbaanhal-
len 

Heusdens over Heusdens 
'Ik heb vroeger lange tijd bijzonder graag viool gespeeld 
Vooral de zigeunermuziek stal mijn hart Maar mijn vi-
ool hangt alweer geruime tijd aan de wilgen Ik houd het 
meest van klassieke muziek Bartok, Beethoven zijn mijn 
favoriete componisten Ook Benjamin Britten boeit me 
Van Bach moet ik niet veel hebben Ik ben wel eens naar 
de Mattheus in Naarden geweest, wat me veel deed Maar 
dan houdt de belangstelling voor Bach op Elektronische 
muziek vind ik ronduit lelijk''̂ ™ 

HEUSDENS' LAATSTE VLAARDINGSE JAREN 

Met ingang van 1 januari 1971 werd Heusdens - voor het 
laatst, gezien zijn leeftijd - herbenoemd Zijn bezoldiging be-
droeg op dat moment f 5 613 per maand In het najaar van 
dat jaar kreeg de burgemeester het druk Hij had daarom de 
commissaris van de Koningin verzocht in het voorjaar zich 
zes weken te mogen terugtrekken, om energie op te doen "^ 
Er trad namelijk in september een vrijwel nieuw college aan. 
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een nieuwe gemeentesecretaris en een vernieuwde gemeen-
teraad. Bovendien trad er een nieuwe commissaris van politie 
aan. Tot dan toe was Heusdens al jarenlang gewoon om in 
het voor- en najaar vakantie te nemen. Bij deze gelegenheid 
verzocht hij de commissaris van de Koningin zijn vakantie 
in het voorjaar te mogen concentreren, mede op advies van 
zijn behandelend geneesheer. Dat betekende dat Heusdens ze-
ven weken uitstedig zou zijn. De commissaris vond het geen 
probleem: "Ik houd mij warm aanbevolen voor het glas wijn, 
dat jullie in het zonnige zuiden op mijn gezondheid wilt drin-
ken!'"^ 
Het college bestond in 1971 uit de wethouders mevrouw L. 
van Duijn-Spruijt en de heren A.G. Kloots (beiden PvdA), A.P. 
Weeda en M. Mooij (PCG) en de eerste rooms-katholieke wet-
houder van Vlaardingen J. van der Linden (KVP). 
Gedurende deze laatste termijn werd in 1971 voor het laatst 
de "Dag van de Nederlandse Zeevisserij' (voorheen Vlagge-
tjesdag) gevierd. De eerste naoorlogse Vlaggetjesdag was in 
1947, in het eerste jaar van Heusdens' burgemeestersschap. 
We kunnen dus gevoeglijk concluderen dat de opkomst en 
neergang van de visserij in Vlaardingen na de Tweede We-
reldoorlog vrijwel parallel hebben gelopen met Heusdens' 

Een vaartocht tijdens de opening van het Visserijmuseum Wie herkent 

in het midden de rijzige, slanke gestalte van kabinetschef Ivo Opstelten' 

Vlaardingse carrière. Op 22 mei 1971 werd deze laatste dag 
gevierd in aanwezigheid van prinses Beatrix en prins Claus. 
Op diezelfde dag opende het prinselijk paar de nieuwe behui-
zing van het Visserijmuseum aan de Westhavenkade 53-55. 
Het cortege zag er nog uit "zoals het moest'. De burgemeester 
was in jacquet en met de "hoge zije' in de hand met naast 
hem de prinses. Een halve stap achter dit tweetal liep de prins 
met mevrouw Heusdens en twee stappen daarachter liep een 
lange slanke man, gekleed in het zwart, met in zijn hand het 
koffertje van de burgemeester. Het was de medewerker ka-
binetszaken van Heusdens, Ivo Opstelten, die die dag ook de 
ceremoniemeester was. 
Op 7 januari 1972 was het groot feest: het zilveren ambtsju-
bileum van burgemeester. Heusdens, die werd overladen met 
complimenten en in de watten gelegd. Hij had in een kwart 
eeuw Vlaardingen nieuw leven ingeblazen. Heusdens had on-
der anderen alle commissarissen van de Koningin in Neder-
land uitgenodigd en vrijwel alle burgemeesters van de grote 
steden.^'^ Zoals toen gebruikelijk werd een klein gedeelte 
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van de partners (bijna allen vrouw) apart uitgenodigd. Ook 
vele maatschappelijke instellingen presenteerden zich in de 
Oude Hal van het stadhuis, zoals de koren "Sursum Corda' en 
"Orpheus' en de Schietvereniging "Wilhelmina'. De raadzaal 
was omgetoverd in een balzaal, waar lustig gedanst werd. 
Om 22.30 uur werd een imposant souper aangericht voor ca. 
180 gasten, uiteindelijk 'afgemaakt' met koffie en cognac. Een 
zigeunerorkest en het 'ApoUo-kwartet' zorgden voor de mu-
zikale omlijsting. Het orkest moest contant betaald worden; 
daar zorgde de medewerker kabinetszaken Opstelten (door ca-
teringbedrijf Frans Kuil consequent Van Opstelten genoemd) 
voor. Om 3.00 uur in de nacht ging de laatste gast huiswaarts. 
Het feest had f 19.000 gekost.^'* Opstelten en Franken waren 
de ambtelijke regisseurs van het geheel. Ze hebben er nooit 
een bedankje voor gehad...^" 

Uit de notulen van het Seniorenconvent van 8 december 
1971: 
'Voorts gaat het seniorenconvent akkoord met het pro-
gramma voor 7 januari 1972 en met de kosten, verbonden 
aan de viering van het jubileum van de burgemeester. 
Mevrouw Van Gent brengt de kleding op 7 januari 's 
avonds ter sprake. Zij heeft vernomen dat, althans door 
het college met echtgenoten, avondkleding zou worden 
geprefereerd. 
De heer Kloots deelt mee, dat hem hiervan niets bekend 
is. Wel zal op de uitnodiging staan: "avondkleding niet 
verplicht". 
Mevrouw Van Gent en de overige leden van het senioren-
convent vinden dit onjuist. Dit betekent in wezen: avond-
kleding gewenst. 
Na enige discussie wordt besloten op de uitnodiging in 
plaats van de gewraakte zin de volgende zin te zetten: 
"Welke kleding u draagt is niet belangrijk, wél het feit 
dat u komt".'"' 

Op 3 januari daaraan voorafgaand was er een plechtige raads-
vergadering geweest ter meerdere eer en glorie van de ju-
bilaris. Een cadeau hoefde hij niet: hij bestemde het door de 
burgerij bijeengebracht bedrag van f 25.000 voor de aanleg 
van een kinderboerderij, die aangelegd zou moeten worden op 
het IJsselhoeveterrein in Holy-noord mét een echte boerderij 
en een restaurant^'^). Op 10 februari daaraanvolgend werd de 
scheidende burgemeester bevorderd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw, een genoegdoening. Hij kreeg de me-
daille door zijn vrouw opgespeld op zijn pyjama in het zieken-
huis, waar hij was opgenomen.^*" Het bleef dat jaar kwakkelen 
met zijn gezondheid. In april werd Heusdens in Roosendaal 
opnieuw enige dagen opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
een door bronchitis ontstane buikspierbloeding. 
Op 25 september 1974 schreef de burgemeester zijn ontslag-
brief aan Hare Majesteit Koningin Juliana. Met ingang van 

1 april 1975 werd Heusdens vervolgens door de vorstin eer-
vol ontslag verleend, "met dank voor de als zodanig bewezen 
diensten'^^'. Een tijdperk liep ten einde. Hij verdiende bij zijn 
pensionering f 8.888 per maand. 

In 1972 opende Heusdens de nieuwe meldkamer van de Brandweer 

Dat Heusdens partijloos is gebleven, ketende hem min of meer 
vast aan Vlaardingen. 'Ik heb me nooit voor de volle honderd 
procent in een politieke partij kunnen vinden', zei Heusdens 
ooit. Hij vond dit geen voordeel: 'Ik ben altijd eenzaam ge-
weest. Nooit heb ik een groepering achter me gehad'̂ *^. In de 
loop van zijn ambtsperiode ontstond meer en meer de maat-
schappelijke behoefte om een burgemeester met een politieke 
kleur te benoemen. Heusdens heeft op de kandidatenlijst van 
Groningen en ook van Rotterdam gestaan, maar hij legde het 
af tegen de (in het openbaar) politiek geengageerden. Toen 
Rotterdam in zicht kwam, kreeg hij de hartaanval en dat zou 
zijn benoeming ook wel eens hebben kunnen frustreren. Echt 
last heeft hij er nooit van gehad. Heusdens was Vlaardingen, 
langer dan welke burgemeester voor hem en hoogstwaar-
schijnlijk ook na hem. 

Uit de notulen van de besloten vergadering van de ge-
meenteraad tijdens de discussie of mevrouw Heusdens 
ook de penning van Vlaardingen "verdiende': 
'De heer VRIJHOF wijst erop, dat het toch altijd nog zo is, 
dat de vrouw in de man, en de man in de vrouw geëerd 
wordt. Wanneer dan aan de burgemeester de penning der 
gemeente wordt toegekend, dan is daarmee toch ook zijn 
vrouw geëerd. (...) De Heer LENSVELT is het volkomen 
eens met mevrouw Vermeule. De gouden penning wordt 
toegekend aan diegene, die zich uitzonderlijk verdienste-
lijk heeft gemaakt voor de Vlaardingse samenleving. On-
verminderd de grote waardering die spreker heeft voor 
de verdiensten van mevrouw Heusdens, taxeert hij die 
van de burgemeester toch hoger.'̂ ^^ 



Bij besluit van de gemeenteraad van 25 februari 1975 wer-
den Heusdens en zijn echtgenote benoemd tot ereburger van 
Vlaardingen. Daar was wel een lange raadsdiscussie aan voor-
afgegaan. Het benoemen van mevrouw Heusdens tot erebur-
ger moest vooral niet gezien worden als degradatie van het 
ereburgerschap. Trouwens, de raad discussieerde ook lang 
over de opstelling van de stoelen tijdens de afscheidsraads-
vergadering van Heusdens. 
Gedurende deze periode was de Vlaardingse Brandweerlie-
denvereniging 'Door Oefening Vaardig' (DOV) in conflict ge-
raakt met het gemeentebestuur. Dat bestuur had zonder rug-
gespraak met de verenigmg besloten de vrijwillige brandweer 
grotendeels te vervangen door een beroepskorps. Dat schoot 
bij de leden in het verkeerde keelgat, omdat Heusdens in 1974 
in een overleg had toegezegd, dat hij ervoor garant zou staan, 
dat de uitbreiding van het aantal beroepsbrandweerlieden de 
positie van de vrijwilligers niet zou aantasten.''"'' Bovendien 
werd dit beschouwd als een regelrechte motie van wantrou-
wen in de richting van de vrijwilligers. De spanning steeg 
tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers. De plaatselijke 
pers stortte zich erop en ook Heusdens, opperbevelhebber van 
de brandweer, kreeg het te verduren. De sfeer werd er niet 
beter op, toen Heusdens besloot om geen officieel afscheid van 
zijn brandweerkorps te nemen. De vrijwilligers voelden zich 
op hun beurt door de burgemeester in de steek gelaten. Dit 
alles had tot gevolg dat de brandweerlieden weigerden deel 
te nemen aan het défilé van de Vlaardingse verenigingen, 
dat het echtpaar Heusdens zou gaan afnemen. Het cadeau, 
dat Heusdens van de DOV zou krijgen, een brandweerbijltje. 

kreeg hij niet. In 1980 kwam het nog goed, toen Heusdens de 
uitnodiging aannam om aanwezig te zijn bij de receptie van 
de 50-jarige DOV.'"' 
Op 22 maart presenteerden de Vlaardingse verenigingen 
(zonder de brandweer dus) en de bevolking zich door massaal 
langs het stadhuisbordes met het burgemeestersechtpaar in 
de stromende regen te defileren. Heusdens had zijn burge-
meestersambt als een 'tweemans-job' beschouwd en daarom 
was dit défilé meer dan symbolisch. Een forse nieuwe auto-
mobiel kreeg het echtpaar van burgerij en bedrijfsleven. Het 
gerucht ging dat met name Bart Wilton, directeur van de ge-
lijknamige werf, de financiering van de auto mogelijk had ge-
maakt. De opbrengsten vanuit de burgerij vielen tegen...'"* 

"... en aan mij werd het burgemeesterschap van die stad 
(Vlaardingen - JACM) toevertrouwd. Een taak welke - en 
ik zeg dit wars van valse bescheidenheid - niet licht is, 
vaak grote verantwoordelijkheid medebrengt en de volle 
persoon opeist, doch ook een taak, welke in zo menig op-
zicht voldoening kan schenken, omdat medegewerkt kan 
worden aan alles wat de stad omhoog kan stuwen'.'"' 

Op 26 maart van dat jaar nam de gemeenteraad in een bui-
tengewone raadsvergadering na bijna 28'/2 jaar afscheid van 
deze magistraat. In zijn afscheidsrede memoreerde hij zijn 
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grote verlangen om ooit burgemeester te mogen worden Hij 
was bijna 40 jaar in dienst van de overheid geweest en hij 
was dankbaar ' omdat ik het zozeer door mij geambieerde 
ambt van burgemeester mocht bekleden en nog wel in een 
gemeente als Vlaardingen'^*^ 
In diezelfde rede ging Heusdens dieper in op het fenomeen 
'benoemde of gekozen burgemeester', een discussie die zich 
daarna nog decennia lang zou voortzetten Heusdens was fa-
liekant tegen de gekozen burgemeester, omdat hij bang was 
dat het ambt uitgehold zou worden en omdat hij vreesde dat 
een politiek verleden van meer belang zou worden dan ver-
worven bestuurlijke ervaring In zo'n kader zou Heusdens zich 
niet thuis gevoeld hebben In diezelfde rede betoonde Heus-
dens zich huiverig voor de toenmalige ideeën om de gemeen-
ten rondom Rotterdam op te heffen en daarvoor in de plaats 
een stadsgewest te vormen met deelgemeenten 'gooi nooit 
oude schoenen weg alvorens zekerheid bestaat, dat de nieuwe 
passend zijn en gesneden zijn naar de maat, die aan de wen-
sen van de burgers voldoet'̂ **^ 
Een diner met alle raadsleden op 27 maart in het Delta Hotel 
sloot de festiviteiten af 

JAN HEUSDENS IN EEN VERANDERENDE TIJD 
'Ik heb goede muziek genoemd en denk daarbij met aan de 
fantasieën van sommige moderne muziek-arrangeurs, die bij 
mij gedachten-associaties opwekken aan een goed boek dat 
verkeerd is ingenaaid ( ) '̂ °̂ Heusdens was een man van de 
oude stempel hoekig, strak, maar eerlijk en open Heusdens 
was zich ook bewust van het gezag van zijn ambt Er waren 
momenten in zijn loopbaan, dat hij zich daarop ook liet voor-
staan Zijn omgang met 'belangrijke personen' kon hij soms 
met enige zelfgenoegzaamheid uitdragen in contacten met 
medebestuurders en Vlaardingse ambtelijke gezagsdragers 
Hij was een man die met gezag en correct optreden bewon-
dering wist af te dwingen bij zijn omgeving, ook bij degenen 
die ideologisch en/of politiek gezien verre van hem stonden 
Heusdens wist wel degelijk dat zijn type burgemeester-zijn de 
langste tijd had gehad Hij had de roerige jaren zestig welis-
waar overleefd (er waren collega's die sneuvelden in de peri-
ode van afkalvend gezag) en hij wist zich nog tot zijn 65e te 
handhaven Hij had die laatste jaren erg veel last van de op-
komende polarisatie in politiek en maatschappij De 'program-
colleges' die - ook in Vlaardingen - ontstonden, verfoeide hij 
Een halfjaar voor zijn pensioen trad een college aan met vier 

'Aan mij hedenavond de eervolle taak de marinetentoon-
stelling in ons stadhuis met een enkel woord te openen 
U, mijnheer Lemaire, was zo vriendelijk mij in te leiden 
U zegt tot mij 'mijnheer de burgemeester' Ik mag mij-
nerzijds zeggen monsieur Ie maire, of anders gesteld in 
dit Frans-Nederlands taalgebruik mag ik vanavond tot u 
zeggen waarde collega, cher coUèguei^" 

wethouders van de PvdA (Ton Kloots, IJsbrand van der Vel-
den, Bas Goudriaan en mevrouw Lydia Van Duyn-Spruijt) en 
een van de PPR (Rien Bovenberg) Heusdens had dit college 
te accepteren Zijn keuze zou het niet zijn, maar hij moest er 
mee leven De PvdA-wethouders zaten aan bij de collegever-
gaderingen in corduroy-Zspijkerbroeken, liefst zonder strop-
das, tegenover de burgemeester in driedelig pak Het meest 
ingrijpende van de komst van dit college was, dat Heusdens 
na al die jaren zijn 'politieke' portefeuille kwijt raakte Had hij 
tot dan toe inspraak gehad in de verdeling van de taken, dit 
coUege-in-spe regelde het zelf De avond voor het openbaar 
worden van de portefeuilleverdeling kreeg Heusdens van de 
PvdA-partijbestuurders Arij Maarleveld en George Wicart te 
horen, dat hij vanaf dat moment alleen zijn wettelijke taken 
zou gaan behartigen, onder andere politie, brandweer, veilig-
heid en archiefzaken De moeizame formatie had overigens de 
hele zomer geduurd ^̂ ^ 
In zijn afscheidsrede sprak hij bevlogen 'Vlaardingen, sluit 
weer de gelederen, zoals in het verleden geschiedde en wel in 
het belang van de stad en haar gehele burgerij'^'^ In zijn na-
dagen als burgemeester had Heusdens het nogal moeilijk met 
sommige gemeenteraadsleden en sommige gemeenteraadsle-
den ook met hem Vooral het optreden van raadslid Gerard 
Schut van de eenmanspartij 'De Lastige Vlaardinger' schoot 
bij hem vaak in het verkeerde keelgat 'Hij (Schut-JACM) ont-
popte zich als een ware crimineel Als hij niet wegens diefstal 
of geweldpleging opgesloten zat, woonde hij de raadsvergade-
ringen bij, waar hij trachtte mij het leven zuur te maken tot 
grote ergernis van de overige raadsleden ( ) Tot tweemaal 
toe moest ik hem met politiedwang uit de raadszaal doen ver-
dwijnen '̂ '̂' Schut was inderdaad geen lieverdje Heusdens 
vond dat dit soort mensen' geen volksvertegenwoordiger 
mocht en kon zijn Schut was een paar jaar later ook de enige 
die tegen het voorstel van het college van B&W stemde, om 
de burgemeester te eren met een straatnaam Dat was im-
mers 'persoonsverheerlijking, iets wat in deze tijd niet op haar 
plaats is'̂ "^ Ook Remi Poppe was hem soms een doorn in het 
oog Remi profiteerde fors van de toenmalige BKR-regeling, 
een regeling die ervoor zorgde dat kunstenaars hun kunst aan 
de gemeente tegen betaling konden verkopen 'om m leven 
te blijven' Als er weer een B&W-besluit hierover genomen 
moest worden, stonden alle schilderijen opgesteld Heusdens 
kwam binnen en verordonneerde de gemeentesecretaris alle 
schilderijen om te draaien 'Ik wil ze met zien, die van Poppe, 
ik ben "teuge" om ze aan te kopen' '̂̂  

Overigens werd ook in die laatste ambtsjaren van Heusdens 
gelachen Voor een vergadering van B&W lagen voor Heus-
dens stapels paperassen klaar De burgemeester schoof ze op-
zij naar secretaris Duinkerken en zei 'Hier, secretaris, hier is 
je zooitje' Prompt pakte Duinkerken de stapels 'en sodemie-
terde alles op de grond' ^'' 
De jaren zeventig waren ook de jaren, waarin de verhou-
dingen binnen de gemeenteraad verscherpten Met enige 
beklemming constateerde Heusdens, dat de samenleving in 
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toenemende mate bedreigd werd door allerlei polariserende 
tendensen, die tot conflicten leidden. Hij was ervan overtuigd 
dat een democratisch bestuur slechts kon bestaan bij de gratie 
van het over en weer accepteren van wederzijdse uitgangs-
punten. De burgemeester had vaak grote moeite zijn irritaties 
over bepaalde zaken te verbergen. Soms viel hij zelfs uit zijn 
rol, die hij te allen tijde waardig wilde vervullen. Vanuit de 
raad werden steeds meer in den brede opmerkingen gemaakt 
over de al maar groter wordende afstand tussen college/raad 
en burgerij. Volgens PvdA-fractievoorzitter S. Barendregt tij-
dens de begrotingsbehandeling van 1969 zat het college nog 
steeds 'in hoogheid op zijn wettelijk afgebakende taak en doet 
er zelf niets aan om daar enige verandering in te brengen'^'*. 
Heusdens verfoeide ook de jaren dat hij met "vijf linkse wet-
houders' moest samenwerken. "Rechts' en "links' waren in de 
gemeenteraad vrijwel in evenwicht, zodat raadsvergaderin-
gen vaak leidden tot uitputtingsslagen, die tot ver na het mid-
dernachtelijk uur voortduurden. "Die laatste periode behoorde 
niet tot mijn prettigste'.^^^ Begrippen als inspraak, medezeg-
genschap en "de alternatieven' waren in zwang komende ter-
men. Heusdens probeerde er begripvol mee om te gaan, maar 
vond dat "men vandaag de dag op menig punt doorslaat'^"". Hij 
weigerde met dat gedeelte van de burgerij te praten, dat het 
democratische spel niet wilde meespelen. Groepen of perso-
nen, die slechts luisterden naar hun eigen opvattingen en hun 
eigen gelijk, vonden bij de burgemeester een gesloten deur. 
Daar was hij duidelijk in. Nog in 1971 zag Heusdens tegen-
over de gemeenteraad weinig heil in adequate voorlichting: 
er zou weinig belangstelling zijn voor inspraakbijeenkomsten 

en huis-aan-huisinformatieblaadjes. Heusdens sprak over po-
litiek Vlaardingen als "verdeeld huis': "Het waarom van deze 
situatie is voor mij een groot vraagteken, evenals de vraag 
of dit in het belang van de stad is'^°'. Ook de informatie-
voorziening van het college aan de gemeenteraad werd door 
een speciale commissie onder de loep genomen. De roep om 
nieuwe informatiekanalen werd luider. Pas rond 1970 kwam 
"voorlichting' écht op de politieke agenda. Ook de wethouders 
gingen een wekelijks spreekuur houden, op initiatief van de 
burgemeester die dat overigens al jaren deed. Commissiever-
gaderingen werden openbaar, er kwamen voorlichtingsbu-
reaus op het Liesveld en in verschillende wijken, er verscheen 
een gemeentecourant (negen jaar na het enige proefnummer) 
en er werden hearings gehouden. Ook ontstonden er allerlei 
adviesraden, waarin ook burgers zitting konden nemen. Voor-
beelden hiervan zijn de in 1967 opgerichte Vlaardingse Raad 
voor Sport en Recreatie en de in 1969 opgerichte Culturele 
Raad en de Adviescommissie Woningbouw. Heusdens ging 
mee in deze ontwikkelingen, hoewel niet altijd even 'vrolijk': 
"Het is (...) terecht, dat u zovele malen in onze vergaderin-
gen erop gewezen hebt, dat een gemeente dan pas goed en 
op democratische wijze bestuurd wordt, indien de burgerij op 
merkbare wijze haar invloed kan doen gelden op het door het 
gemeentebestuur te vormen beleid. In het kort gezegd: de in-
spraak van de burger moet geregeld worden. Dat is dan ook 
een ratio (...): betrek de burgerij bij het bestuur', aldus de bur-
gemeester in 1970 tegenover de scheidende gemeenteraad.^"^ 

De burgemeester merkt niet, dat zijn broek afzakt tijdens een brandweerdemonstratie. De jochies daarachter staan te schateren van het lachen 
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Burgemeester Heusdens in zijn nieuwjaarstoespraak op 
8 januari 1969: 
"Kritiek blijft gezagsdragers dikwijls niet bespaard, al 
weten zij soms met deze kritiek geen raad, omdat zij 
weliswaar beoogt een andere oplossing dan de gekozene 
aan te dragen, maar geen of onvoldoende rekening houdt 
met de beperkte speelruimte, waar binnen de gemeente 
vrij is haar beleid te bepalen. Het is voor degenen, die 
niet zo thuis zijn in de gemeentelijke problematiek, niet 
eenvoudig deze beperking te zien, zodat zeker een deel 
van de geuite kritiek in een niemandsland terecht komt, 
althans buiten gemeentelijk terrein. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om met de burgerij tot een samenspraak 
te komen. Het grootste gedeelte zal ongetwijfeld bereid 
zijn een toegestoken hand te accepteren; met dat deel 
van de burgerij echter dat principieel een dialoog afwijst, 
omdat slechts de eigen opvattingen gezag hebben, is het 
heel moeilijk communicatie tot stand te brengen. Toch is 
het voorwaarde voor iedere verandering van onze maat-
schappij. Men kan toch niet verwachten dat zij, die thans 
de verantwoordelijkheid dragen, deze zonder meer prijs 
geven, wanneer degenen, die zo hartstochtelijk pleiten 
voor wezenlijke veranderingen, het democratische spel 
niet mee willen spelen.'^"^ 

Heusdens' laatste jaren als burgemeester waren moeilijk voor 
hem; vaak had hij last van somberte en van moedeloosheid. 
Dat hij zich daarmee te kort deed, moge duidelijk zijn. Wat 
hij voor Vlaardingen betekend heeft, stijgt verre uit boven 
de vraag, of hij wellicht wat te lang op 
de burgemeesterszetel gezeten heeft. En 
eigenlijk wilde Jan Heusdens ook na zijn 
65e nog even op de burgemeestersstoel 
blijven zitten. Enerzijds was hij nog lang 
niet 'uitgewerkt' anderzijds had het ook 
een financiële reden. Hij was diep teleur-
gesteld dat de commissaris van de Konin-
gin hem niet toestond de 40 dienstjaren 
vol te maken. Hij kwam slechts enkele 
weken te kort voor een volledig pensi-
oen. 
Hij wist in ieder geval dat een opvolger 
het heel anders zou doen en het heel an-
ders zou moeten doen. 

Het zogenaamde 'nieuwe programcollege' in 

1974 met v.l n.r. de wethouders M Bovenberg, 

IJ. Van der Velden, B. Goudnaan, L van Duyn-

Spruijt en A Kloots Rechts naast de burge-

meester zit gemeentesecretaris P Franken 

PENSIOEN 

Heusdens verliet bijna meteen zijn ambtswoning aan de 
Maasboulevard. Hij wilde elke schijn vermijden, dat hij zijn 
opvolger voor de voeten wilde lopen. Hij verhuisde met zijn 
vrouw naar Den Haag, naar de Theo Mann-Bouwmeesterlaan 
74. De tijd van mooie vakanties brak aan. 
Na zijn pensionering bleef Heusdens ook nog lang maatschap-
pelijk actief. In die tijd had de Raad voor de Europese Ge-
meenten een commissie ingesteld met als taak een studie te 
maken van gewestvorming in het kader van Europese samen-
werking, een studie, die ook bruikbaar moest zijn voor ver-
regaande gewestvorming in eigen land. Hij bleef ook nog lid 
van de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening, het 
Provinciaal College Openbare Werken ter Bestrijding van 
Werkeloosheid en de Vereniging Nederland in den Vreemde. 
Ook werd Heusdens gevraagd voorzitter te worden van de 
Lighthouse Club, departement Rotterdam. Deze van oor-
sprong Engelse club bestond (en bestaat) uit personen die een 
leidinggevende functie hadden in de bouwnijverheid of die uit 
hoofde van hun (voormalige) beroep veelvuldig te maken had-
den met de bouw. De club wilde de belangen dienen van de 
bouw in de ruimste zin van het woord, zonder daarbij gebon-
den te zijn aan bedrijf, organisatie, belangengemeenschap of 
levensbeschouwing'*"''. Prins Bernhard was een geziene gast. 
Heusdens, aan niemand gebonden, speelde een onafhankelijke 
rol binnen de club. Jaarlijks was er in Londen een internatio-
nale bijeenkomst in English style, een stijl die Jan Heusdens 
maar 'gek' vond. In 1980 organiseerde hij mede de Olympi-
sche Spelen voor Gehandicapten. Hij was voorzitter van het 
voorbereidende comité, zocht en vond sponsoren en was vol 
enthousiasme en ideeën. 
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In 1975 neemt het echtpaar Heusdens afscheid van Vlaardingen. 

Uit de nieuwjaarsrede van de burgemeester in januari 
1975: 
'De burgemeester uit Tom Poes en vooral uit Swiebertje 
blijken nog grotere anachronismen te zijn geworden, dan 
men op het eerste gezicht zou verwachten. Inderdaad, 
die burgemeester bestaat al lang niet meer, maar de rol 
van de burgemeester als gezagshandhaver is nog steeds 
springlevend. Ik zou zelfs willen stellen, dat in de 28 jaar 
van mijn burgemeesterschap in Vlaardingen, mijn taak 
als verantwoordelijk bestuurder voor de openbare orde 
en als hoofd van de politie aan inhoud in belangrijke mate 
heeft gewonnen.'^"* 

In 1976 kwam Heusdens nog even terug om de eerste paal te slaan voor 

een uitbreiding van het Deltahotel Links burgemeester Kieboom 

Heusdens kwam nog vaak in "zijn' stad. Hij hield ook alle ge-
beurtenissen bij in zijn oude stad. Zijn Vlaardingse huishou-
delijke hulp reisde wekelijks naar het echtpaar Heusdens en 
bracht trouw de plaatselijke krant Groot-Vlaardingen mee. 
Heusdens werd ook regelmatig voor officiële gebeurtenissen 
uitgenodigd en Theda en hij hadden veel vrienden overgehou-
den uit hun Vlaardingse tijd. In 1976 werd hij, niet onbegrij-
pelijk, uitgenodigd de eerste paal te slaan voor de uitbreiding 
van het Delta Hotel. 
In 1983 verhuisde het echtpaar Heusdens naar een oude-
renflat aan de Jan Muschlaan 231 in Den Haag. In dat jaar 
bouwde Heusdens ook al zijn maatschappelijke bezigheden af 
Zijn vrije tijd werd onbegrensd en hij begon voor zijn nazaten 
zijn levensverhaal te schrijven. Hij deed dit "in de hoop daar-
mede herinneringen vast te leggen, min of meer anekdotes, 
die mogelijk een zeker beeld geven van gebeurtenissen uit 
het leven van een burger, die leefde in de periode van 1910 
tot in 1985, driekwart eeuw!'̂ ™ Zijn hobby lezen kreeg veel 
aandacht, afgewisseld met bridgen. Een of twee keer per jaar 
maakten Theda en Jan een reis naar het buitenland en graag 
verbleven ze in hun tweede huis in Rucphen. 
Op 17 december 1986 kreeg Jan Heusdens in de nacht plot-
seling een hartstilstand en stierf. Hij tobde al enige tijd met 
zijn gezondheid en had net een jaar voor zijn dood zijn "Her-
inneringen aan een leven van driekwart eeuw' afgesloten^"'. 
Op 22 december werd hij begraven op de gemeentelijke be-
graafplaats Holy in "zijn' stad Vlaardingen. Na de uitvaart ver-
zamelde zich een grote menigte rond de koffie en het plakje 
cake^™. 
Naast het ereburgerschap was hij Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw (1972), Officier in de Orde van Oranje-
Nassau (1962), Drager van het Kruis van Verdienste van het 
Nederlandse Rode Kruis en bezitter van de Gouden Penning 
van de stad Vlaardingen. 
Op 17 november 1991 stierf Theda Aleida Heusdens-Mansholt 
op 81-jarige leeftijd. Op 18 oktober 1990 had zij Vlaardingen 
voor het laatst "officieel' bezocht, toen Jan Anderson zijn zil-
veren jubileum bij Cency vierde in het Delta Hotel. Het is de 
enige keer, dat schrijver dezes haar ontmoet heeft. 

TOT SLOT 
Heusdens was een typische exponent van de naoorlogse ge-
neratie die na de vijf dramatische oorlogsjaren de handen uit 
de mouwen stak om Nederland op te bouwen. Hij haalde de 
Amerikaanse machinefabriek Cincinnati naar Vlaardingen, 
waarbij volgens de overlevering de doorslag schijnt te hebben 
gegeven, dat er vanaf de verkiezingen van 1949 geen commu-
nisten meer in de Vlaardingse raad zaten. Hij was één van de 
initiatiefnemers van de bouw van de Beneluxtunnel in 1962. 
Het is opmerkelijk, dat Heusdens nooit in staat is geweest 
Vlaardingen in te ruilen voor een grotere gemeente. Hij ope-
reerde vaak "bovensteeds', vooral in de jaren vijftig. En be-
houdens zijn twee hierboven gememoreerde nominaties voor 
Rotterdam en Groningen blijkt nergens uit, dat hij de ambitie 
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koesterde 'hogerop' te willen. Had hij het gewild, dan had er 
meer in gezeten dan burgemeester zijn in Vlaardingen. Hij 
had een vooraanstaande plaats in het bedrijfsleven kunnen 
innemen. Maar dat ambieerde hij ogenschijnlijk niet. Eén keer 
liet hij zich ontvallen, dat hij toch wel graag iets in de diplo-
matie wilde doen. Hij zei dat op een moment, dat hij dacht, dat 
het niet meer realiseerbaar was (hoewel hij toen pas 50 was). 

"Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het voor een man is 
of hij thuis een vrouw heeft met wie hij bepaalde moei-
lijkheden kan bespreken, die zich waar nodig kritisch op-
stelt tegenover zijn denken en doen en daarmede voor 
hem een begrijpend en waardevol klankbord is. Die hem 
tevens gelegenheid biedt van tijd tot tijd zijn emoties uit 
dagelijks werk af te reageren.'^"^ 

Heusdens was - in jacquet - een man die van stijl hield. Hij 
stond - zoals gezegd - op grote afstand van zijn ambtenaren-
corps. Zelfs chef Maarten Bot kwam zelden bij Heusdens op 
zijn kamer. Bovendien moest hij voor elke bezigheid (bijvoor-
beeld het ontvangen van mensen die informatie wensten over 
de stadsuitbreidingen in Vlaardingen) schriftelijke toestem-
ming vragen bij Heusdens.^'" Ook het gebruik van voornamen 
was hem een gruwel. Toen André van der Louw tot burge-
meester van Rotterdam benoemd werd en iedereen het over 
André had, dacht hij dat André zijn achternaam was. 'Ik ken 
die mijnheer André niet', moet Heusdens gezegd hebben. 
Heusdens: een vakburgemeester, technocraat, afstandelijk, 
joviaal en ambitieus. Hij was charmant en vol humor, had uit-
straling, maar behield een bepaalde afstand. Heusdens was 
een typische leider met een natuurlijk charisma, die geen nee 
kon zeggen. Hij had een goede babbel, wist uitstekend te re-
pliceren, licht ontvlambaar, minzaam en parmantige". Dat 
zijn enkele kenmerken van de man, die in veel jaren Vlaardin-
gen op de kaart zette. Hij had gauw zijn oordeel klaar en was 
daar moeilijk van af te brengen. Hij was meedogenloos, als hij 
doetjes in zijn omgeving ontwaarde.^'^ Hij wilde wel tegengas 
dat hout sneed.''" Zijn redevoeringen waren soms uitgebreid 
en doorspekt met lange zinnen en stokpaardjes, maar hij wist 
wel te zeggen, wat hij wenste te zeggen. 
Heusdens was ook een zeer slimme man, die soms haast ma-
nipulatief zijn zin wist door te drukken. Hij kwam er rond 
voor uit, dat hij een scharrelaar was. Er waren echter collega-
burgemeesters, die vonden, dat Heusdens 'bepaalde dingen 
beter niet kon doen''"''. Hij stond niet alleen boven de partijen, 
maar zelfs ook boven zijn wethouders. Hij wist met deze werk-
wijze zeer veel te bereiken voor zijn stad Vlaardingen, maar 
nam soms grote risico's, door zaken voor derden rooskleuriger 
voor te stellen, dan ze in werkelijkheid waren. Steeds kwam 
Jan Heusdens er goed uit. Het doel heiligde in zijn optiek vele 
middelen. Hij schuwde dreigende spagaten niet.^" 
'Zijn grote verdienste is dat hij van een dorp en stad heeft ge-

maakt (...) met een onuitputtelijke energie en onwaarschijn-
lijke werklust (...), een man met gevoel voor humor en een 
zeer aimabel mens'.^'^ 
'Heusdens past als burgemeester in zijn tijd'.^" 
'Heusdens was het evenbeeld van Ivo Opsteken'.^'* 
'Heusdens was een humoristische aristocraat van niveau'.^" 

In Vlaardingen bestaat een Burgemeester Heusdenslaan. Wie 
over de uitgestrekte terreinen van het Coruscomplex in IJmui-
den loopt (het voormalige Hoogovensterrein) zal daar een 
Burgemeester Heusdensplein aantreffen. Dit plein is genoemd 
naar Jasper, de zoon van Jan, die bij Hoogovens zich mocht 
koesteren in de bijnaam 'Burgemeester van Hoogovens'. Viel 
de appel toch weer niet ver van de boom... 

Burgemeester Jan Heusdens m een typeiende pose, ca 1973 



BIJLAGEN 

NEVENFUNCTIES VAN JAN HEUSDENS 

Beschermheerschap 

EHBO, afdeling Vlaardingen 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, Afdeling 
Vlaardingen 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling 
Vlaardingen en Omstreken 
Schietvereniging 'Wilhelmina' 

Bestuurshd 

Spaarbank Vlaardingen 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
Vereniging 'Zorg voor het achterlijke kind' 
Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Vissers 
Weduwen- en Wezenfonds te Vlaardingen 

Commissaris 

Delta Hotel 
N V Hotelexploitatiemaatschappij Vlaardingen 
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel 

Ereburger 

Nashville, Tennessee (USA) 

Erevoorzitter 

23e Koningin Wilhelminamars (Beneluxtunneltocht) 
Afdeling Vlaardingen Nederlands Rode Kruis 
Christelijke Harmonievereniging 'Sursum Corda' 
Comité Regerings Jubileum 1948 
Comité tot het organiseren van een Internationale Sterrit 
(Hanngnt) 1949-1952 
Jubileumtoernooi Schaakvereniging H V O 
Koninklijke Nationale Vereniging tot steun aan Miliciens (Sta-
mil) 

Oranje-garde, vendel Vlaardingen 
Plaatselijke Commissie van het Nationaal Instituut "Steun 
Wettig Gezag' 
Schietvereniging 'Oranje-Nassau' 
Vacantie-comite 1949 
Vlaardingse Vrijwillige Brandweerliedenvereniging 'Door Oe-
fening Vaardig' 
Vlaardings Mannenkoor 'Orpheus' 

Hoofdmgeland 

Hoogheemraadschap Delfland 

Lid 

Bestuur Gewest Zuid-Holland 'Steun Wettig Gezag' 
Bestuurlijke Commissie Samenwerking Gemeenten m het 
Nieuwe-Waterweggebied 
Celencommissie 
Centrum voor Automatisering Zuid-West Nederland 
College van Rijksbemiddelaars 
Comité Gouden Jubileum Arbeidersmuziekveremging 'Voor-
waarts' 
Comité Nationale Herdenkingsdag 1947 
Comité van Bovenhuisbewoners ter Bevordering van de Ont-
wikkeling binnen Zedelijk-Toelaatbare Grenzen van Physische 
en Geestelijke Binnenpret 
Commissie Aanpassing civiele verdediging aan het maat-
schappelijk bestel 
Commissie Herziening Gemeentewet 
Commissie Toneelspreiding van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten 
Commissie van Advies en Samenwerking van het Openbaar 
Lichaam Rijnmond 
Commissie voor Internationale Aangelegenheden van de Ver-
eniging van Nederlandsen Gemeenten 
Commissie voor Verkeerszaken 
Commissie Zeehavenoverleg (vertegenwoordiger kleinere 
zeehavens) 
Delegatie Straatsburg voor de Europese Gemeenteconferen-
tie 
Deltacommissie Provinciale Planologische Dienst 
Departement Vlaardingen-Maassluis van de Nederlandse 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
Hoofdbestuur Hulpactie Roode Kruis 
Industriële Kring Vlaardingen en Omstreken 
Kringraad Bescherming Bevolking 
Kringraad van het Rioolwaterzuiveringsschap 'Nieuwe Maas' 
Middenstandsforum Koninklijke Nederlandse Middenstands-
bond, afdeling Vlaardingen 
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Com-
missie Woningbouw 
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, depar-
tement Vlaardingen en Maassluis 
Politieopleidingsschool Zuid-Holland 
Provinciaal Comité Monumentenjaar 1975 
Provinciale Commissie voor de Algemene Verdedigingsvoor-
bereiding 
Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening 
Provinciale Werkvoorzieningscommissie 
Raad van Bijstand Economisch Technologisch Instituut 
Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken in Zuid-
Holland 
Rotary Vlaardingen 
Stichting Landverbetering Zuid-Holland 
Subcommissie Openbare Orde van de Commissie voor de Al-
gemene Verdedigingsvoorbereiding 
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Subcommissie van de hygiene van bodem en lucht van de Pro-
vinciale Commissie van de Volksgezondheid 
Veercommissie Rotterdam-Vlaardingen 
Vereniging "Nederland in den Vreemde' 
Vereniging van Burgemeesters in Zuid-Holland 
Werkgroep Aanpassing Civiele Verdediging aan het normale 
maatschappelijke bestel ('Werkgroep Aanpassing Vredestijd') 

Lid Comité van Aanbeveling 

Bazar Kleuterschool Volksonderwijs 
Kinderuitzending 'Wie wint de pot''' 
Landelijke Vereniging van ex-politieke gevangenen uit de be-
zettingstijd, district Vlaardingen 
Nederlandse Blindenbond 
Stichting 1940-1945, afdeling Vlaardingen 
Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen 

Lid ere-comité 

20-Jarig bestaan van het district Schiedam van de Konink-
lijke Nederlandsche Biljart Bond 
40-Jarig bestaan van de Vereniging 'De reddingmedaiUe' 
40-Jarig bestaan van het Tamboer- en Trompetterscorps 'De 
Pijpers 

100-Jarig bestaan van de Centenvereniging voor Blinden 
'Steunt Ons Streven' 
B B -Maaswandeltocht 
Biljartwedstrijden van Nederland ereklasse anker-cadre 47/2 
Fokveedag-commissie Maasland 
Grote Druiventocht 
Koningin Wilhelminamars 
Leonidas-Dovido 
Opvoering Matthaus-Passion in de Nederlands Hervormde 
Kerk Maassluis 
Stichting 1940-1945, afdeling Vlaardingen 
Stichting Jamborette 1955 
Stichting Visserijmanifestatie 1964 
Stichting Westlandse Handelstentoonstelling 'Wehate' 
Viering 25-jarig bestaan 'De Pijpers' 
Viering 30-jarig jubileum Schiedamse Politie-Sportvereni-
ging 
Wandelsportvereniging 'De Vergulde Hand' 

President-commissaris 

N V Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Fabrieksgebou-
wen te Vlaardingen 
NV Beneluxtunnel 

Regent 

Stichting 'Het Van Leyden's Hofje' 

Voorzitter 

Benelux Tunnel-comité 
Commissie 700-jarige Stad 
Commissie Agglomeratieaangelegenheden 
Commissie Economische Zaken 
Commissie inzake ontwikkeling Nieuwe-Waterweggebied 
Commissie Onderzoek Vlaardingse Samenleving 
Commissie van Advies etc inzake de bouw van een zieken-
huis 
Commissie voor de Verzoekschriften 
Commissie voor Strafverordeningen 
Commissie Zakenwijk Holy 
Commissie Zeehavenoverleg (vertegenwoordiger kleinere 
zeehavens) 
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond Gewest Zuid-
Holland 
Lighthouse Club, departement Rotterdam 
Museum voor de Nederlandse Zeevisserij 
Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indie 
Politie Opleidingsschool Wassenaar 
Seniorenconvent 
Veercommissie Rotterdam-Vlaardingen 
Vereniging 'Nederland in den Vreemde' 
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
Vereniging voor Ziekenverpleging 
Verkeerscommissie 
Visserijmuseum 

NEVENFUNCTIES VAN THEDA ALEIDA HEUSDENS-

MANSHOLT 

Ere-presidente 

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Afdeling Vlaar-
dingen 
Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorhchting 
Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 

Lid 

Algemeen Bestuur van de Stichting Federatieve Raad voor het 
Bejaardenwerk 

Presidente 

Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige 
Hulpverlening, Afdeling Vlaardingen 
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SCHRIFTELIJKE BRONNEN NOTEN 

Collectie mr. J.J. Heusdens (Haarlem) 

Het Utrechts Archief 
Bevolkingsregisters 
Archief Utrechtsch Studenten Corps 
Archiefbibliotheek van Het Utrechts Archief 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Burgemeestersdossiers 

Stadhuis Vlaardingen 
Archief van het gemeentebestuur van Vlaardingen 

Stadsarchief Vlaardingen 
Archief van het Stadsarchief Vlaardingen 
Archief van het stads- c.q. gemeentebestuur van Vlaar-
dingen 
Archiefbibliotheek van het Stadsarchief 
Collectie kranten en kronieken van het Stadsarchief 

Streekarchief Rijnland 
Archief van de Hoogere Burgerschool te Woerden 

MONDELINGE BRONNEN 

Interviews met 
J. Anderson 

- M. Bot 
mr. P.C. Franken 
mr. J.J. Heusdens 

- P. de Looff 
J. Madern 
ir G. Meijer 
N. van der Vaart 
mw. E. Velthoven-Penning 
drs. IJ. Van der Velden 
K. van Waalwijk 

FOTOVERANTWOORDING 

De foto's op pagina 10-13 zijn afkomstig van mr J.J. Heus-
dens. De overige foto's komen uit de collecties van het Stads-
archief Vlaardingen. 

Linkerpagina Ook een burgemeester kent momenten van ontspanning 

' Mr J Heusdens, Vlaardingen in 'a nutshell' In De Bouwrevue, Tijd-

schrift voor bouwwereld en industrie Rotterdam, 1954, nr 4 (Bibl SAV 

nr IIIHIOO) 

^ Het Utrechts Archief, toegangnummer 463, inventarisnummer 523 

' Mr Jan Heusdens 'Herinneringen aan een leven van driekwart eeuw' 

Den Haag, afgesloten 17 maart 1985 Het manuscript is m bezit van mr 

J J (Jasper) Heusdens te Haarlem 

' 'Rijnbode', 29-07-1922 

' Mededeling tijdens interview met J J Heusdens, zoon van Jan Heus-

dens 

* Streekarchief Rijnland, Archief van de Hoogere Burgerschool te Woer-

den, inv nr 58 

' Ibidem, inv nr 215 

" Ibidem, invnr 218 

^ Ibidem, inv nr 220 

'° De Telegraaf, 19 november 1960 

" Heusdens, Herinneringen 

'̂  Het Utrechts Archief, Archief Utrechtsch Studenten Corps, invnr 

448 

" Ibidem, Utrechtse Studentenalmanak voor 1932, bibl VV105 

'"* Heusdens, Herinneringen 
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Januari 6 Het echtpaar H. Spruijt-Beijer 60 jaar getrouwd. 

1 Aantal inwoners 62.188. 

Burgemeester J. Heusdens 10 jaar burgemeester. 

Tijdens de jaarwisseling worden veel vernielingen aangericht 
door baldadige jeugd. 

4 In de hal van sportpark De Vijf Sluizen tafeltenniswed-
strijd tussen een Hongaars team en een Nederlands bonds-
team. De opbrengst is bestemd voor de Hongaarse vluchtelin-
gen. 

5 In de Stadsgehoorzaal nieuwjaarsfestival van het 
Vlaardings Kunst Centrum. 

De bovenverdieping van het magazijn van textielgroothandel 
A. Woudstra & Zn aan de Nieuwelaan uitgebrand. 

Cornells Vink vangt in de Vlaardingse Vaart een snoek van 
104 cm en een gewicht van ruim twintig pond. 

7 De nieuwe gymnastiekzaal aan de Delftseveerweg in 
gebruik genomen. 

I. Brouwer geïnstalleerd als hoofd van de Van Kampenschool. 

10 In de eerste raadsvergadering van dit jaar spreekt 
burgemeester Heusdens zijn traditionele nieuwjaarsrede uit. 

Het gemeentebestuur biedt de gemeenteraad een sluitende 
begroting voor 1957 aan. 

11 De bewoners van 22 huizen aan de Parkweg, gebouwd 
in 1938/39, moeten op korte termijn hun woningen verlaten 
in verband met ernstige verzakking. 

Een aantal huizen aan de Parkweg ernstig verzakt (11 januari) 

(Collectie Stadsarchief) 
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12 In Excelsior feestavond van de Vereniging van Volks-
tuinders Vlaardingen. 

De chocolaterie van mej. A. Boekholt aan de Hoogstraat op-
geheven. 

14 De Ned. Chr. Radio Vereniging organiseert een mas-
sazangavond in de Grote Kerk, die op 27 januari a.s. wordt 
uitgezonden. 

In het Kolpabad demonstratie met het Scott Hydroduikerpak. 

Bij de Werkinrichting aan de Zomerstraat viert Arie van San-
ten zijn 25-jarig jubileum als bezem- en borstelmaker. 

14-26 Wervingsactie van de plaatselijke dienst B(escherming) 
B(evolking). 

15 Adjudant A. Hofman viert zijn zilveren dienstjubileum 
als politieman. 

In de Stadsgehoorzaal spreekt dr. Paul Julien voor de Ned. 
Reisvereniging over Oost-Afrikaanse steppevolken. 

Loco-burgemeester H.K. van Minnen reikt de eremedaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, uit aan RJ. 
Overgauw ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstverband bij 

Dr E D Kraan legt de eerste steen voor de Pnielkerk (23 januari) 

(Foto uit collectie Van der Vlis, collectie Stadsarchief) 

de coöperatieve bakkerij en verbruikersvereniging De Voor-
loper. 

W. Corne, administrateur van de N.V. Concertgebouw De Ver-
eniging te Nijmegen, benoemd tot bedrijfsleider van de Stads-
gehoorzaal. 

16 De werkplaats van vatenhandel Van Beek & De Blois 
aan de Westhavenkade 97 door brand verwoest. De uitgeruk-
te brandweer, die vertraging oploopt door de gesloten spoor-
wegovergang, kan niet voorkomen dat de werkplaats geheel 
uitbrandt. 

17 J. van Vierzen, de oudste inwoner van Vlaardingen, 
viert zijn 98ste verjaardag. 

17-19 In de Harmonie auto-expositie van P.A. van der Kooij's 
automobielbedrijf. 

19 Stadsbeiaardier Cor Don geeft een concert op het 
Oranjecarillon ter gelegenheid van de verjaardag van prinses 
Margriet. 
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Een stoker van N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost in de Vul-
caanhaven verdronken. 

In de Stadsgehoorzaal treedt voordrachtskunstenares Char-
lotte Kohier op met het stuk 'Het Bal' van Irene Nemirowsky. 

De firma T. Oosten, tapijten- en beddenmagazijn te 's-Gra-
venhage, opent een filiaal aan de Korte Hoogstraat. 

20 Bevestiging en intrede van ds S. van den Bos, Ned. 
Hervormd predikant. 

21 Aan de Burgemeester Pruissingel, hoek Groen van 
Prinstererstraat opent J.L. Klok een winkel in ijzerwaren, ge-
reedschappen en huisvlijtartikelen. 

22 Vishandel H. van Gelderen, Eendrachtstraat 78, be-
staat 30 jaar. 

Mej. J.F. van der Veer benoemd tot onderwijzeres aan de Van 
der Schaarschool. 

23 Dr. E.D. Kraan, gereformeerd predikant, legt de eerste 
steen voor de Pniëlkerk aan de Burgemeester Pruissingel. 

In het R.K. verenigingsgebouw houdt de Katholieke Arbei-
dersbeweging een forumavond over "Sociale Wetgeving". 

Het bedrijfspand van N V Aspro in het lage witte gebouw aan de Oost-

havenkade (26 januari) 

(Foto Hogerwerf, collectie Stadsarchief) 

24 De VL 27 Burgemeester Heusdens, schipper T. van 
den Oever, van Visserijmaatschappij De Nieuwe Mercurius, 
met machineschade de haven van IJmuiden binnengesleept. 

25 Eerste paal geslagen voor het Ned. Hervormde kerkge-
bouw aan de Billitonlaan. 

26 Op het vroegere terrein van de firma IJzermans aan 
de Oosthavenkade wordt het nieuwe bedrijfspand van N.V. 
Aspro, fabriek van bitumeuze producten, in gebruik geno-
men. 

In Muzanda feestavond ter gelegenheid van het 15-jarig be-
staan van Van Dijk's Amusementsorkest. 

31 Ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix 
bespeelt stadsbeiaardier Cor Don het Oranjecarillon. 

Februari 

1 J.A. Leegsma herdenkt het feit dat hij zich 25 jaar ge-
leden vestigde als huisarts. 

Mej. A. van Dijk ontvangt de eremedaille in brons, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau, bij haar 50-jarig jubileum als 
huisnaaister bij de familie G. Bloemendaal. 

2 In Excelsior viering van het tweede lustrum van de 
R.K. gemengde zangvereniging St. Caecilia. 
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3 Het echtpaar J. Goudappel-Van Roon 60 jaar ge-
trouwd. 

4 In de Harmonie politiek jongerenforum onder leiding 
van burgemeester Heusdens. 

5 M. de Snaayer, hoofdcommies bij de Gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijven, viert zijn 40-jarig dienst-
jubileum. 

In Muzanda feestavond van het Vlaardings Dubbelmannen-
kwartet ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

In zaal Liefde en Vrede viering van het 10-jarig bestaan van 
Chr, korfbalclub Spirit. 

7 R.G. van Essen, hoofdinspecteur van 's-Rijksbelastin-
gen, inspectie Vlaardingen, benoemd tot raadsheer bij de be-
lastingkamer in het gerechtshof te Amsterdam. 

7-8 De gemeenteraad besluit:-een overeenkomst aan te 
gaan met de gemeente Rotterdam betreffende het opspuiten 
van de Broek- en Aalkeetbuitenpolder met baggerspecie; 
-de boerderij van P. Hoogendam, Zuidbuurtseweg 1, in te 
richten als internaat voor geestelijk minder-validen; 
-P. van den Broek en H. Pothoven te benoemen tot onderwijzer 
aan respectievelijk de Meidoornschool en de Erasmusschool; 
-de woningen Parkweg 134-172 en Schiedamseweg 175 en 
177 onbewoonbaar te verklaren; 
-een middelbare meisjesschoolafdeling te verbinden aan het 
Gemeentelyceum. 

13 Het predikaat 'Koninklijke' ver-
leend aan N.V. Hollandse Fabriek van 
Melkproducten en Voedingsmiddelen 
Hollandia ter gelegenheid van het 75-ja-
rig bestaan. 

De Combinatie van Vlaardingse Tafelten-
nisverenigingen treedt toe tot de Ned. 
Tafeltennisbond. 

14 De Engelse politiekruiser H.M.S. 
Lennox arriveert in de Koningin Wilhel-
minahaven voor een werkbezoek. 

De Vereniging De Nederlandse Bloemisterij biedt mevrouw L. 
Goedvolk op Valentijnsdag een bloemenhulde aan voor haar 
hulp aan winkelier M. Gouwens tijdens ziekte en overlijden 
van zijn vrouw. 

16 De chocolaterie van mevrouw Van Brunschot-Fok aan 
de Brede Havenstraat opgeheven. 

17 Het dameskoor Vivezza van mevrouw Kath. Verhoeff-
Torn bestaat 40 jaar. 

18 E. Hekman wint het biljartkampioenschap Ie klasse 
libre van het district Schiedam. 

20 Het Vlaardings Symphonieorkest, opgericht in 1946, 
opgeheven wegens gering ledental. 

21 Voor de redersvereniging spreekt dr. G.M. Klamer van 
het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut over 'De weersom-
standigheden'. 

23 In de Julianakleuterschool spreekt F.H. van de Wete-
ring, lid van de Tweede Kamer, voor de C.H.-jongeren over 
Nieuw-Guinea. 

24 Het echtpaar G.H.C, van Gelderen-Langendoen 60 
jaar getrouwd. 

25 Op de Vijfsluizenbrug rijdt een Shell-tankauto in de 
sluiskolk. De chauffeur wordt gered, de chauffeur-bijrijder 
verdrinkt. 

8 W. Brauckman 25 jaar in dienst van schildersbedrijf P. 
de Goede. 

H. den Draak, onderwijzer aan de Prinses Julianaschool, op 
44-jarige leeftijd overleden. 

9 De Alg. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid, 
afdeling Vlaardingen, bestaat 50 jaar. 

Sigarenmagazijn In de 01de Smoker van M. Hoogerwerf Lzn., 
Westhavenplaats 3, opgeheven. 

26 De nieuwe motortrawler VL 153 Liesje en Rutger van 
N.V. G. Kornaat Handelmaatschappij vaart uit ter visvangst. 

27 Burgemeester Heusdens reikt een tevredenheidsbe-
tuiging met gratificatie uit aan de agenten van politie J.A. 
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Koole en J.P. van Nieuwenhuize voor hun optreden bij het 
auto-ongeluk op 25 februari jl. 

29 In zaal Obadja spreekt wethouder M.H.L. Weststrate 
voor de A.R.-kiesvereniging Oost over de regeringsnota in-
zake bestedingsbeperking "Hofstra en Colijn'. 

De motortrawler VL 153 Liesje en Rutger aan de kade van de Koningin 

Wilhelminahaven (26 februari) 

(Foto uit collectie M P Zuydgeest) 

In Excelsior receptie van voetbalvereniging D.V.O. ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan. 

Maart 

1 Aan de Meidoornstraat wordt de eerste paal geslagen 
voor kleuterschool De Paddestoel. 

Dr. W.B.H. Jansen spreekt voor de leden van lasclub Vlaardin-
gen over 'Gutsen en ontroesten'. 

Geopend Glas- en verfhandel De Kroon, Eendrachtstraat 29, 
onderdeel van schildersbedrijf P. de Goede. 

2 In de Technische School aan de Veersingel (Deltaweg) 
uitreiking van de diploma's. Jan Punt en Hans Schoonfeld ont-
vangen de vorderingenprijs en Nico van Vliet de ijverprijs van 
de Kamer van Koophandel. 

In de Harmonie optreden van de H.V.O -toneelgroep met het 
blijspel' 'n Zeeman ging passagieren'. 

In de Stadsgehoorzaal jazzconcert door de Dutch Swing Col-
legeband. 

3 Het dameshockeyelftal van hockeyclub Pollux promo-
veert naar de 3e klasse K.N H.B. 

5 In zaal Liefde en Vrede vertoont een toneelgroep van 
de C.J.M.V voor de boerenafdeling van deze vereniging het 
toneelstuk 'Stenen voor brood', de strijd van de boer tegen 
onteigening van zijn grond voor industrie en woningbouw 
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H W Blomsteel 50 jaar in dienst van de Ned Stoomsleep-
dienst v/h P Smit jr 

Voor de Zakenstudiekring spreekt ds D Westerveld, gevange-
nispredikant te Rotterdam, over "Het leven achter de tralies' 

6 Mej L Weerheijm, onderwijzeres aan de Prof dr V H 
Rutgerskleuterschool, benoemd tot hoofd van een Chr kleu-
terschool te IJlst 

Het actiecomité van het Schoolkorps Natuurbescherming ver-
toont voor de leerlingen van de vijfde klas van de lagere scho-
len de film "Symphonie der seizoenen' van Heinz Sielmann 

8 De gemeentebegroting 1957 goedgekeurd door de ge-
meenteraad 

De firma A Kuchler, Markt 39, opent een toonzaal voor radio, 
televisie en elektrische apparaten in het naastgelegen pand, 
Kerksteeg 3 

M van Dorp, meteropnemer-incasseerder, 40 jaar in dienst 
van de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven, on-
derscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau 

Woningbedrijf Groeneveld, Hoogstraat 206, na verbouwing en 
uitbreiding heropend 

De stichtingsakte van de Stichting medisch-opvoedkundige 
bureaus voor Vlaardingen en omgeving gepasseerd 

Voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VV D ), afde-
ling Vlaardingen, spreekt H A Korthals over het onderwerp 
'Buitenlandse politiek' 

BIJ Scheepswerf De Hoop te Leiden tewaterlating van de in 
opdracht van Visserijmaatschappij Vlaardingen in aanbouw 
zijnde motortrawler VL 131 Petronella 

In de Stadsgehoorzaal Walacorsettenshow "Vriendinnen van 
Venus in de vorm van een muzikaal blijspel 

9 Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van perso-
neelsvereniging Figee opvoering van de jubileumrevue "Tien 
jaar p v Figee' door Amusementsvereniging Figee 

Een schaap van veehouder P Rodenburg werpt voor de twee-
de maal vijf lammeren 

11 GD Birnie aan de Rijksuniversiteit Utrecht geslaagd 
voor het doctoraalexamen geneeskunde 

12 In de Stadsgehoorzaal concert door arbeiderszangver-
enigmg De Stem des Volks 

Het voetbalelftal van de Vlaardmgse politiesportveremging 
wint het kampioenschap 2e klasse van de Ned Politiesport-
bond, district West 

In de Stadsgehoorzaal Margrietmodeshow 

13 In de Stadsgehoorzaal turnuitvoeringen van gymnas-
tiekvereniging Leonidas-Dovido 

14 In de Harmonie spreekt dr F J Huisman, rector van 
het Gemeentelyceum, over het onderwerp "Invloed van aan-
leg en omgeving bij de mens' 

15 Op de contactavond van de Dr A Plesmanschool 
spreekt auteur A D Hildebrand over het kinderboek 

Wim van der Schaft en Kokkie Suijker winnen de schooldecla-
matiewedstrijden 

16 BIJ de viering van het 25-jarig bestaan van padvin-
dersgroep Willem de Zwijger, groep 1 NPV, wordt oubaas 
J H van Driel onderscheiden met de Zilveren Jacobsstaf voor 
zijn 25-jarig leiderschap 

E Put viert zijn 40-jarig dienstverband bij N V Hollandia 

In Excelsior receptie ter gelegenheid van het zilveren artsju-
bileum van J A Leegsma 

18 In de Immanuelkerk huldiging van hulpprediker J van 
Lambalgen ter gelegenheid van zijn 25-jang ambtsjubileum 

BIJ station Vlaardingen-centrum wordt een nieuwe fietsen-
stalling in gebruik genomen 

19 De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst opgenomen 
m de lijst van geneeskundige diensten, waar medische stu-
denten stage kunnen lopen voor sociale geneeskunde 

In de Harmonie stoffenshow van de firma Bracco onder de 
naam "Printemps 1957' 

In de Stadsgehoorzaal laatste winterconcert van de Stichting 
Culturele Kring door het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
onder leiding van Eduard Flipse 

20 Dameskapper en schoonheidsspecialist G O Pmck 
slaagt voor het vestigingsexamen herenkapper 

Opgericht Bromfietsersclub Vlaardingen 
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W. Brouwer Azn legt zijn werkzaamheden als directeur van 
Visserijmaatschappij Piscator neer in verband met zijn hoge 
leeftijd. Zijn plaats wordt ingenomen door J. van Noort. 

In de Kenau Hasselaarstraat overhandigt burgemeester Heus-
dens de woonvergunning en de huissleutel aan de eerste be-
woners van de Westwijk, 

Op de jaarvergadering van de Katholieke Arbeidersbeweging, 
afdeling Vlaardingen, treedt voordrachtskunstenares Julia de 
Gruyter op met een gevarieerd programma. 

21 Levensmiddelenbedrijf Nido aan de Eendrachtstraat 
wint een eerste prijs in de landelijke etalagewedstrijd voor 
levensmiddelenbedrijven, georganiseerd door de 'Goed Zo' 
actie van Johan van Bodegraven ten behoeve van het gebrek-
kige kind. 

Het nieuwe politiebureau aan de Delftseveerweg in gebruik 
genomen. 

22 Burgemeester Abel Hasman Neur-afschar van de 
Iraanse hoofdstad Teheran, brengt tijdens zijn reis door Eu-
ropa een bezoek aan Vlaardingen. 

23 In Muzanda vertoont arbeiderstoneelvereniging De 
Fakkel het emigrantenspel 'Mijn hart is niet hier'. 

In de Stadsgehoorzaal "A.V.R.O. tournee' 1957. 

A Kap wint de Vlaardingse judotitel bruine band. 

24 Het pand Schiedamseweg 115 in gebruik genomen als 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

25 De Van Hogendorpschool, een tijdelijke houten school 
aan de Goudsesingel, in gebruik genomen. 

De R.K. noodkerk aan de Hoogstraat ingewijd en in gebruik 
genomen. 

26 Pastoor L.J.A. Boomgaard van de St. Willibrorduspa-
rochie slaat de eerste paal voor de R.K. kleuterschool aan de 
Curagaolaan. 

28 Het eerste schaaktiental van het Vlaardingse Schaak-
genootschap wint het kampioenschap Ie klasse van de Rot-
terdamse Schaakbond. 

Op de Boekenweekavond in de Stadsgehoorzaal vertellen de 
schrijvers Godfried Bomans en Han Knap en dichter Michel 
van der Plas over hun werk. 

29 M. van Noordt, leraar aan de avondnijverheidsschool, 

neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. 

In de Stadsgehoorzaal debuut van balletschool Rita Verdijs-
seldonk. 

30 Proefvaart van de motortrawler VL 121 Willem van 
Visserijmaatschappij Vlaardingen. 

April 

1 De familie Van Aller, één van de slachtoffers van de 
Parkwegmisère, neemt tijdelijk haar intrek in het oude po-

litiebureau aan de Markt, (zie ook 11 januari en 7-8 februari 

jl.) 

C.M. van Wijngaarden, directeur van de Rotterdamse Bank 
N.V, kantoor Vlaardingen, benoemd tot directeur van kantoor 
Feijenoord. In zijn plaats benoemd mr. F.G.E. Halbertsma. 

Aan de Van Beethovensingel eerste paal geslagen voor een 

de kous 

met de 9 levens! 
Koop pief „zo-moor" nylons. 

Moor vroog Vosono's I Extro 
mooi, extro duurzaam, want 

Vasono heeft ds 

Resin antl-ophaoifinish l 

van 3.50 tot 4.50 

A, P. Martens 
Korte Hoogstraat 21a, 

Vlaardingen 

Speciale 
zaterdag reclame 
By aankoop van een paar 

nylons een leuk 
washandje cadeau. 
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garagebedrijf met verfspuiterij van de firma G. van Jeveren. 

In een advertentie maken de Vlaardingse ziekenfondsen 
A.Z.V. en O.B.Z. bekend dat de ziekenfondsen in Nederland 
geen tandheelkundige hulp meer kunnen vergoeden. Dit in 
verband met een conflict tussen tandartsen en ziekenfond-
sen. 

2 Eerste paal geslagen voor een complex flatwoningen 
aan Plein 1940. 

3 Joke van Aggelen, leerlinge van de Dr. A. Kuyper-
school, behaalt een prijs op de internationale kindertekenin-
gententoonstelling te Boulogne sur Mer, Frankrijk. 

In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan het 
Westnieuwland bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van knapenvereniging Jozef. Spreker ds. H. Rijksen. 

In de Stadsgehoorzaal jaarfeest van de Chr. lyceïstenvereni-
ging Universia. 

4 Benoemd tot leerkrachten aan het Gemeentelyceum 
P.G.J. Koster, L.J.P. Maas, A.C. Pak, A.P. Schuur, P.H. Werner, 
E. Baksteen-Peterse en A. Blankert-Verbeek. 

5 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de operette 'De 
gouden vaas' van H.J. Fagel ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van dameskoor Vivezza. 

Advertentie: 
'Te koop aangeboden KERKGEBOUW (met inventaris) en 
daarbij behorende PASTORIE (binnenkort leeg te aanvaarden) 
staande op eigen grond aan de "Wan Riebeeckstraat 34-36, 
Vlaardingen. Brieven aan de adm. J. Dijkshoorn, Emmastraat 
112, Vlaardingen.' 

6 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannespassion 
door Chr. oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo, het 
Toonkunstkoor en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

6-7 In café De Griffioen wedstrijden om het gewestelijke 
kampioenschap Ie klasse libre, klein biljart. 

8 J.J. Kooyman, directeur van de Fabriek van Chemi-
sche Producten Vondelingenplaat, hijst de vlag op de eerste 
van de vier Deltaflats in de Westwijk. 

In Muzanda feestavond voor de leden van de Kon. Ned. Mid-
denstandsbond, afdeling Vlaardingen. 

9 In de Stadsgehoorzaal feestavond van de vereniging 
Volksonderwijs ter gelegenheid van de 'Dag van de openbare 
school'. 

De minister van Binnenlandse Zaken, mr A A M Struijcker, stelt het 

hoofdbureau van politie in gebruik (10 april) 

(Collectie Stadsarchief) 

Een brand in de fineeropslagplaats van N.V. B. Sprij's Hout- en 
Meubelindustrie zorgt voor aanzienlijke waterschade. 

10 Het hoofdbureau van politie aan de Delftseveerweg 
door de minister van Binnenlandse Zaken, mr. A.A.M. Struyc-
ken, officieel in gebruik gesteld. 

De laatste stoomlogger van de N.V. Doggermaatschappij, de 
VL 29 Oranje-Nassau, voor de sloop verkocht. 

Bij de declamatiewedstrijden voor jonge mensen en volwasse-
nen in de Harmonie winnen mej. B.J. van Hooijdonk en mevr. 
N.W. Versteeg-van Haren eerste prijzen. 

11 De vereniging Nazorg B.L.O. draagt de exploitatie van 
de Herman Frantsenstichting over aan de gemeente. 

81 



Mevrouw De Keizer-Schilder 25 jaar leidster van de zondags-
school "Laat de kinderkens tot Mij komen' in wijk 4 van de 
Ned. Hervormde Gemeente. 

12 Kinderen uit tehuizen van het Ned. Leger des Heils 
geven in de Stadsgehoorzaal een uitvoering onder het motto 
'Een avond vreugd met de jeugd'. 

De jeugdgemeenteraad verwerpt een voorstel tot oprichting 
van een gemeentelijk woningbureau. 

Schildersbedrijf P. de Goede verplaatst van de Emmastraat 
naar de Eendrachtstraat. 

14 In het Kolpabad tweekamp tussen de Vlaardingse 
zwemclub V.Z.C, en de Kon. Brugse Zwemkring. V.Z.C, wint 
de wisselbeker. 

16 In de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel geven de 
zangverenigingen St. Caecilia, Excelsior en De Stem des 
Volks, met medewerking van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, een uitvoering van de Mattheüspassion. 

Het pedagogisch centrum van de Ned. Onderwijzersvereni-
ging start in het Gemeentelyceum een cursus onderwijsver-
nieuwing voor leerkrachten. 

De motortrawler Maria Christina, gebouwd in opdracht van 
de Armenant Frederic et Cie te La Rochette, op scheepswerf 
I.S. Figee N.V. te water gelaten. 

Mevrouw L.A. Hoppers-Best redt een achtjarige jongen uit de 
Oude Haven. 

In de Stadsgehoorzaal passiespelen door leerlingen en oud-
leerlingen van de Don Boscoschool. 

20 In de Harmonie regionaal solistenconcours, georgani-
seerd door de Federatie van Vlaardingse muziekgezelschap-
pen. 

21 Op de Markt paasreveille onder leiding van ds. P. van 
der Vloed, in de Grote Kerk paasviering voor de jeugd en in de 
Harmonie bijeenkomst voor buitenkerkelijken. 

23 Het paasvoetbal-en korfbaltoernooi voor scholieren 
gewonnen door een elftal van de Admiraal de Ruijterschool 
en een twaalftal van de Dr. De Visserschool. 

24 Een groep bewoners van het Flatgebouw voor bejaar-
den aan de Burgemeester Pruissingel maakt een bustocht 
door de bloeiende Betuwe. 

25 L. Hoogendijk, procuratiehouder bij Levers Zeep Mij. 

N.V., neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. 

26 C. Zeilstra 35 jaar touwslager bij N.V. De Oude Lijn-
baan. 

Speelgoedmagazijn Het Kinderparadijs, kolenhandel P. Maar-
leveld en handwerkmagazijn De Wolkam winnen de eerste 
prijzen in een etalagewedstrijd voor winkeliers in de binnen-
stad. 

27 De 33.000 ton metende Amerikaanse ertstanker Har-
vey S Mudd, het grootste schip dat ooit een Vlaardingse haven 
binnenliep, arriveert met 29.840 ton erts in de Vulcaanha-
ven. 

Aan de Kethelweg opening van de nieuwe garage van het vee-
en goederenvervoersbedrijf W. Bos. 

Kranslegging bij het Bevrijdingsmonument op het Verploegh Chassé-

plein (4 mei) 

(Foto Trouw, collectie Stadsarchief). 



In Excelsior optreden door leerlingen van muziekschool Het 
Westen. 

In de Stadsgehoorzaal optreden van toneelgroep Sunlight met 
het toneelspel 'Volgende halte' van Kees van Schaik. 

28 Een groep padvindsters van het Engelse Leger des 
Heils geeft demonstraties in de zaai aan de Baanstraat. 

29 Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau 
A.J. de Jong, directeur van Levers Zeep Mij. N.V. Benoemd 
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden, B. 
Reitsma, luitenant ter zee Ie klasse bij de technische dienst 
van de Koninklijke Marine. De eremedaille in goud, verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend aan schip-
per Arie van Roon van de N.V. Doggermaatschappij en aan S. 
van der Wijngaard, procuratiehouder bij de firma Hendrix te 
Rotterdam. De eremedaille in zilver toegekend aan J.C. van 
der Hilst, opperwachtmeester bij de Rijkspolitie te Water, B. 
van Haren, assistent Ie klasse van 's Rijksbelastingen, en J. 
Leeuwis, bedrijfsleider bij Leeuwis' Meubelfabriek N.V. 

Ir. A.C. Pouwels, directeur van de Gemeentelijke Energie- en 

Waterleidingbedrijven, neemt afscheid wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. 

30 Een deputatie, bestaande uit mevrouw K. Vermeer-
van der Knaap en de heer K. Hoogerwerf, neemt deel aan het 
défilé te Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag van ko-
ningin Juliana. 

Koninginnedag. Aubade op de Markt door drieduizend scho-
lieren, kinderspelen, poppenkast, lampionoptocht, kermis en 
in de Emmaüskerk concert door het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest. 

Burgemeester Heusdens stelt de korenmolen Aeolus aan de 
Kortedijk met het bedienen van de vang in gebruik. 

Aad Steijlen wint de kringloop rond de Oude Haven in 7.03 
minuten. 

In de Stadsgehoorzaal uitvoering van het Coppeliaballet door 
het Ballet der Lage Landen ter gelegenheid van het eerste lus-
trum van het Vlaardings Kunst Centrum. 

Eerste wedstrijd op het basketballveld aan de Kethelweg tus-
sen een Amerikaans -en een Rotterdams team van de R.O.V. 
Shell. De Amerikanen winnen met 41-36. 

Een Zwaluwenelftal wint op een voetbaltoernooi te Wasse-
naar de De Rooywisselbeker. 

Mei 

1 1 meiviering. Herdenkingsbijeenkomst bij het graf-
monument van Jan Hoogerwerf, meeting op het Veerplein en 
meideclamatorium in de Stadsgehoorzaal. 

Aan de Van Maanenstraat opent mej. H.J. Glasz, districtsin-
spectrice voor het kleuteronderwijs, de Prof. dr. V.H. Rutgers-
kleuterschool. 

2 W. van der Knaap 25 jaar in dienst van de firma C. van 
der Burg & Zonen. 

Voor de Zakenstudiekring spreekt luitenant ter zee C. Lemai-
re over het bezoek van een Nederlands marinesmaldeel aan 
Rusland in 1956. 

Wachtmeester Ie klasse B.W. van der Stek 25 jaar in dienst bij 
de Rijkspolitie te Water. 

De naam Raadhuisplein gewijzigd in Plein Emaus. 

3 Op de tiende jaarvergadering van de Ned. Chr. Bond 
van Overheidspersoneel spreekt hoofdbestuurder J. Worst 
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over het onderwerp "Wat zijn de mogehjkheden voor de 
N C B V O vandaag' 

De Rotterdamse hoofdagent en motorrenner Leo van der 
Noll spreekt voor de Vereniging voor Veilig Verkeer, afdeling 
Vlaardingen, over het onderwerp "Verkeer in het algemeen' 

4 Dodenherdenking en stille omgang, herdenkings-
dienst in de Grote Kerk 

5 Kapelaan C van Wel van de St Joannes de Dooperpa-
rochie viert zijn koperen priesterfeest 

7 Van Neerbos' Industrie- en Handelmaatschappij NV 
viert het 25-jarig bestaan 

Boekverkoper Aart Pontier biedt burgemeester Heusdens het 
eerste exemplaar aan van de door hem uitgegeven Gids van 
Vlaardingen 

7-10 Op het Feestterrein optreden van Circus Boltini 

8 In Muzanda uitvoering door accordeonvereniging Con-
certino 

De koren van mej Jo Mulder geven een uitvoering in de 
Stadsgehoorzaal 

Herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan 
van het Nederlandse Leger des Heils in de zaal aan de Baan-
straat 

9 De chemische wasserij en ververij M Jansen, voor-
heen gevestigd te Rotterdam, neemt een nieuw bedrijfspand 
aan de Mercuriusstraat in gebruik 

De nieuwe ambulance van de Gemeentelijke Geneeskundige 
Dienst, gebouwd bij de Gebrs Visser te Leeuwarden, in ge-
bruik genomen 

In de Harmonie propagandafeestavond van de Nederlandse 
Blindenbond 

L Hoogendijk redt een vijfjarige jongen uit de Oude Haven 

10 H W A E Groeneveld, amanuensis bij het Unilever 
Research Laboratorium, onderscheiden met de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ter gele-
genheid van zijn 40-jarig dienstverband 

11 In Muzanda propaganda-avond van de afdeling Vlaar-
dingen van de Ned Katholieke bond van werknemers in in-
dustriële bedrijven St Willibrord 

13 De Commissie voor huishoudelijke- en gezinsvoorlich-
ting organiseert een cursus schoonheidsverzorging 

In Excelsior bonte avond voor bejaarden 

14-15 In de Chr Huishoud- en Industrieschool tentoonstel-
ling van werk van de leerlingen 

15 LJ Zoetemeijer, hoofdbesteller, 40 jaar in dienst van 
het Staatsbedrijf der PTT 

Het gemeentebestuur van Zijpe bezoekt Vlaardingen om zich 
te oriënteren op de woningbouw 

De praktijk van dr P G Kousemaker overgenomen door het 
artsenechtpaar H S Mulder en R Mulder-Cramer 

Eerste Hofconcert van dit seizoen door muziekvereniging 
Voorwaarts 

17 Aan de vooravond van Vlaggetjesdag kranslegging bij 
het Vissersmonument aan het Grote Visserijplein 

Geopend aan de Westhavenplaats Van Eijk's vakkledingma-
gazijn 

Hengelaarsvereniging Vriendschap bestaat 35 jaar 

Advertentie 
"Wist U dat de stationsrestauratie ook Uw feestjes verzorgt 
met slaatjes, zoals Huzarensla, Russisch ei, Hors d'Oeuvre, 
Croquetten, Bitterballen e d '' 
Wist U ook dat wij diners verzorgen tot 60 personen tegen 
zeer speciale tarieven'' 
Beleefd aanbevelend, H L Thiescheffer, Stationsrestauratie 
Vlaardingen' 

In Muzanda feestavond van Machinefabriek W Houdijk ter 
gelegenheid van het 35-jarig bestaan, G J Versteege en B 
Versteege vieren hun 35-jarig dienstjubileum 

18 Vlaggetjesdag Burgemeester Heusdens hijst de be-
drijfschapswimpel op de motortrawler VL 14 Margaretha 
schipper Arie Visser, van N V Zeevisserijmij en Harmghandel 
v/h A Verboon Op de Nieuwe Maas waterskidemonstratie 

Wim Maassen van den Brink wint de Vlaardingse tafelten-
nistitel 

Dagblad De Rotterdammer opent een bijkantoor aan de 
Markt 
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Bromfietsclub Vlaardmgen neemt deel aan de Limburgsterrit, 
georganiseerd door de M A C Hoensbroek, en wint de prijs 
voor de verstkomende vereniging 

19 In de St Joannes de Dooperparochiekerk viering van 
het eeuwfeest van de vestiging aan de Hoflaan van de Zusters 
van O L Vrouwe van Amersfoort 

BIJ de regionale atletiekwedstrijden te Rotterdam wint Rita de 
Gelder een eerste pnjs in hardlopen en hoogspringen 

20 Gevestigd aan de Schiedamseweg 165 Advies- en ad-
ministratiebureau L Paalvast 

21 Mej D P van der Spek, onderwijzeres aan de Mr J 
Terpstraschool, neemt afscheid wegens haar benoeming in 
gelijke functie te Hilversum 

Café Vethaak aan de Hoogstraat bestaat 35 jaar 

Buisjesdag Onder aanvoering van de motortrawler VL 78 
Vlaardmgen, schipper D van Rijn, van de N V Visserijmaat-
schappij Vlaardmgen verlaten zestien loggers de haven 

22 De chocolaterie van de gezusters De Bruijn aan de 
Hoogstraat opgeheven 

25 J van der Sande wmt het Vlaardings kampioenschap 
klaverjassen 

25-26 De Arbeiders Jeugd Centrale, afdehng Vlaardmgen, 
organiseert voor A J C -groepen uit het gewest Zuid-Holland 
een olympisch weekend 

26 Burgemeester Heusdens brengt het eerste kantje 
Hollandse Nieuwe van de motortrawler VL 27 Burgemeester 
Heusdens persoonlijk naar de afslag 

M Don 25 jaar in dienst van Levers Zeep Mij N V 

27 Burgemeester Heusdens reikt aan ruim zeventig ge-
meenteambtenaren het diploma Bedrijfszelfbescherming uit 

Het gemeentebestuur van Beverwijk brengt een werkbezoek 
aan Vlaardmgen 

28 In de Stadsgehoorzaal uitreiking van het verkeersdi-
ploma aan 723 scholieren 

Motor- en autoclub MAC organiseert een puzzelrit over een 
afstand van 70 km 

29 M van Noordt, tekenleraar aan de Willem de Zwijger-
uloschool, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd 

29-30 Patrouillewedstnjden voor padvinders van het district 
Beneden-Maas op een terrein aan de Van Beethovensingel 

30 Op de Engelse bloemententoonstelling Chelsea Show 
wordt aan de inzending van de Vereniging Ned Bloemiste-
rijen, verzorgd door bloembinder J Vogel, de hoogste onder-
scheiding, een gouden medaille, toegekend 

Het tamboerskorps van muziekvereniging Voorwaarts wint 
een eerste prijs op een te 's-Gravenhage gehouden nationaal 
concours 

31 Afscheid van W van den Berg, meteropnemer-incas-
seerder bij de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrij-
ven 

Juni 

1 J Klinkenberg, directeur van de Vlaardingse HoUan-
diafabriek, viert zijn 50-jarig jubileum 

Ds P van der Vloed legt de eerste steen voor de Rehobothkerk 
aan de BiUitonlaan 

Ongeveer 1 700 personen nemen deel aan de wandelmars, 
uitgeschreven door de Politie Sport- en Ontspanningsvereni-
ging ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. 

L A van Zuuren 40 jaar in dienst van Vaten- en kistenfabriek 
C van Toor Cz N V te Maassluis 

Op de provinciale brandweerwedstrijden te Driebergen be-
haalt een groep van de Vlaardingse Vrijwillige Brandweer, 
onder leiding van onderbrandmeester J L Spuybroek, een 
tweede prijs 

3 De stoomloggers VL 50 Elise en de VL 80 Gesina van 
N V Vlaardingse Stoomvisserij voor de sloop verkocht 

Een vierjarig schipperskind verdrinkt in de Koningin Wilhel-
minahaven 

Wethouder H K van Minnen geeft de aftrap voor de straat-
voetbalcompetitie 

3-4 Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Po-
litie Sport- en Ontspanningsvereniging sportwedstrijden 
tussen de politiekorpsen van Vlaardmgen, Schiedam en de 
Rijkspolitie te Water In de Stadsgehoorzaal receptie en feest-
avond 
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5 De Engelse publicist W. Schindler, in opdracht van de 
BBC op studiereis door Europa, brengt een bezoek aan Vlaar-
dingen en wordt op het stadhuis ontvangen door burgemees-
ter Heusdens. 

6 A.J. Daub te Apeldoorn benoemd tot leraar aan het 
Gemeentelyceum, J.W. van "t Hof tot onderwijzer aan de Eri-
caschool en W. Meijer te Hengelo tot onderwijzer aan de Eras-
musschool. 

P. Gerth en G.Th. Rozendaal 25 jaar in dienst van Levers Zeep 
Mij. N.V. 

8 In de Harmonie receptie van het Algemeen Zieken-
fonds Vlaardingen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 

9 Het echtpaar J. Brobbel-Van Teijlingen 60 jaar ge-
trouwd. 

A. Kievit, hoofd van de Prins Hendrikschool, op 56-jarige leef-
tijd overleden. 

10 Pater Christofoor van Vliet draagt zijn eerste plechtige 

H. Mis op in de St. Willibrorduskerk aan de Insulindesmgel. 

Pinksterreveille op de Markt onder leiding van ds. G. Aal-
bersberg; sprekers sr. kapitein J. Bergsma en ds. P. van der 
Vloed. 

Het muziekkorps Gothenberg I van het Zweedse Leger des 
Heils, op bezoek bij het Vlaardingse korps, geeft een concert 
in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. 

G. Both, chef onderhoudsbankwerkerij, 25 jaar in dienst van 
de firma C. van der Burg & Zonen. 

Kolenhandel A. Beukelman betrekt als eerste het gezamen-
lijke opslagterrein voor de plaatselijke kolenhandel aan de 
Parallelweg. 

Stadsbeiaardier Cor Don geeft een pinksterconcert op het 
Oranjecarillon. 

11 Acht leden van de Vlaardingse Zeehengelaarsvereni-
ging Vlaardingen winnen op een te St. Annaland gehouden 
internationaal concours een korpsprijs en een eerste prijs. 

'im Mop! 
I QiD anD I p' i®^ 

Lb 

r\ 

EEN WAARDEBON 
I N T ZICHT/ 

• f F l V 

Ter gelegenheid van „Haringritdag 1957" organiseert de Vlaardingse Middenstand a.s. zater-
dag 22 juni weer „een bal op" actie met het traditionele bezoek van 

de Haringjager bij de Middenstand 
Wanneer U a.s. zaterdag van 's morgens 9 uur tot n.m. 6 uur bij een der deelnemende wink^ 
liers Uw inkopen doet hebt U kans dan juist „de haringjager" aan te treffen die voor duizenden 
guldens aan waardebonnen uitreikt. Honderden waardebonnen worden a.s. zaterdag uitgege-
ven ter waarde van ƒ 10—, ƒ 5.— of ƒ 2.50. 



12 Mr. H.W. van Doom, voorzitter van de Katholieke 
Volkspartij, spreekt in het R.K Verenigingsgebouw over het 
onderwerp "De K.V.P. in de huidige politieke situatie'. 

15 Gesangverein Liedertafel 1900 uit Mainz-Kostheim 
geeft een gastconcert in de hal van sportpark De Vijf Slui-
zen 

J. J. van Everdingen, 40 jaar in dienst van de firma C. van der 
Burg & Zonen, onderscheiden met de eremedaille in brons, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

H. J. Verbeek wint het kampioensconcours van de Vlaardingse 
Hengelaarsbond. 

16 In sportpark De Vijf Sluizen atletiekwedstrijden tus-
sen de officiële heren landenploegen van Nederland en Bel-
gië. 

Op de Vlieten zeilwedstrijden voor ploegen tussen De Bom-
meer, D.W.S.V. (Delft) en Westland. 

17 Eerste paal geslagen voor het grote verzamelriool in 
de West wijk, vanaf rijksweg 20 tot de spoorbaan, waar het 
nieuwe gemaal zal worden gebouwd. 

17-20 Avondvierdaagse met 185 deelnemers. 

De schoorsteen van de Vlaardingse Melk Centrale in het centrum van 

Vlaardmger-Ambacht (26juh) 

(Foto Hoovers, collectie Stadsarchief) 

19 C.J.M.V. en C.J.V.V, Liefde en Vrede organiseren een 
fietsrally. 

20 Het Genootschap van de Stille Omgang viert het 25-
jarig bestaan. J.C. van der Knaap, voorzitter, ontvangt de pau-
selijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 

21 Bloembinder J. Vogel versiert de Franse ambassade 
te Luxemburg ter gelegenheid van het bezoek van de Franse 
president Coty. 

22 Ter gelegenheid van de actie "Een bal op' van de Vlaar-
dingse Middenstandscentrale maken de Jonge Pijpers een 
mars door de stad. 

Tiende Internationale Haringrit. 

Provinciale brandweerwedstrijden voor gemeentelijke- en be-
drijfsbrandweren, georganiseerd door de Vlaardingse vrijwil-
lige brandweer. 

In sportpark De Vijf Sluizen drumbandconcours ter gelegen-
heid van het 20-jarig bestaan van 
muziekvereniging Shell Harmonie. 
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Officiële proefvaart van de motortrawler VL 131 Petronella, 
schipper Teunis van der Plas, van de Visserijmaatschappij 
Vlaardingen. 

In het Oranjepark districtsmiddag van de afdeling Zuid-Hol-
land van de Ned. Chr. Korfbalbond. 

Eerste van zes concerten op het orgel van de Grote Kerk door 
leerhngen van de organist Gijs de Graaf. 

Linden van den Heuvellweg. 

29-30 Temperatuur 35 graden Celsius; circa 10.000 personen 
bezoeken het Kolpabad. 

30 J. van der Heul, 50 jaar organist van de Remonstrants 
Gereformeerde gemeente, onderscheiden met de eremedaille 
in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

23 Het echtpaar J. Bergwerf-De Gast 
60 jaar getrouwd. 

Door verslechtering van het wegdek is 
de Oude Havenbrug voor zwaar verkeer 
gesloten. 

24 Verschenen het boek 'De zee is 

Vergunning 
in de »Gouden Leeuw« 

f-'^^mrr^'^ 
ons land' van Fenand van den Oever, een 
vervolg op de romans 'Brood uit het wa-
ter' en 'Laat mij maar zwerven'. 

26 In Concordia openbare verkoop 
van de fabriek van de Vlaardingse Melk-
centrale aan de Asterstraat 20. 

27 In het Oranjepark samenkomst 
van de evangelisatiecommissies van de 
Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerk en het Leger des Heils. 

27-29 Op de Westhavenplaats rijdende tentoonstelling 'Wo-
nen in een eigen huis' van het Bouwfonds Nederlandse Ge-
meenten. 

28 Ir. H.W. Draesel, stadtbaudirector van Dusseldorf, 
vergezeld van enkele ambtenaren, spreekt met burgemeester 
Heusdens over bestuurlijke en financiële vraagstukken. 

29 Op 80-jarige leeftijd overleden C.P. Thurmer, oud-be-
drijfsleider van N.V. De Oude Lijnbaan. 

Viering van de verjaardag van Prins Bernhard. Anjercollecte 
ten bate van het Prins Bernhardfonds. 

Op het internationale concours voor amateur-acrobatiek 
behalen de Etona's een eerste prijs voor toestelwerk en een 
tweede prijs voor grondacrobatiek. 

Het nieuwe bedrijfspand van motorrijwielhandel J. Bouman 
aan de Gedempte Biersloot geopend door burgemeester Heus-
dens. 

Finale van het parktoernooi op de tennisbanen aan de Van 

Lang gewachi, 
maac nooH siil gezwegen. 

Altijd gedacht 
en ook gekregen. 

Vanaf 13 Jult 1921 Verlof A 

Op 18 Juli '57 Vergunning 

Efnous 72, Tel. 2 6 9 8 , A. j . v. Waardenbung 

Juli 

1 Brood- en banketbakkerij W.A, Moerman, Voorstraat 
55, bestaat 25 jaar. 

J. Borsboom 25 jaar in dienst van Brobbel's kolengroothan-
del. 

1-5 Ongeveer 6.000 kinderen ingeënt met een uit Ame-
rika geïmporteerd poliovaccin. 

3 Hofconcert door Harmonievereniging H.V.O. en da-
meskoor Viva Melodia. 

4 De nieuwe beheerders van café Concordia, de heer en 
mevrouw K. van Dorp, houden een kennismakingsontvangst. 

Hevig onweer; veel materiële schade door blikseminslag en 
storm. 

Ir. L.A. Bakker te Baarn benoemd tot directeur van de Ge-
meentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven. 

Mr. H. Luijken, A.R.-raadslid, neemt afscheid in verband met 
zijn vertrek naar Haarlem. 
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C.J. Juijn en A.M. Neleman benoemd tot onderwijzers aan 
respectievelijk de Erasmus- en de Juliana van Stolbergschool. 
Mej. E. Schurink benoemd tot hoofd van kleuterschool De 
Klaproos. 

12 Personeelsvereniging A. de Jong N.V. viert het tienja-
rig bestaan. 

Aan de Brede Havenstraat opent P.A. Versendaal 't Kaashuis. 

De exploitatie van de werkinrichting en weefkamer van de 
vereniging Nazorg B.L.O. overgenomen door de gemeente. 

5 Pater Jozef Feyen, beiaardier van de Abdijkerk te 
Grimbergen, België, bespeelt het Oranjecarillon. 

6 Het gemeentebestuur brengt een werkbezoek aan 
Amersfoort. 

Organist Jaap Boer en sopraan Wim van der Schaft geven een 
concert in de Emmaüskerk. 

Interstedelijke straatvoetbalwedstrijd. Het Vlaardingse elftal 
wint met 4-2 van een elftal uit Gouda. 

13 Op het Feestterrein vertoont de toneelgroep van 
C.J.M.V.-C.J.V.V. Liefde en Vrede het stuk "De Rode Pimper-
nel'. 

Een groep van de vrijwillige brandweer onder leiding van C. 
van Diggele wint de ereprijs op een te Putte, Noord-Brabant, 
gehouden internationaal concours. 

14 De plaatselijke afdeling van de Katholieke Metaalbe-
werkersbond St. Eloy viert het 40-jarig bestaan. 

16 Aan de Mercuriusstraat eerste paal geslagen voor een 
fabriekshal van Luxene Holland N.V., een dochteronderne-
ming van Luxene Corporation te New York. 

9 Aanbesteding van de bouw van een nieuwe schutsluis 
tussen de Hoogstraat en de Kortedijk. 

17 De lichter Vulkaan 58 tijdens het ertsladen in de Vul-
caanhaven gezonken. 

10 Op de Flower Fair and Garden Party in de tuin van 
Marlborough House te Londen verzorgt J. Vogel de Nederland-
se inzending. 

11 Mej. J. van Witzenburg, werkster, 25 jaar in dienst 
van Van Neerbos' industrie-en handelmaatschappij. 

18 Een elftal van C. de Neeff's machinefabriek wint het 
kampioenschap van de bedrijfsvoetbalcompetitie. 

A.J. van Waardenburg, die in 1935 een tapvergunning aan-
vroeg voor café De Gouden Leeuw aan het Emaus, krijgt be-
richt dat de vergunning is verleend. 

Het bedrijfspand van Butagascentrale A A Spronkers aan de Ie Indu-

striestraat (20 juli) 

(Foto Boer; collectie Stadsarchief) 

19 Feestelijke opening van het gerestaureerde en gemo-
derniseerde Magazijn 't Lichtpunt, Hoogstraat 111. 

Diploma-uitreiking aan de Technische 
School. Fred van Helvoort en Laurens de 
Gast ontvangen de vorderingenprijs en 
Fred Rieken de ijverprijs. 

Advertentie: 
'DIERENBESCHERMING 
Wij zoeken iemand met dierenliefde, b.v. 
gepensioneerde, die tegen vergoeding, de 
algehele verzorging van 't dierenasyl op 
zich wil nemen. Sollicitaties schriftelijk 
inzenden aan: A.G. Kloots, Sportlaan 22.' 

20 Het nieuwe bedrijfspand van Bu-
tagascentrale A.A. Spronkers aan de Ie 
Industriestraat 3 in gebruik genomen. 

In de schemerdonkere Grote Kerk avond-
muziek, een concert voor orgel en blok-
fluit. 
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22 De Ned. Ver. van Huisvrouwen reikt een medaille en 
oorkonde uit aan mej. A. Bot wegens 12'/2 jarige trouwe dienst 
bij de familie Roelants. 

Finale straatvoetbaltoernooi. D.S.W., een club uit de Indische 
Buurt, wint de door het gemeentebestuur beschikbaar gestel-
de wisselbeker. 

Opheffing van waterstokerij A. van Rijn aan de Valerius-
straat. 

24 N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost opent een machi-
nefabriek in het Friese Bergum. 

25 T.Th. Benner, hoofd van de St. Barbaraschool, benoemd 
tot hoofd van een R.K. school te Rotterdam. Tot zijn opvolger 
benoemd C.J. van Reisen. 

26 Een aantal studenten van de Technische Universitat 
Berlin Charlottenburg bezoekt Vlaardingen. 

De Franse beiaardier Réjane Bagaert bespeelt het Oranjecaril-
lon. 

De Oudhollandse Markt aan de Billitonlaan (27 juli) 

(Collectie Stadsarchief) 

De Vulkaan 58, die op 17 juli jl. in de Vulcaanhaven is gezon-
ken, met behulp van vijf drijvende bokken gelicht. 

A.C. Welters, hoofd van de Don Boscoschool, benoemd tot 
hoofd van een R.K. school te Vaassen. In zijn plaats benoemd 
Th. Dingjan. 

27 De Oudhollandse Markt aan de Billitonlaan geopend 
door het oplaten van ongeveer 1.000 ballonnen op de rol-
schaatsbaan aan de Insulindesingel. 

27-28 Bij de Rotterdamse atletiekkampioenschappen winnen 
de V.F.C.-meisjes en Gerard van der Wal van Fortuna enkele 
kampioenschappen. 

29 De Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg organiseert 
een boottocht door de Rotterdamse havens voor 300 bejaar-
den. 

30 Een aantal Vlaardingse padvinders onder leiding van 
vaandrig J. Sloot vertrekt naar de negende wereldjamboree te 
Sutton Coldfield, Engeland. 

31 In de Visbank opent het kantoor van Jeugdvakantie-
vreugd zijn deuren. 

Augustus 

1 Groenten- en fruithandel W.J. van der Knaap & Zn 
opent een derde filiaal aan de Mr. L.A. Kesperweg. 

B. Maat 25 jaar in dienst van de firma C. van der Burg & 
Zonen. 

2 Motor- en Autoclub Vlaardingen organiseert een 
avondrit door het Westland. 

De kapsalon van C. van der Veer aan de Kortedijk overgeno-
men door W. Hoekstra. 

3 Officiële opening van de vakantieweken op de Markt, 
waar de Haagse Ooievaartjes hun zang- en kleppervaardig-
heid tonen. Daarna maskeradeoptocht. Jac Kerklaan en Gree-
tje Bot worden verkozen tot jeugdprins en -prinses. 

5 Op het Feestterrein optreden van het poppentheater 
van John van Brussel met 'De A van Abeltje'. 

Slagerij M.C. Koning, Ridderstraat 21, opgeheven. 

7 Een groep Maassluisse kinderen vertoont op het Feest-
terrein het zangspel 'Zigeuners met gouden harten' van me-
vrouw K. Verhoeff-Torn. 



8 In het Oranjepark tentenbouwwedstrijd. 

W. Bogerd, vertegenwoordiger, 25 jaar in dienst van N.V. Le-
ver's Zeep Mij. 

Met het slaan van de eerste paal voor een complex winkels 
met bovenwoningen aan de Gedempte Biersloot wordt een 
begin gemaakt met de bouwplannen voor het eerste deel van 
het Liesveld. 

9-10 Wandelmars en drumbandconcours voor de jeugd. 

10 De Amerikaanse beiaardier W. Wendell Westcott be-
speelt het Oranjecarillon. 

12 In Aalsmeer slaagt A. Wissink voor het vakdiploma 
bloemsierkunst. 

Prof. dr. E. Egli uit Zurich en dr. Stephan Ronart uit Wenen, 
gedetacheerd bij de Internationale Federatie voor het voor-
bereiden van Volkshuisvesting en Stadsuitbreiding, bezoeken 
Vlaardingen. 

Lampionoptocht, waaraan dankzij de Vereniging E.H.B.O. en 
autobezitters ook invalide kinderen kunnen deelnemen. 

14 In het Oranjepark jeugdbrandweerwedstrijden voor de 
Vlaardingse scholen. De Dr. A. Plesmanschool wint de wissel-
beker. 

15 In het kader van het Comité Jeugdvakantievreugd 
brengen honderd kinderen een bezoek aan de Shell-olieraf-
finaderijen. 

16 Benoemd tot hoofd van de Prins Hendrikschool C. van 
der Woude. 

Politiedag voor de jeugd. 

17 Officiële afsluiting van de jeugdvakantiefeesten met 
een optocht van versierde fietsen. 

19 Majoor J. van der Schouw te Enschede benoemd tot 
assistent-lid van de dienst Bescherming Bevolking. 

20 Op het plein van de Van Kampenschool bazar, geor-
ganiseerd door de Ned. Hervormde Gemeente, wijk 2. De op-
brengst is bestemd voor de aankoop van trouwmeubilair voor 
de Rehobothkerk aan de Billitonlaan. 

Kapelaan S.C.Th, de Vette van de St. Joannes de Dooperparo-
chie benoemd tot leraar aan een seminarie te Heemstede. In 
zijn plaats benoemd A. Saers te Lisse. 

21 Vijf stadgenoten nemen deel aan de Rome-kruistocht, 
een internationale bedevaart voor de katholieke arbeiders-
jeugd. 

F.F.A. Daub opent een nieuwe showroom en werkplaats aan 
de Callenburgstraat 80. 

23 Laatste zomeravondconcert op het Oranjecarillon door 
beiaardier Anton van Ooink te Zeist. 

24 Oude woningen en voormalige koeienstallen aan de 
Maassluissedijk tegenover de Dijksteeg gesloopt. 

27 Een constructiewerker van Havenbedrijf Vlaardingen-
Oost door een contragewicht van een kraan gedood. 

28 De kindermiddag van Adrie van Oorschot, die tijdens 
de vakantieweken op het Feestterrein tweemaal door de 
weersomstandigheden werd afgelast, thans gehouden in de 
Stadsgehoorzaal. 

Gemeentesecretaris C. van der Linden ontvangt de gouden stadspen-

ning (2 september). 

(Foto Slcan-Film Vlaardingen; collectie Stadsarchief). 
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In Concordia laatste bijeenkomst van 44 geslaagde cursisten 
van het opleidingsinstituut voor het middenstandsdiploma A. 
de Weger. 

29 P. Maat 40 jaar in dienst van de firma Dorsman & 
Odé. 

30 Het taxibedrijf van Garage P. van der Vlies, De Ruyter-
straat 2, overgenomen door taxibedrijf W. Pronk, Hoogstraat 
46. 

In de Stadsgehoorzaal concert van operafragmenten door de 
Compagnia Marisa Morel. 

P. Vis, hoofd van de Prins Bernhardschool, neemt afscheid 
in verband met zijn benoeming aan een Uloschool te Rotter-
dam. 

Een team van V.Z.C, wint te Rotterdam een internationale 
zwemvierkamp. 

In het conflict tussen melkslijters en bewoonsters van flat-
woningen over de bezorging is een compromis bereikt, (zie 14 
september 2007) 

31 Op de sprintdriekampen te Rotterdam bezet Fortuna-
atlete T. Baas op drie afstanden de eerste plaats. 

In de Grote Kerk concert door Gijs de Graaf organist, en Tiny 
van Wieringen, sopraan. Stadsbeiaardier Cor Don bespeelt het 
Oranjecarillon ter gelegenheid van de verjaardag van prinses 
Wilhelmina. 

31-2 sept Op het Feestterrein optreden van de luchtacrobaten 
De Buglers. 

September 

1 De Lagere Technische School bestaat 25 jaar. Vier 
medewerkers van de school, de leraren B. van Duffelen, M. 
van Noordt en L. Schouten en conciërge W. Kuil, vieren hun 
zilveren jubileum. Tevens afscheid van de heer Van Noordt in 
verband met pensionering. 

R. Zwiers, hoofd van de Mr. J. Terpstraschool, legt zijn functie 
neer. Tot zijn opvolger benoemd L. Reitsma te Siegerswoude. 

Mej. J.R. Pet 40 jaar onderwijzeres aan de Van der Schaar-
school. 

2 Op het stadhuis buitengewone raadsvergadering en 
receptie ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van 
gemeentesecretaris C. van der Linden. Bij deze gelegenheid 
ontvangt de jubilaris de gouden stadspenning. 
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Grote brand in het fabriekspand van N.V De Hollandse Pelmolen (4 

september). 

(Foto Skan-Film Vlaardingen; collectie Stadsarchief) 

4 Burgemeester Heusdens heeft bericht ontvangen dat 
hij op 5 juli jl. is benoemd tot ereburger van de stad Nashville 
in de Verenigde Staten. 

Het fabriekspand van N.V. De Hollandse Pelmolen aan de 
Westhavenkade grotendeels door brand verwoest. 

In het R.K. Verenigingsgebouw afscheidsavond van kapelaan 
S.Th.M. de Vette, die vertrekt naar het seminarie te Heem-
stede. 

A. Struijs geslaagd voor het vakdiploma Gawalo-gasfitter, wa-
terfitter, loodgieter. 

4-30 In het Hof en het Oranjepark tentoonstelling 'Het 
beeld in de natuur'. 

5 De schutsluis tussen de Vlaardingsevaart en de Oude 
Haven gesloten in verband met vernieuwing. 



Beëdiging en installatie van het nieuwbenoemde raadslid W. 
Westerhuis. 

Aanbesteed de bouw van een R.K. kerk met pastorie en paro-
cliiehuis aan de Van Hogendorplaan. 

6 De musici L.J. van Dijk en D. Borst richten het dans-
en amusementsensemble Melodia op. 

Liquidatie van scheepswerf De Nieuwe Maas N.V. 

6,7,9 De Sociale Kring, een vereniging van leidende per-
sonen van het Nederlandse bedrijfsleven, bezoekt op uitno-
diging van Cincinnati Nederland N.V. Vlaardingen en wordt 
ontvangen door het gemeentebestuur. 

7 Tamboers- en pijperskorps De Pijpers wint de eerste 
prijs op het te Naaldwijk gehouden druivendrumbandcon-
cours. 

Onder leiding van hoofdinspecteur J.W.F. Dorleijn neemt een 
groep politieagenten deel aan de Airbornewandelmars te Ren-
kum. 

8 Het echtpaar H de Bruijn-Van Witzenburg 60 jaar ge-
trouwd 

9 Wethouder H.K. van Minnen opent aan de Curagaolaan 
de nieuwe openbare kleuterschool De Zonnebloem. 

Openbare kleuterschool De Zonnebloem aan de Curagaolaan (9 septem-

ber) 

(Collectie Stadsarchief) 

P.J. van Mullens, bedrijfsleider, en W. Slegtenhorst, H.J. van 
Thiel en J.T. Wismeijer, meubelmakers, 25 jaar in dienst van 
B. Sprij's Hout- en Meubelindustrie N.V. 

10 De Amsterdamse Bank N.V. opent een bijkantoor aan 
de Schiedamseweg 12/3. 

Enkele beelden van de tentoonstelling in het Hof en het Oran-
jepark beschadigd of vernield. 

11 In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente 
viering van het 50-jarig bestaan van zondagsschool Samuel. 

13 Voor zijn medewerking aan het Druivenfeest wordt J. 
Vogel, bloemsierkunstenaar, bevorderd tot eregast 3e klasse 
van de Broederschap van de Blauwe Druif. 
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Geopend aan de Hoogstraat 132 de Huishoudbeurs, de zaak 
voor betere houtwaren 

14 Wethouder T de Bruijn en M Bot, chef afdeling stads-
uitbreiding, bezoeken de tentoonstelling Interbau te Berlijn 

Een brand in een vetloods van N V Levers Zeep Mij door de 
bedrijfs- en vrijwillige brandweer geblust 

De in aanbouw zijnde motortrawler VL 84 Jan Senior, ge-
bouwd voor rekening van de NV Zeevisserij Maatschappij 
& Hannghandel v h A Verboon, op scheepswerf De Hoop te 
Leiden te water gelaten 

15 J de Boer 25 jaar organist van de Chr Gereformeerde 
Gemeente 

16 K Witte, algemeen procuratiehouder van Van Neer-
bos' Industrie- en Handelsonderneming, viert zijn 25-jarig 
dienstjubileum 

L T van Bree, directeur van de middelbare avondschool Ken-
nis is Macht, viert zijn 25-jarig dienstjubileum 

In Excelsior opent mevrouw Th A Heusdens-Mansholt het 
winterseizoen van de Commissie voor Huishoudelijke- en Ge-
zinsvoorlichting 

17 In de Harmonie receptie van Melkhandelarenvereni-
gmg Onderling Belang ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan 

Burgemeester Heusdens opent aan de Hofsingel de Shetland-
show, georganiseerd door het Middenstands Actiefonds Tij-
dens de show rijden de ponywagens door de stad 

Aanbesteding van de sloop van het voormalige politiebureau 
aan de Markt 

18 Sjaak Koevermans wint de eerste prijs bij de nationale 
wielerwedstrijden voor nieuwelingen 

19 In de Harmonie najaarsshow van modehuis Holcon 

20 M Djafarian, architect bij het centrum voor lichame-
lijke opvoeding te Teheran, brengt een bezoek aan het Kolpa-
bad 

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

21 Geopend aan de Stationstraat Gerard's Smulpaleis van 
G Verhoekxjr 

24 In de Stadsgehoorzaal feestavond ter gelegenheid van 
het 55-jarig bestaan van Chr muziekvereniging Sursum Cor-
da 

De motortrawler VL 121 Willem van Zeevisserij Maatschappij 
Vlaardingen met een defect roer de Scheveningse haven bin-
nengesleept 

25 Ds J H Baas te Rotterdam spreekt voor de plaatselijke 
afdeling van de Ned Chr Vrouwenbond over het aankweken 
en bewaren van eigen persoonlijkheid 

G M de Gelder te 's-Gravenhage spreekt voor de plaatselijke 
gemeenschap van het Humanistisch Verbond over 'Ontmoe-
tingen met Hindoes" 

Slagerij Voogd, Hoogstraat 87, bestaat 35 jaar 

26 In de Emmauskerk afscheid van R Zwiers, hoofd van 
de Mr J Terpstraschool 

27 In de Harmonie viert de Ned Bond van Vogelliefheb-
bers het tweede lustrum 

Het Tweede Kamerlid J Bommer en wethouder T de Bruijn 
spreken voor de Partij van de Arbeid, afdeling Vlaardingen, 
over de huurpolitiek 

Aan de Zuidbuurtseweg opent burgemeester Heusdens Sport-
park Zuidbuurt, waarna wethouder H K van Minnen de af-
trap geeft voor de eerste voetbalwedstrijd 

28 In de Stadsgehoorzaal volksconcert door het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse, 
met medewerking van pianiste Janme van Wever 

Aan de Industrieweg wordt de nieuwe hal van A Ouweland's 
constructiebedrijf in gebruik genomen 

28-29 Internationaal basketballtoernooi in sportpark De Vijf 
Sluizen 

30 In het Gemeentelyceum installeert wethouder H K 
van Minnen het college van curatoren 

M Bot, chef afdeling stadsuitbreiding, en J R Vogelzang, 
hoofd van de Prof dr J H Gunningschool, spreken voor de 
plaatselijke Chr Middenstandsvereniging over respectievelijk 
het plan Liesveld en de opleiding van winkelbedienden 
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Oktober 

1 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de operette 'Ein 
Waltzertraum' van Oscar Straus door het gezelschap Hoofd-
stad Operette. 

M. van der Schee, bedrijfsleider, en C. Schipper, chef afdeling 
verkoop, 25 jaar in dienst van N.V. Den Boer en Van der Hou-
wen, luxe broodbakkerij. 

Bij het lossen van een schip in de Vulcaanhaven wordt een 
arbeider doodgedrukt. 

tentoonstelling 

"IN ZUIVELLAND 

y}-

van 17 oktober to t en met 26 ok-
tober in speciaal verwarmde tent-
gebouwen op het feestterreiQ aan 

de Broekweg te Vlaardingen. 
Toegang IO c e n t . 

Geopend dagelijksvan10tot12u.,van 
2 to t 5 u. en *s avonds van 7 tot 10 u. 
Gesloten; donderdag 17okt . tot 16 
uur en maandagochtend 21 okt-, als-
mede de gehele zondag. Zuivelvoor-
lichtmgsblo gratis toegang voor 
lover plaatsruimte beschikbaar. 
KOM PROEVENI-WIN PRIJZEN! 

BEZOEK D£ BIOSCOOP! 

Wethouder H.K. van Minnen reikt de prijzen uit aan de win-
naars van de bedrijfsvoetbalcompetitie. 

2 De A-griep heeft ons land in de greep. De openbare 
kleuterschool aan het Westnieuwland moet worden gesloten 
omdat alle leidsters ziek zijn. Dr. Storm, directeur van de Ge-
meentelijke Geneeskundige Dienst, adviseert als voorbehoed-
middel tegen de A-griep veel haring te eten. 

verkoopdag ten bate van de Amsterdamse Blindeninrich-
ting. 

3 In de Kuiperstraat opent P.H. Versendaal een poeliers-
bedrijf. 

5 In de Stadsgehoorzaal feestavond van de Algemene 
Bedrijfsgroepen Centrale, afdeling Vlaardingen, ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan. 

In park Spieringshoek te Schiedam tenniswedstrijd tussen 
Schiedamse en Vlaardingse gemeenteambtenaren. Burge-

meester Heusdens neemt namens de 
Vlaardingse ploeg de wisselbeker in ont-
vangst. 

7 J. Faasse, hoofdleider van club-
huis De Haven, neemt afscheid in verband 
met zijn benoeming tot directeur van de 
Levensschool te Eindhoven. Wethouder 
M.H.L. Weststrate installeert J. Bijleveld 
als nieuwe clubhuisleider. 

8 In de aula van het Unilever Re-
search Laboratorium worden geldprijzen 
en herinneringspenningen uitgereikt aan 
zes studenten van Nederlandse univer-
siteiten en hogescholen waar chemie als 
hoofdvak wordt gedoceerd. 

Burgemeester Heusdens reikt onder-
scheidingen met oorkonden uit aan 
brandmeester C. van Diggele en onder-
brandmeesters K. Huisman en J.L. Spuij-
broek ter gelegenheid van hun 25-jarig 
jubileum bij de Vrijwillige Brandweer. 

In de 4e Industriestraat wordt een jeug-
dige arbeider doodgedrukt door een ach-
teruitrijdende vrachtwagen. 

9 Door een actie van de eerste en 
tweede voorzitter van het Ned. Hervorm-
de Rusthuis voor bejaarden aan de Em-

mastraat kan een televisietoestel worden aangeschaft. 

10 In de Stadsgehoorzaal treedt Toon Hermans op met 
een One man-show. 

11 Automobielbedrijf P.A. van der Kooy wint een eerste 
prijs omdat hij de grootste omzet Van Essobenzine in Neder-
land heeft gemaakt. 

In de Emmaüskerk houdt de Vereniging Blindenpenning een 
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In de Stadsgehoorzaal eerste feestavond van de personeels-
vereniging van het Unilever Research Laboratorium. 

Een voorstelling van Rossini's "Barbier van Sevilla' door het 
Enschedese operagezelschap Forum op 18 oktober a.s. afge-
last in verband met griep van de medewerkers. 

Wethouder H.K. van Minnen opent in de Visbank de tentoon-
stelling van door de leden van teken- en schilderclub Centaur 
vervaardigde werken. 

penhorst, Eerste Kamerlid, en dr. 
dent. 

W. Drees, minister-presi-

20 Het Corsettenhuis van Gezusters de Rave, Hoogstraat 
168, bestaat 40 jaar. 

21 Door de afsluiting van de weg over de Delflandse slui-
zen vertonen de omzetcijfers van de winkeliers aan de Hoog-
straat, voorbij de Afrol, en aan de Kortedijk een grote achter-
uitgang. 

12 In de Stadsgehoorzaal vertoont de toneelgroep van 
personeelsvereniging Sunlight het stuk "Zijn afgod'. 

15 H.G. van der Linden, adjunct-directeur van het Vlaar-
dingse bijkantoor, 40 jaar in dienst van de firma R. Mees en 
Zoonen. 

In de Stadsgehoorzaal vertoont het Rotterdams Toneel de 
thriller "'Onder verdenking" van Dorothy en Campbell Chris-
tie. 

Voor de leden van de Chr. Middenstandsvereniging spreekt de 
Rotterdamse reclameadviseur Frank Bibo over "Service'. 

Voetbaltoernooi tussen Zuid-Hollandse politie-elftallen en 
een Rotterdams elftal van de Koninklijke Marechaussee. De 
Vlaardingers winnen de wisselbeker. 

De sopraan Lenie Hoogland treedt op voor de A.V.R.O.-micro-
foon. 

17 Opgericht de vereniging Pro Juventute. Burgemees-
ter Heusdens aanvaardt het hem aangeboden erevoorzitter-
schap. 

Mevrouw Th.A. Heusdens-Manschot opent op het Feestter-
rein de tentoonstelling "In Zuivelland', georganiseerd door het 
Nederlandse Zuivelbureau. 

Auteur Anton de Zeeuw spreekt voor het Instituut voor Arbei-
dersontwikkeling over zijn reis naar het 
Suezkanaal. 

18 Ds. J. Hagestein, predikant van 
de Gereformeerde gemeente, op 43-jarige 
leeftijd overleden. 

19 In het gebouw van de Chr. Bestu-
renbond houdt de pas opgerichte afdeling 
van Werkende Jeugd van het Chr. Natio-
naal Vakverbond haar eerste clubavond. 

De leden van het Zuid-Hollandse Jeugd-
parlement, bestaande uit leden van de 
Zuid-Hollandse jeugdgemeenteraden, 
worden door het gemeentebestuur ont-
vangen en gebruiken de lunch in de hal 
van het stadhuis. Na een rondrit door de 
stad wordt in de Harmonie vergaderd in 
aanwezigheid van prof mr. dr. I.A. Die-

Mevrouw Smit-Goemans spreekt voor de Commissie voor 
Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting over kleur en vorm in 
de woning. 

22 De nieuwe gereformeerde Pniëlkerk aan de Burge-
meester Pruissingel door de bouwer overgedragen aan het 
kerkbestuur. 

Kapperszaak en sigarenmagazijn A. Stenis, Prins Hendrik-
straat 2, bestaat 40 jaar. 

Ondertekening structuurplan door de gemeenteraden van Vlaardingen, 

Maassluis en Maasland (23 oktober). 

(Collectie Stadsarchief). 
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In de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan jubileumconcert ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Remonstrants 
kerkkoor, dirigent M. Drop. 

23 De nieuwe Montessorikleuterschool Raphael aan de 
Surinamesingel ingewijd en officieel geopend door pastoor 
L.J.A. Boomgaard. 

De gemeenteraden van Vlaardingen, Maassluis en Maasland 
hechten hun goedkeuring aan een structuurplan, dat is uitge-
werkt door de ingenieurs jonkheer J. de Ranitz, W.F. Schut en 
W. van Tijen en waarin de mogelijkheid tot uitbreiding van de 
drie gemeenten tot 220.000 inwoners wordt omschreven. 

25 Gevestigd aan de Floris de Vijfdelaan huisarts D.J. 
Wieringa. 

Een groep bezoekers van de in Rotterdam gehouden jaarver-
gadering van de Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding der 
tuberculose bezichtigen het Kolpabad, het Flatgebouw voor 
bejaarden en de Westwijk. 

In Excelsior lezing met films over "De voeding van ons pluim-
vee' door J. van der Veen van de Oliefabrieken Calvé-Delft. 

26 Op 88-jarige leeftijd overleden G.van der Molen, land-
bouwconsulent en jarenlang medewerker voor agrarische 
aangelegenheden van de Nieuwe Vlaardingsche Courant. 

De collecte ten bate van het Vluchtelingenwerk brengt 
ƒ 1.463,84 op. 

27 In de recreatiezaal van het Flatgebouw voor bejaarden 
luisteren Vlaardingse oud-vissers naar een speciaal voor hen 
uitgezonden kerkdienst op het voor de Engelse kust liggende 
hospitaalkerkschip De Hoop. 

28 Het eerste Rijnduwschip, de Wasserbüffel, met vier 
aaneengekoppelde bakken met een laadvermogen van 5.200 
ton, bestemd voor het vervoer van massagoederen op de Be-
nedenrijn, arriveert na een technische proefvaart vanaf Lo-
bith in de Vulcaanhaven. 

Ds. D. Driessen, predikant van de Chr. geref. kerk aan de Em-
mastraat, viert zijn 40-jarig ambtsjubileum. 

29 W. van Willigen 25 jaar in dienst van de firma C. van 
der Burg & Zonen. 

Mevrouw M. Ruigrok-van der Burg ontvangt de onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice voor het verlenen van onderdak 
aan twee joodse families in de oorlogsjaren. 

30 Eerste bromfietscursus van dit seizoen gestart. 

Oud-burgemeester A. van Walsum op 67-jarige leeftijd over-
leden. 

Eerste paal geslagen voor een fabriek van de firma I.S. Figee 
aan de Koningin Wilhelminahaven. 

31 S. van Exter, kantoorbediende, 25 jaar in dienst van 
N.V Van Gend en Loos. 

Oud-burgemeester A van Walsum (30 oktober) 

(Collectie Stadsarchief) 

November 

1 De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 
gemeenten vastgesteld op 50 km per uur. 

Mejuffrouw Grada Harkink 25 jaar in dienst van het Weeshuis 
der Hervormden, thans tehuis voor werkende jongens. 

2 J. van Toor Hzn. 25 jaar raadslid. 
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4 In Obadja opent wethouder M H L Weststrate de ten-
toonstelling 'Het kind in het gezin', georganiseerd door de 
Vlaardingse vereniging voor gezondheidszorg Het Groene 
Kruis - Het Oranje-Groene Kruis 

5 Aan boord van het hospitaalkerkschip De Hoop over-
handigt burgemeester Heusdens aan kapitein W F Rog een 
vaantje in de Vlaardingse kleuren en versierd met het stads-
wapen en een Vlaardingse vlag 

In de Visbank opent C M de Jongh, directeur van de gemeen-
telijke Dienst voor maatschappelijke zorg, de najaarsbeurs 
van de Herman Frantsenstichting 

6 In wijkgebouw Maranatha aan de Floreslaan spreekt 
mejuffrouw H Tol uit Tennessee over het gezinsleven in Ame-
rika 

7 BIJ scheepswerf A de Jong N V wordt de motortrawler 
VL 110 Michiel Jan van de N V W Kwakkelstein te water ge-
laten 

In de Grote Kerk uitvoering van Ein Deutsches Requiem van 
Joh Brahms door de Chr Oratoriumvereniging en het Toon-
kunstkoor 

8 Aan de Hoogstraat opent burgemeester Heusdens het 
gemoderniseerde winkelpand van modehuis J A Dulfer 

9 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het mu-
ziekkorps van het Leger des Heils geeft het Dordtse muziek-
korps een concert in de Remonstrantse kerk 

Jaarlijkse vliegerwedstnjd, georganiseerd door clubhuis De 
Haven 

Opgericht de Vlaardingse Jeugdsocieteit 

10 Op 76-jarige leeftijd overleden Joost Pot, oud-reder 

12 Aan de Mercunusstraat eerste paal geslagen voor de 
uitbreiding van Vreco Staalbouw C V van A Ouwehand 

T Bakker, werkzaam bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst, 
viert zijn 40-jarig jubileum in gemeentedienst 

13 In de Harmonie opent wethouder H K van Minnen de 
elfde vogeltentoonstelling, georganiseerd door de Ned Bond 
van Vogelliefhebbers, afdeling Vlaardingen 

Een aantal raadsleden en ambtenaren van de Duitse gemeen-
te Vierzen brengt een bezoek aan Vlaardingen 

14 Opgericht een plaatselijke afdeling van de Nederland-
se Consumentenbond 

15 Aan de Technische School wordt een avondcursus voor 
opleiding tot bedieningsvakman geopend 

In de zaal van de Emmauskerk bieden de hier verblijvende 
Hongaarse vluchtelingen het gemeentebestuur, het Comité 
Vluchtelingenzorg en de directies van enkele bedrijven een 
Hongaarse avond aan 

De zaak in kaas en vleeswaren van J van den Bosch aan de 
Hoogstraat opgeheven 

16 Het Bevrijdingskoor, het klein mannenkoor Crescendo 
en het dameskoor Vivezza winnen op een concours te Rotter-
dam eerste prijzen 

In de Visbank opent wethouder H K van Minnen de tentoon-
stelling van werken van schilder en beeldhouwer Leen Drop-
pert 

19 Rijwielhandel en reparatieinnchting A Brobbelaande 
Maassluissedijk bestaat 50 jaar 

In de Stadsgehoorzaal operaconcert door arbeidersmuziekver-
eniging De Stem des Volks en het RET -mannenkoor 

20 In de Harmonie viering van het 20-jarig bestaan van 
de Vereniging van Volkstumders Vlaardingen 

In de Stadsgehoorzaal optreden door het ABC-cabaret onder 
leiding van Wim Kan, getiteld 'Engelen en Spoken' 

Intocht van Sint Nicolaas 

22 In Muzanda concert door het Vlaardings Jeugdka-
merorkest onder leiding van J E N Spronk De opbrengst is 
bestemd voor het Ned Genootschap voor kindertehuizen en 
vakantiekolonies 

In de stationswachtkamer Ie klasse bijeenkomst ter gelegen-
heid van het 40-jarig jubileum van G J Hilbelink, chef van 
station Vlaardingen 

In de Remonstrantse kerk geeft het Remonstrants kerkkoor 
een jubileumconcert ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan 

Tijdens de viering van het 40-jang jubileum wordt B Troost, 
meteropnemer-incasseerder Ie klasse bij de Gemeentelijke 
Energie- en Waterleidingbedrijven, onderscheiden met de 
eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nas-
sau 
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K. van Driel, referendaris op de afdeling onderwijs van de ge-
meentesecretarie te Rotterdam, spreekt op de ouderavond van 
de Meidoornschool over vrijetijdsbesteding van kinderen. 

In de Harmonie vertonen leden van de Vlaardingse Friezen 
Lyts Bigjin het toneelstuk 'De Stikelbaersch'. 

23 Groenebander Harry van Oosten wint de Vlaardingse 
judotitel. 

In de Stadsgehoorzaal feestavond voor de leden van de Katho-
lieke Arbeiders Beweging, afdeling Vlaardingen. 

In de Harmonie pianorecital door George van Renesse. 

24 Het echtpaar J. Versteege-Brinkman 60 jaar ge-
trouwd. 

25 Aan de Van Hogendorplaan slaat pastoor L. Sluis van 
de Heilige Geestparochie de eerste paal voor een kerk annex 
pastorie en parochiehuis. 

voor de verkoop van loten en het gebruik van geluidswagens 
in het kader van sociale en charitatieve acties. 

De Volksbond tegen Drankmisbruik biedt bejaarde stadgeno-
ten een ontspanningsavond aan in Excelsior. 

In de Stadsgehoorzaal voorstelling van het toneelstuk 
Tuinschuur" door de Haagsche Comedie. 

'De 

26 Burgemeester Heusdens is aanwezig bij het slaan van 
de eerste paal voor een tunnel die het nog onvoltooide deel 
van Rijksweg 20 onder de spoorbaan Rotterdam-Amsterdam 
zal voeren. 

27 Dr. F.L. Bos 25 jaar gereformeerd predikant. 

P.C. van der Jagt, directeur van de Westlandse Lagere Tuin-
bouwschool, en P K, Langendoen, directeur van de bedrijfs-
school van de werf Wilton Fijenoord, spreken voor de ouders 
van de leerlingen van de Prins Bernhardschool over vakon-
derwijs. 

Het gemeentebestuur heeft ter beteugeling van de speelzucht 
als richtlijn aangenomen dat geen vergunningen of ontheffin-
gen meer zullen worden verleend tot het plaatsen van kramen 

Slagerij Broman aan de Ridderstraat (4 december) 

(Foto van Minnen, collectie Stadsarchief) 
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28 In de Grote Kerk adventssamenkomst onder leiding 
van ds. G. Aalbersberg, belegd door de evangelisaties van de 
Ned. Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en het Le-
ger des Heils. 

30 Collecte ten bate van de vereniging Het Zonnehuis; 
opbrengst ƒ 2.269,54. 

Vijfenveertig jaar geleden leverde de gemeente Rotterdam de 
eerste electrische stroom aan Vlaardingen. 

De Kwakelsteeg verbeterd en naast de trap naar de Hoog-
straat voorzien van een oprit, (zie 24 oktober) 

het Zeissplanetarium te 's-Gravenhage, spreekt voor de Za-
kenstudiekring over 'De Kunstmaan'. 

Het levensmiddelenbedrijf van A. van der Weijden, Kem-
perstraat 38, overgenomen door A. Verdel. 

11 De jeugdgemeenteraadsvergadering onder voorzitter-
schap van mej. A. Bouman (C.H.) kiest G. Hoogland (A.R.) tot 
voorzitter in 1958. 

Op het Fortunaveld voetbalwedstrijd tussen een leraren- en 
een leerlingenelftal van het Groen van Prinstererlyceum. De 
leerlingen winnen met 10-7. 

In het Kolpabad gekostumeerd afzwemfeest met medewer-
king van de verenigingen Aithuia en De Watervrienden te 
Rotterdam. 

12 De wethouder van financiën biedt tijdens de gemeen-
teraadsvergadering namens burgemeester en wethouders de 
conceptbegroting 1958 aan. 

December 

1 G. Figee benoemd tot directeur van de afdeling 
scheepsbouw van Verolme's Verenigde Scheepswerven. 

2 J. J. Kooijman 40 jaar in dienst van de N.V. Fabriek van 
Chemische Producten, Vondelingenplaat. 

De afdeling Vlaardingen van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij besluit niet in te gaan op het voorstel van de A.R.-kies-
vereniging om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1958 met 
een gezamenlijke lijst uit te komen. 

4 Geopend aan de Ridderstraat een 
filiaal van Broman's slagerijen te Rotter-
dam. 

7 A. van der Vaart wint een luxe 
auto, de hoofdprijs in de actie Altijd Prijs 
van de plaatselijke middenstand. 

Televisie-uitzending van het N.C.R.V.-
programma 'Uit en thuis' vanuit de 
Stadsgehoorzaal. 

8 Een brand op de jachtwerf van 
K.P. Oosterlee aan de Trekkade zorgt 
voor veel schade aan enkele jachten. 

9 Wethouder T. de Bruijn opent in 
de Visbank de tentoonstelling van boe-
ken, foto's, kaarten en maquettes op het 
gebied van architectuur, georganiseerd 
door boekverkoper A. Pontier. 

G.J. Augustinus benoemd tot onderwijzer aan de Ericaschool, 
J.J. Bos tot hoofd van de Prins Bernhardschool en C. van Ma-
rion, mej. N.A.E. van Rheeden en Th. Worster tot respectie-
velijk onderwijzer(es) aan de Juliana van Stolbergschool, de 
Prins Hendrikschool en de Rembrandtschool 

13 In de kantine van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 
reikt directeur P. Baaima het rijksdiploma Bemetel uit aan vijf 
leden van de bedrijfsvakschool. 

De gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat (15 december) 

(Foto Sluimer, collectie Stadsarchief) 

10 Dr. J.J, Raimond, directeur van 
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De motortrawler VL 84 Jan Senior (27 december) 

(Foto Teunisse, Maassluis) 

14 In het Volksgebouw receptie van biljartvereniging Het 
Volksgebouw ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 

De eerste winkel in de Westwijk, drogisterij H.J.M, de Vette, 
geopend aan de Van Wesembekestraat. De winkels worden 
voorlopig in garageruimten gevestigd. 

15 Laatste dienst in de gereformeerde kerk aan de Kui-
perstraat. 

17 In de Stadsgehoorzaal vertoont de Haagsche Comedie 
het toneelstuk 'Hamlet' van William Shakespeare. 

In Muzanda bonte avond, georganiseerd door de leerlingen 
van de Rembrandtschool. 

De gereformeerde Pniëlkerk aan de Henriètte Roland Holst-
straat in gebruik genomen. 

Kerstuitvoering door drie koren onder leiding van mej. Jo Mul-
der voor de bewoners van het Flatgebouw voor bejaarden. 

18 In de Grote Kerk geeft Chr. Harmonievereniging Sur-
sum Corda met medewerking van het koor van de Evangeli-
sche Jeugd Actie een kerstuitvoering. 

19 Het hoofdkantoor van de Spaarbank aan de Schiedam-
seweg na verbouwing heropend. 

Mej. F.G. Groenewoud, beroepskeuzeadviseuse, spreekt voor 
de ouders van de leerlingen van de Jan Ligthartschool over 
beroepskeuze. 

20 In een zaal van de Pniëlkerk opent wethouder M.H.L. 
van Weststrate het consultatiebureau van de Vlaardingse Ver-
eniging voor Gezondheidszorg Het Groene Kruis - Het Oran-
je-Groene Kruis met het inschrijven van een zuigeling. 

Wethouder H.K van Minnen opent in de Visbank de tentoon-
stelling "Foto en Muze', georganiseerd door Amateur Fotogra-
fen Vereniging Vlaardingen. 

22 In de Harmonie vertoont de lekenspelgroep van de 
Evangelische Jeugd Actie het stuk "Een kind is ons geboren'. 

25 In de kerstnacht zingen het Leger des Heils en het koor 
van de Evangelische Jeugd Actie kerstliederen in de straten. 

27 Overdracht van de motortrawler VL 84 Jan Senior aan 
de N.V. Zeevisserij Mij. en Haringhandel v/h A. Verboon. 

28 In de Stadsgehoorzaal vertoont het gezelschap van Jo-
han Kaart het stuk "Potas en Perlemoer in textiel'. 

29 In de Grote Kerk dankstond voor de visserij. 

31 Oudejaarsconcert op het OranjecariUon. 
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Januari 

1 Vlaardingen telt 71.463 inwoners, 1.105 minder dan 
in 2006. 

De jaarwisseling is in Vlaardingen rustig verlopen. De poli-
tie meldt kleine incidenten, waarbij voornamelijk materiële 
schade is aangericht. De kerstboomvuren laaien door de harde 
wind hoog op, waardoor er sprake is van rookoverlast. Bij de 
brandweer komen 90 meldingen binnen van vooral container-
branden. 

3 De DCMR ontvangt in 2006 het laagste aantal stank-
meldingen sinds 1988. Het aantal lawaaimeldingen is in 2006 
toegenomen. Het aantal meldingen over vliegtuiggeluid ten 
opzichte van 2005 is gedaald. 

4 Het poppentheater Die Werkelmanner neemt met 
een reprise van Tetroesjka' van Igor Stravinsky deel aan de 
Nieuwjaarsvoorstelling in schouwburg De Kring in Roosen-
daal. 

het cabaret 'De Prik met de drie koppen' door gemeenteraads-
leden . Ruim 750 bezoekers. 

10 Yvonne Zandbergen wint voor de vierde keer het in-
door ABN-AMRO tennistoernooi van Sportcentrum Vlaardin-
gen. Bij de heren enkel gaat de overwinning naar Yoran Ver-
schoor. 

In de Irish Pub O'Sheas ondertekenen gemeente, horeca, po-
litie en justitie het convenant "Veilig Uitgaan'. Het convenant 
geldt voor het centrum en het gebied rondom de Koningin 
Wilhelminahaven met als doel 10% minder meldingen en aan-
giftes in 2007. 

11 Archeologen starten rond de Grote Kerk een nieuw bo-
demonderzoek. Door middel van een zogenaamde grondradar 
hoopt men iets meer te weten te komen over de geheimen van 
de Vlaardingse kerkheuvel. Ook in de kerk vindt bodemonder-
zoek plaats. Veertig jaar geleden werd bij archeologisch on-
derzoek de restanten van een oude tufstenen kerk gevonden. 

6 Onder het motto "Voor elkaar' houdt de gemeente de 
traditionele nieuwjaarsreceptie in het stadhuis aan de Markt. 
In de stadhuisgangen kunnen bezoekers kennismaken met 
hulpverlenende organisaties. In de raadszaal opvoering van 

Archeologisch onderzoek m en rond de Grote Kerk (11 januari) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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12 Na ruim 40 dienstjaren in het onderwijs neemt adjunct-
directrice Margreet Joosten afscheid van De Hoeksteen. 

Opnieuw is het SP-raadslid Ingrid Wijker kampioen m het 
stellen van schriftelijke vragen. Wijker stelt in 2006 vijftien 
vragen aan het college. Collega raadsleden komen gemiddeld 
niet verder dan twee vragen. 

13 Winkeliers van de Peperstraat doen er alles aan om 
het straatje bekender te maken bij het winkelende publiek. 
Is deze in december nog omgedoopt tot The Scrooge Alley', 
rond Valentijnsdag staat de Peperstraat in het teken van de 
liefde 'Het verliefdste stel van Vlaardingen' wordt gekozen. 

15 Start van de 17e editie van 'Ken uw stad'. Leden van 
het Service Team VVV Vlaardingen verzorgen achttien 'histo-
rische' rondleidingen door Vlaardingen. 

17 Vlaardingen wordt sinds een paar weken opgeschrikt 
door een inbraakgolf van gemiddeld twintig inbraken per 
week. De politie roept de hulp van de bevolking in bij het 
vinden van de daders. 

De Vlaardingse kok Ewout de Bruin wint tijdens de Horecava 
in Amsterdam de prestigieuze hoofdprijs voor het 'Lekkerste 
Broodje van Nederland'. Het lekkerste is tevens het 'Gezond-
ste Broodje van Nederland'. 

18 Zware storm. Bij de gemeente komen zeventig meldin-
gen binnen van gesneuvelde bomen en afgewaaide takken. 
Twee bomen belanden op een auto. Bij sportcentrum Polder-
poort scheurt de toplaag van de gloednieuwe atletiekbaan. De 
gemeenteraadsvergadering wordt afgelast. 

De uitreiking van de sportpnjzen (20 januari) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

20 De Historische Vereniging Vlaar-
dingen viert het 40-jarig bestaan met 
een Open Dag in het Accent College in de 
Westwijk. 

In sportcentrum Polderpoort wordt ten-
nisster Nicolette Uitert uitgeroepen tot 
'Sportvrouw van het jaar 2006', korf-
balvereniging KW Ridderhof wordt 
'Sportploeg van het jaar', Judoka Dennis 
de Goede krijgt de 'Sportprijs van de ge-
meente'. 

24 Het zwem- en recreatiebad De 
Kulk bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid 
van dit jubileum wordt elke maand een 

thema-activiteit georganiseerd. Het zwembad telt jaarlijks 
280.000 bezoekers. 

25 Landelijke gedichtendag. Op initiatief van stadsdichter 
Teuntje Verheul-Vreugdenhil en dichteres Eva Timmermans 
is er een poeziewandeling door het stadshart. Op de route ko-
men wandelaars elf dichters tegen die ter plekke een gedicht 
voordragen. 

De fietsenwinkel van Miranda en Nicole Kortenhof in Holy 
IS door leden van de ANWB, RAI en vakblad Tweewieler ge-
kozen tot de beste fietsenzaak van Zuidwest Nederland. De 
zussen openen in het voorjaar nog een nieuwe vestiging aan 
de Van Hogendorplaan. 

26 In het Vlietland Ziekenhuis, locatie Vlaardingen neemt 
uroloog F. van Meenen na 33 jaar afscheid. 

In het kader van de Postcode Straatprijs verdeelt Gaston Star-
reveld 150.000 euro onder zeven gezinnen aan de Parallel-
weg. 

27 Bewoners van Holy-Zuidoost krijgen in een klankbord-
groep gelegenheid om over de toekomst van hun wijk mee te 
praten. De groep kan niet de bestemming van de complexen 
ter discussie stellen, maar wel discussieren over zaken als 
verkeer, parkeren, veiligheid en het toekomstbeeld van hun 
wijk. 

29 Sportcafé De Kroon aan de Hoogstraat krijgt de 'UIT-
blinker' van de gemeente. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een zaak die op bijzondere wijze de Vlaardingse horeca 
uitdraagt. De twee andere genomineerden waren L'Escargot 
en 't Scheele Hoekje. 
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31 De doseerinstallaties op de polderwegen in Vlaardin-
gen, Schiedam en Midden-Delfland hebben succes. Het sluip-
verkeer is een half jaar na de maatregel aanzienlijk afgeno-
men. 

De wijk met de postcode 3132 is bij de Postcode Loterij in 
de prijzen gevallen. Alle winnaars, in totaal 2.946, kunnen 
een beker ijs ophalen bij Coop Compact aan de 2e van Leyden 
Gaelstraat. 

Oud-Vlaardinger en archeoloog Leo Verhart schrijft een boek 
over de Vlaardingencultuur. In de Westwijk werden 50 jaar 
geleden de eerste voorwerpen opgegraven. Het boek ver-
schijnt in 2008. 

Februari 

1 Het antiquariaat 'De Vlaardingse Librije' van Maarten 
van der Vlis en Bouke Procee opent in de Landstraat de deu-
ren. In de winkel zijn voornamelijk oude geschiedenisboeken 
te koop. 

3/4 27ste editie van het Groot Vlaardingen Judotoernooi 
met ruim 800 deelnemers uit o.a. Duitsland, Turkije en Enge-
land. Winnaars ontvangen het kunstwerk van Dike Hof. 

5 Jan Hoogerwerf treedt na 15 jaar af als voorzitter van 
de voetbalvereniging Zwaluwen. Uit handen van wethouder 
B. van der Velde ontvangt hij de Stadsspeld voor zijn onver-
moeibare inzet voor de vereniging. Hij laat een goed georga-
niseerde en bloeiende vereniging met 850 leden achter. 

6 Wethouder J. Versluijs verstrekt de eerste twee star-
tersleningen. De leningen zijn bedoeld om starters op de wo-
ningmarkt een financieel steuntje in de rug te geven. De le-
ning bedraagt maximaal 40.000 euro en is de eerste drie jaar 
rente- en aflossingsvrij. Twaalf starters hebben inmiddels een 
verzoek bij de gemeente ingediend. 

Directeur van het Visserijmuseum Jeroen ter Brugge neemt 

Keurmerk 'Erkende Kinderboerderij' voor Holywood (7 februari) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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per 1 mei ontslag. Hij heeft een functie 
aanvaard bij het Maritiem Museum in 
Rotterdam. 

Lucas Petit, directeur-eigenaar van o.m. 
het Delta Hotel begint zijn vierde hotel. 
Hij neemt in het Twentse Lattrop het 
landgoed De Holtweijde over. 

7 Kinderboerderij Holywood krijgt 
het keurmerk 'Erkende Kinderboerderij' 
van de stichting KinderBoerderijen Ne-
derland. Holywood is de vijfde kinder-
boerderij in Nederland en de eerste in 
Zuid-Holland met dit keurmerk. 

Postbode Rob Brekelmans is getuige van 
een tasjesroof bij een tachtigjarige vrouw 
in haar scootmobiel. Door zijn kordate 
optreden weet hij de overvallers zover te 
krijgen dat zij de tas en inhoud' loslaten. 
De jeugdige daders ontkomen. 

De nieuwe almanak van de Zwartwitte 
Vlaardinger onder het motto 'Mannen 
van de Straat' verschijnt. In de uitgave 
van het 'S/laardings Taaigenootschap zijn 
door Peter de Jong foto's opgenomen 
die in 1989 zijn gemaakt door John van 
Heusden. 

10 Fotograaf Auke Bergsma heeft 
een groot aantal foto's aan het Deense 
Museet For Fotokunst (Museum voor Fo-
tokunst) in Odense geschonken. Het gaat om een serie geën-
sceneerde foto's waarmee hij bekend is geworden. Volgens de 
fotograaf een logisch vervolg op de uitbreiding van zijn col-
lectie in het museum. 

Wethouder C. Oosterom begint als eerste van het college met 
een weblog. Zijn ontboezemingen staan op www.cda.-vlaar-
dingen.nl 

14 De zoektocht in Vlaardingen naar de oudste burcht 
van Holland heeft nog niet tot een vondst geleid. Grondonder-
zoek rond de Grote Kerk toont aan dat Dirk Hl zijn burcht daar 
niet heeft gebouwd. Waar de burcht wel heeft gestaan is nog 
niet duidelijk. Archeologen zoeken nu op andere mogelijke lo-
caties. 

15 In aanwezigheid van burgemeester T. Bruinsma ont-
hult mevrouw W.G. van Lier - te Flierhaar, weduwe van 
burgemeester Van Lier, het nieuwe naambordje voor het sta-
tionsplein Vlaardingen-Oost. Het plein heet voortaan Burge-

Marja van Asperen schrijft een boek over haar zoon Daan (26 februari) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

meester Van Lierplein. Van Lier was van 1982 tot 1992 bur-
gemeester van Vlaardingen. 

16 Twaalf hangjongeren van 13 tot 18 jaar presenteren 
in jongerencentrum Europe hun rapvideo 'Nix te doen'. Hier-
mee maken zij duidelijk hoe ze als hangjongeren tegen de wijk 
Holy aankijken. 

Ook in Vlaardingen is het dit jaar 'Warme Truiendag'. Op ver-
schillende scholen gaat de verwarming een paar graden lager 
om de uitstoot van C02 tegen te gaan. Deze dag wordt jaar-
lijks gehouden op 16 februari, de dag waarop het verdrag van 
Kyoto in 2005 in werking trad. 

21 GroenLinks wil circussen waarin wilde dieren optre-
den weren uit Vlaardingen. Fractievoorzitter J. Tsang vindt 
het een slecht voorbeeld voor kinderen. 
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De oud-Vlaardinger en topdanser Sanny Kleef danst binnen-
kort in het Rotterdamse Luxor Theater. Het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen geeft daar een meerdaagse uitvoering van 
het sprookje 'Sleeping Beauty'. 

Mercurius is terug op zijn vertrouwde plek. Het bronzen beeld 
van Albert Termote, dat sinds 1956 in de nis bij de ingang 
van het stadhuis staat, is vorig jaar van zijn sokkel gevallen. 
Oorzaak was de doorgeroeste verankering. 

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van de hand-
balvereniging HWC ontvangt Puck Parlevliet de "Gouden 
Fluit' van het Nederlandse Handbalverbond. Parlevliet heeft 
de arbitrale fluit al in 2005 aan de wilgen gehangen. 

22 Voorleesmiddag in wijkcentrum De Telder. Kinderboe-
kenschrijfster Ellen den Hollander, o.a. bekend van haar boe-
ken "Spekkie en Sproet' en "Een huis vol dozen', leest voor en 
speelt muziek voor kinderen van 6 tot 8 jaar. 

De Vlaardingse Antoinette van de Water zet zich in Thailand 
in voor het lot van de straatolifant met de oprichting van haar 
stichting "Bring the Elephant home'. Ze start met een school-
project over het leven van de olifant op straat. Antoinette 
heeft ook een boek over haar belevenissen geschreven. 

25 Judoka Gabriëlla Brussé verovert het provinciaal kam-
pioenschap in de leeftijdscategorie vrouwen onder de 17 jaar 
in de gewichtsklasse tot 52 kg door een overwinning op haar 
clubgenote Tess van 't Westende. 

26 Het boek "Onze Daan heeft het UPsyndroom' ver-
schijnt. Marja van Aperen schrijft daarin over haar zoon met 
het Downsyndroom. 

Maart 

1 Vlaardingers met een bijstandsuitkering kunnen bel-
len naar het gratis telefoonnummer van Sociale Zaken. Hier-
mee hoopt het college burgers met een laag inkomen niet on-
nodig op kosten te jagen als zij de afdeling willen bereiken. 

De gemeente gaat een verregaande samenwerking aan met 
het Stadshart Vlaardingen. Tijdens de bijeenkomst krijgt An-
nemarie van Santen uit handen van wethouder Oosterom de 
Stadshart Trofee als blijk van waardering voor haar jarenlan-
ge inzet voor de activiteitencommissie van het Stadshart. 

2 Het Theater van Vlaardingen wordt weer Stadsge-
hoorzaal. Het college neemt de motie van de gemeenteraad 
over nadat gebleken is dat de naamswijziging betaalbaar 

blijft. Voortaan wordt in alle communica-
tiemiddelen de nieuwe, oude naam weer 
gebruikt. 

De nieuwe oeververbinding voor fietsers 
en voetgangers tussen Hoflaan en Kor-
tedijk is in gebruik genomen. De brug is 
een creatie van drie vrouwen, waaronder 
de Vlaardingse ir. Esther van Krochten. 
De brug heeft een speelse constructie 
met een hefboom. 

Henk den Haan onderscheiden met de 
Stadsspeld van Vlaardingen. Den Haan 
neemt na elf jaar voorzitterschap afscheid 
van de Stichting Wijzer. 

3/4 Voetbalvereniging DVO'32 viert 
het 75-jarig bestaan met een receptie en 
een feestavond. 

Kubuszuilen met historische informatie op de 

Hoogstraat (8 maart) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De Geuzenpenning voor Human Rights Watch (13 maart) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

5 Het forum van de website 'Mijn Vlaardingen' is tijde-
lijk uit de lucht. Het forum van en voor Vlaardingers heeft last 
van hackers. 

7 De paddentrek is in volle gang. Aangespoord door het 
zachte, vochtige weer trekken de padden massaal naar de slo-
ten. In de Zuidbuurt en aan de Holyweg helpen vrijwilligers 
de padden oversteken. Automobilisten wordt gevraagd lang-
zaam te rijden. 

Provinciale Statenverkiezingen. De SP is de onbetwiste win-
naar in de regio Waterweg. Opkomst 41,9%. CDA 19,9 % (in 
2003 22,2%); PvdA 19,5% (28,5%); SP 20,3% (7,9%); VVD 
16,9% (16,7%); GL 5,4% (5,9%); CU 5,8% (3,4%); SGP 2,7% 
(3,2%), D66 1,6% (3,6%); PvdD 3,3%; Fortuyn 0,7% (5,7%); 
Lokaal ZH 0,6%; Leefbaar ZH 3,0%; Islam Dem. 0,3%. 

8 Wethouder Van der Velde onthult op de Hoogstraat 
een van de vijf kubuszuilen met historische informatie over 
Vlaardingen in het algemeen en het rijke verleden van de 
Hoogstraat in het bijzonder. 

10 De gemeente waarschuwt voor controles van de rei-
nigingsinspectie. Rondslingerend grof afval en vuilniszakken 

naast blokcontainers staan hoog op de lijst van ergernissen 
van Vlaardingers. De boete bedraagt minimaal 50 euro. 

Acht sportverenigingen gaan actief proberen gehandicapten 
aan het sporten te krijgen. Hiervoor stelt de gemeente en het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. geld ter beschikking, waar-
mee de verenigingen noodzakelijke aanpassingen kunnen 
doen. Gehandicapten die bij de clubs gaan sporten krijgen na 
één jaar lidmaatschap de helft van de contributie terug. 

12 Astrid Minco, weduwe van verzetsman Bill Minco, 
onthult het straatnaambord van het Bill Mincoplein tegenover 
NS-station Vlaardingen-Centrum. Minco was medeoprichter 
van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 en overleed op 5 
mei 2006. 

13 In de Grote Kerk ontvangt Carroll Bogert, de Ame-
rikaanse vice-voorzitter van Human Rights Watch de Geu-
zenpenning. De onderscheiding wordt uitgereikt door oud-
minister prof. dr. J.P. Pronk. Voorafgaand aan de uitreiking 
kranslegging bij het Geuzengraf op het Emaus, gevolgd door 
een stille tocht en kranslegging bij het Geuzenmonument op 
de Markt. 

Het LTS gebouw aan de Deltaweg, een ontwerp van architect 
van Dirk Roosenberg, valt ten prooi aan de slopershamer. 
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Het stadsbestuur wil, in navolging van Schiedam, haar raads-
vergaderingen live via de lokale tv-zender en internet uitzen-
den Men hoopt de relatie tussen burger en politiek op deze 
manier te versterken en de raad meer bekendheid te geven 

Cees Meerman overlijdt op 63-jarige leeftijd Hij was voorzit-
ter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Vlaardingen 

14 Voormalig gemeentearchivaris Cornells Postma over-
lijdt op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Delft Postma was 
archivaris in Vlaardingen van 1953 tot 1963 

15 Bezoekers van de donderdagmarkt op de Loper worden 
"gefeliciteerd' met hun markt De markt is tijdens de Merca-
tobeurs uitgeroepen tot een van de tien beste markten van 
Nederland in 2006 

Oud-minister Agnes van Ardenne is benoemd tot permanent 
vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO, de voedsel- en 
landbouworganisatie van de VN in Rome Daarnaast verte-
genwoordigt ze Nederland bij het World Food Programme en 
het International Fund for Agricultural Development, even-
eens in Rome 

Vogelvereniging Icarus bestaat 60 jaar De club telt 70 leden 
en heeft een verenigingsgebouw aan de Marathonweg 

Op initiatief van VVD-fractievoorzitter J van Es wordt een 
oud gebruik in ere hersteld Voor iedere raadsvergadering 
wordt de klok geluid Uit een ordonnantie van 1580, vastge-
legd in het Eerste Keurboek Vlaardingen, blijkt dat de verga-
deringen van het Stadsbestuur vroeger aangekondigd werden 
door het luiden van de klok in het torentje van het stadhuis 

16 De Historische Vereniging Vlaardingen is ontgoocheld 
dat de gemeente de Technische School aan de Deltaweg deze 
week heeft laten slopen Meteen nadat het college het be-
zwaarschrift van de HVV ongegrond had verklaard, zijn de 
slopers in actie gekomen 

Officiële start van de opgravingen van een postmiddeleeuwse 
boerderij op het voormalige Ex Libnsterrein Het gaat hier 
om restanten van een boerderij die bekend staat als Engel 
Engelsz woning die waarschijnlijk dateert van voor 1560 De 
verwachting is dat deze opgraving meer informatie oplevert 

17 In een vergelijking van de gemeentelijke tarieven in 
het Rijnmondgebied staat Vlaardingen op de zesde plaats In 
het Waterweggebied is Vlaardingen de duurste gemeente. 
Maassluis de goedkoopste 

21 Nationale Boomplantdag 640 leerlingen uit groep 7 en 
8 van het basisonderwijs leveren met het planten van eiken. 

berken, elzen, essen en wilgen een bijdrage aan een nieuw bos 
in de Broekpolder 

De website van de gemeente (www vlaardingen nl) is beter 
toegankelijk gemaakt voor mensen die moeite hebben met het 
lezen van teksten op internet Wie de button 'lees voor' aan-
klikt krijgt de betreffende tekst voorgelezen Vlaardingen is 
de eerste gemeente in de regio die deze service biedt 

22 Er IS bekendgemaakt dat in 2005 in Barendrecht een 
kruik IS gevonden met rond de vijfhonderd zilveren muntjes 
uit de vroege vijftiende eeuw De vondst is gedaan door ie-
mand met een metaaldetector in een berg Vlaardings zand, 
bestemd voor de bouw van de nieuwbouwwijk Carnisselan-
de 

23 Het college heeft een nieuwe plek op het oog voor 
Stichting Dierentehuis NWN op het bedrijventerrein 'De Kog-
gehaven' Het oude dierenasiel aan de Van Linden van den 
Heuvellweg moet verhuizen door de bouw van het project Bui-
zengat 

24 Volgens stadsarcheoloog Tim de Ridder komen de in 
Barendrecht gevonden munten niet uit Vlaardingen In 2005 
is er alleen grond afkomstig uit het Buizengat afgevoerd naar 
Dordrecht 

Overleden op 63-jarige leeftijd Lien Vink - Assenberg van 
Eijsden, vice-voorzitter en lid van de Cliëntenraad Sociale Za-
ken namens de Raad van Kerken 

26 De Raad van Toezicht van stichting Het Vlaardings 
Museum heeft E J Boelen benoemd tot nieuwe directeur Hij 
volgt op 1 mei Jeroen ter Brugge op Volgens de raad heeft 
de nieuwe directeur zijn sporen in het bedrijfsleven verdiend 
Bovendien heeft hij grote affiniteit met het Nederlandse ma-
ritieme erfgoed 

27 Overleden op 64-jarige leeftijd Bram de Jong, steun-
raadslid van het Algemeen Ouderen Verbond 

Tijdens het Nederlands kampioenschap voor ambtenaren in 
Zutphen behaalt Rob van Zanten een zilveren medaille op de 
12 kilometer Een opmerkelijke prestatie levert de visueel be-
perkte ambtenaar Arie van de Bos Samen met een andere 
ambtenaar loopt hij op de 6 km een tijd van 42 minuten en 
05 seconden 

28 De zwemploeg van ZV Vlaardingen heeft een uitste-
kende prestatie geleverd door in de laatste landelijke compe-
titiewedstrijd promotie naar de B-afdeling af te dwingen Het 
team presteert op zeer hoog niveau met veel persoonlijke re-
cords en niet minder dan 33 medailles 
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29 De gemeente wil dat omwonenden van een vergun-
ningsplichtige UMTS-mast meedoen aan de instemmingpro-
cedure Nu mogen alleen bewoners van het pand waarop de 
mast komt daaraan meedoen 

30 Dag van het Land In de aula van het Albeda College 
aan de Buys Ballotlaan vragen Palestijnen aandacht voor de 
onteigening van hun land Sprekers zijn o a Arjen El Passed 
en Jeanne Abdullah Burgemeester Bruinsma leidt een veiling 
om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor een kliniek m 
Nablus 

31 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthauspassion 
door het Gemengd Rijnmondkoor De muzikale leiding berust 
bij Toon de Graaf 

April 

3 De renovatie van flats aan de Koninginnelaan loopt 
enorm uit de hand Waterweg Wonen ging er van uit dat de 
klus binnen achttien werkdagen geklaard zou zijn Ruim veer-
tig flatbewoners zitten al negen weken in de troep De flats 
krijgen nieuwe badkamers, toiletten en keukens 

4 Showband Thalita speelt bij de komende concertreeks 
van Frans Bauer in de Rotterdamse Ahoy De repetities zijn in 
volle gang 

5 Een nachtapotheek in Vlaardingen is volgens het col-
lege van B&W niet haalbaar Gebruikscijfers tonen aan dat er 
in Vlaardingen tussen drie uur 's nachts en acht 's morgens 
een tot drie patiënten gebruik maken van een apotheek Dat 
IS te weinig om een 24-uurs apotheek rendabel te maken 

7 Wethouder Oosterom geeft het startsein voor de eer-
ste tocht in het nieuwe vaarseizoen van fluisterboot Andante 
Nieuw IS de fotografietocht, waarbij de polder in het ochtend-
gloren kan worden vastgelegd 

11 Burgemeester Bruinsma spreekt met vertegenwoordi-
gers van de Vlaardingse moskeeën en omwonenden over de 
aanvraag tot oproep van het gebed Eerder dienen de Eyub 
Sultaan Moskee aan de Oosthavenkade en de Ummet Mos-
kee aan de Emmastraat een verzoek in om vrijdagmiddag via 
de luidsprekers een oproep tot het middaggebed te doen Het 
verzoek is inmiddels ingetrokken wegens verzet van omwo-
nenden 

14 In Vlaardingen heeft zich in het verleden één geval 
voorgedaan waarbij een trouwambtenaar weigerde een homo-
huwelijk te voltrekken Dat blijkt uit een brief van de burge-
meester aan de gemeenteraad De gewetensbezwaren van de 
ambtenaar zijn toen gerespecteerd Voor zover bekend is er 

nu geen enkele trouwambtenaar tegen het voltrekken van een 
homohuwelijk 

Twee historische schepen aangemeerd aan de steiger 
van de Westhavenkade Hiermee is de vloot oude schepen die 
langs het Vlaardings Museum liggen, uitgegroeid tot meer 
dan twintig vaartuigen 

14/15 Museumweekend onder het motto 'De kunst van het 
waarnemen' In het Visserijmuseum wordt tijdens rondleidin-
gen dieper ingegaan op een aantal schilderijen Bij het Streek-
museum Jan Anderson is een expositie over de Geuzen en 
oude grammofoonplaten 

16 Uit het jaarverslag 2006 van de gemeente blijkt dat 
Vlaardingers betrokken zijn bij de eigen woonomgeving In 
2006 komen bij de Buitenlijn 9 543 meldingen binnen, een 
stijging van een kleine twee procent ten opzichte van 2005 
Veruit de meeste klachten gaan over grof vuil naast de con-
tainers of overvolle vuilcontainers Ook is 414 keer gebeld 
om een winkelwagentje weg te komen halen, een aanzien-
lijke kostenpost voor de gemeente Het aantal meldingen over 
zwerfvuil is sterk afgenomen 

18 De gemeente roept de inwoners op, onlangs aange-
plante bomen regelmatig water te geven Deze hebben het 
door het droge weer erg moeilijk Oudere bomen krijgen water 
van de gemeente 

De reconstructie van de Holierhoeksepolder is bijna 
voltooid Er kan al gefietst en gewandeld worden op paden 
langs nieuwe waterpartijen en door weilanden Karakteristie-
ke elementen van het polderlandschap hebben plaats moeten 
maken voor moerassen en plassen 

19 Overleden op 81-jarige leeftijd Jacoba Cornelia (Toos) 
de Veer - Bijnagte, o a oud-bestuurslid van de Stichting Nati-
onale Gedenkdagen Vlaardingen 

20 Vlaardingen telt meer oudere inwoners dan de overige 
steden in de regio maar heeft minder speciale seniorenwonin-
gen beschikbaar 27% van de huishoudens bestaat uit inwo-
ners van 65 jaar en ouder In de stadsregio ligt het percentage 
op 23% 

21 De Vlaardinger Mart Visser ontvangt een paaskaart 
die op 18 april 1984 is verstuurd De kaart is gericht aan de 
vorige bewoonster en afkomstig van ene Piet D De ontvanger 
wil de kaart aan de nabestaanden van de inmiddels overleden 
vrouw overhandigen 

25 In het Heempark in de Westwijk wordt een linde ge-
plant die het trefpunt moet worden voor de wijkbewoners 
Rond de boom komen bankjes De wijkboom staat symbool 
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voor de samenwerking tussen de ver-
schillende bevolkingsgroepen. 

De Stadsgehoorzaal presenteert het pro-
gramma voor het nieuwe seizoen onder 
de slogan 'Uit en thuis in Vlaardingen'. 
Youp van't Hek heeft in september de 
eer als eerste in het nieuwe theater op te 
treden. 

26 Met de officiële opening van 
de BCC winkel is de metamorfose van 
Woonboulevard Hoogstad een feit. Vanaf 
de weg heeft hij een totaal ander aanzicht 
gekregen. Het winkelaanbod is behoorlijk 
uitgebreid en er is geen leegstand meer. 

27 Toneelvereniging VARIA viert het 135-jarig bestaan 
met de uitvoering van de thriller 'Dorst' in theater van De 
Valkenhof. 

Het tandartsenechtpaar Hermine Koning en Paul van Vught zet zich in 

voor Peru (3 mei) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Mei 

Het aantal meldingen over spijbelaars is in vier jaar tijd bijna 
gehalveerd. Deze daling zet zich niet voort onder allochtone 
leerlingen. Bij het basisonderwijs moet het 'Zorg Advies Team' 
en bij het voorgezet onderwijs het 'Sociaal Team' ervoor zor-
gen dat sneller ingegrepen wordt bij risicoleerlingen. 

Lintjesregen. In het stadhuis ontvangen 17 Vlaardingers een 
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Bruinsma. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: M. Keizer-
waard en A. Wapenaar. Lid in de Orde van Oranje-Nassau: H. 
Dalfsen-Spikman, T. van Embden, J. Zegwaard W.B. de Jong, 
J. Kleijwegt, H.L. Veugelers, W. Sebel, A.M. Thurmer, H. van 
Teijlingen, A.K. Maat-Meerman, W.W. Meeuws-Verwilligen, 
S. Muse, J.W.M. Kroeze-Jongmans, F.G. Maas en A. Ouwen-
dijk. 

30 De 'rada', het dagelijks bestuur van de Tsjechische 
zusterstad Moravaska Trebova, viert Ko-
ninginnedag in Vlaardingen. Bovendien 
verzorgt de muziek- en dansgroep Kasa-
nica een aantal optredens in de stad. De 
zeven bestuursleden krijgen ook een uit-
gebreide rondleiding in de stad en omge-
ving. Ook wonen zij een lezing bij over het 
openbaar bestuur. 

Koninginnedag. Vlaardingen spant we-
derom de kroon in de regio; in de stad 
zijn de meeste optredens en artiesten en 
er worden de meeste wedstrijden gehou-
den. De marine geeft demonstraties aan 
de Hoflaan. 

1 Mevrouw Van den Berg-Akkerman viert haar 101ste 
verjaardag. Zij is schrijfster van kinderboeken en verhalen-
bundels en was de grote motor achter de hervormde vrouwen-
beweging in Vlaardingen. 

2 ProRail is tevreden over de camerabewaking langs 
het Vlaardingse spoor. Het aantal gevallen van vandalisme 
en sabotage is gehalveerd. ProRail liet in 2006 tien camera's 
plaatsen. De schade liep op tot gemiddeld 40.000 euro per 
weekend. 

3 Het Vlaardingse tandartsenechtpaar Hermine Koning 
en Paul van Vught vertrekt ook dit jaar naar Peru. In hun va-

Patienten in het Vhetland Ziekenhuis krijgen voortaan 's avonds de 

warme maaltijd geserveerd (9 mei) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 



In het Vlietland Ziekenhuis wordt een driehng geboren (15 mei) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

kantie helpen zij in een bergdorp mensen aan een beter gebit. 
Hun droom is een kleine kliniek te stichten die bemand wordt 
door Peruaanse tandheelkundige studenten. 

't Scheele Hoekje is overgenomen door het Marjon van Neu-
ten en Ben Trooster. Binnenkort neemt eigenaar Cees Maree 
afscheid als horecaondernemer. Het pand wordt in de zomer 
ingrijpend verbouwd. 

Met een overweldigende meerderheid kiezen leden van de 
voetbalvereniging RKWIK voor een nieuwe stemronde over 
een fusie met HSC en HVO. Is er dan geen tweederde meer-
derheid voor het fusievoorstel dan is er geen toekomst meer 
voor de club, die nu al niet meer in staat is om het eerste elftal 
volwaardig te bezetten. 

4 Bewoners van verzorgingshuis Drieën-Huysen hebben 
sinds kort de beschikking over twee duo-fietsen. De rijwielen 
bieden plaats aan twee fietsers naast elkaar. De gemotoriseer-
de duo-fiets is bestemd voor bewoners die graag fietsen, maar 
dit alleen niet meer kunnen. 

Dodenherdenking. Na de stille tocht en kransleggingen houdt 
historicus dr. Perry Moree een indrukwekkende toespraak. Na 
afloop zingt kamerkoor Animate in de Oosterkerk Jiddische 
liederen. 

5 Een meerderheid in de gemeenteraad is voor invoering 
van het betalen per kwartier in parkeergarages. Men hoopt 

zo meer mensen over te kunnen halen om in de garages te 
parkeren en de woonwijken te ontzien. 

Vlaardingen viert Bevrijdingsdag traditioneel uitbundig met 
tal van activiteiten zoals vliegeren bij de Krabbeplas, korte 
rondvluchten per helikopter en een vaartochtje met de rub-
berboot van de reddingsbrigade. 

7 In het Visserijmuseum ontvangt slager Arie Wapenaar 
een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

7-12 De Dinsdagochtendwandelaars DOW brengen een be-
zoek aan Moravaska Trebova. Na de officiële ontvangst door 
burgemeester Josef Ostadal wordt er gewandeld. 

9 Het Vlaardingse Vlietland Ziekenhuis serveert de war-
me maaltijd voortaan 's avonds. Om de patiënten nog beter te 
kunnen bedienen zijn buffetwagens aangeschaft. Patiënten 
kunnen ter plekke kiezen wat ze willen eten. 

ZV Vlaardingen zwemster Conny Boer-Buys verovert op de 
NK Masters te Eindhoven niet minder dan zes gouden medail-
les. Zij wordt eerste op de afstanden 50, 200, 400 en 800 me-
ter vrije slag, de 50 meter rugslag en 50 meter vlinderslag. 

11 Op honderd meter afstand van de huidige Vlaardingse 
gemeentegrens hebben archeologen de fundering van een 15e 
eeuwse Slinkslootmolen gevonden. De molen hoorde vroeger 
bij Vlaardinger-Ambacht. Archeoloog Epko Bult maakt in op-
dracht van de gemeente Midden-Delfland een rapport over de 
opgraving. 
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12 Officiële opening van de nieuwe steiger aan de West-
havenkade door wethouder Oosterom. Het eerste deel met 
elektriciteit en watervoorziening biedt plaats aan historische 
schepen. 

Het Aanloophuis De Groene Luiken wordt in 2006 ruim tien-
duizend maal bezocht. Ruim duizend keer minder dan het jaar 
ervoor. Het aanloophuis heeft een behoorlijke toeloop van 
dak- en thuislozen. Zij maken gebruik van de 'adreslozenre-
geling' van de gemeente. 

14 De landelijke actiedag 'Houdt Hoop Levend' is erop ge-
richt 50.000 olijfbomen te planten in de Palestijnse gebieden 
als krachtig signaal van gerechtigheid en vrede. Omdat Vlaar-
dingen aan de actie deelneemt, neemt loco-burgemeester A. 
Attema symbolisch een olijfboom in ontvangst. 

Het Vlietland Ziekenhuis sluit zich als eerste ziekenhuis in 
Nederland aan bij de landelijke online-registratie voor ver-
pleegkundigen. Het ziekenhuis wil hiermee investeren in een 
betere patiëntenzorg. 

15 De allerlaatste poging om de begrafenis van de drie 
maanden geleden overleden agente Habiba Yaakoubi te voor-
komen, is mislukt. De Rotterdamse rechtbank wijst in een 

kort geding het verzoek van de voormalige echtgenoot om het 
lichaam te laten cremeren af. Habiba wordt morgen op een 
islamitische begraafplaats in Rotterdam begraven. 

In het Vlietland Ziekenhuis, locatie Vlaardingen wordt een 
drieling geboren. De twee jongens en een meisje maken het 
uitstekend. 

16 Vlaardingen heeft het jaar 2006 afgesloten met een 
positief saldo van meer dan 13 miljoen euro. Daarvan is 8,5 
miljoen bestemd voor stedelijke vernieuwing. De rest komt 
ten goede aan de algemene middelen. Het positieve saldo is 
te danken aan incidentele meevallers en de verkoop van erf-
pachtgrond. 

18 Na ruim twee jaar is er eindelijk weer beweging in 
het Buizengat. Projectontwikkelaar Proper Stok laat een tij-
delijke brug aanleggen voor heistellingen die niet door de Ha-
venstraat mogen. De bouw aan de Havenstraat zou in 2004 
beginnen. 

19 Wethouder Van der Velde feliciteert korfbalvereniging 
Oranje Nassau met het kampioenschap. De ploeg van trainer 
Edwin Jansen is kampioen in de derde klasse en promoveert 
naar de tweede klasse. 

Kanovereniging Natsec bestaat 25 jaar (20 mei) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
20 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan organiseert 
kanovereniging Natsec een kilometer lange kanoslinger op de 



Vaart Vanaf de brug over de Vaart is de kanoslinger uitste-
kend te zien Overwogen wordt hiervan een jaarlijks evene-
ment te maken met een steeds langer wordende slinger 

21 De ledenvergadering van de voetbalclub SV Deltasport 
IS tegen de opheffing van de club Het bestuur blijft demissi-
onair om samen met een aantal verontruste leden een red-
dingsplan voor de club op te stellen 

22 De inzet van interventieteams verloopt succesvol In 
2006 zijn bewoners op verschillende adressen bezocht, die 
zich mogelijk schuldig maken aan uitkeringsfraude Zestien 
uitkeringen zijn beëindigd 

Toeleveringsbedrijf Vlaardingen heeft in 2006 bijna 100 000 
euro winst gemaakt Dat is volgens directeur D T ten Brink 
een opmerkelijke prestatie omdat in Nederland een sociale 
werkvoorziening het jaar zelden afsluit met een positief sal-
do Minder positief is de forse toename van de wachtlijst van 
mensen met een handicap voor een baan Deze steeg van 64 
in 2005 naar 93 in 2006 

23 Alice Makkinga, Astrid Meulman-van den Berg, Mar-
griet Roehng-Plaisier en Jeanny Faas 'vieren' hun 25-jarig ju-
bileum m de kraamzorg De vier vrouwen traden tegelijk in 
dienst bij kraamzorg Maasstede, nu Careyn 

Vlaardingen moet voor 2010 minsten 1 295 nieuwe wonin-
gen opleveren anders volgt een boete van 2000 euro per met-
opgeleverde woning De teller staat nu op 110 Men denkt het 
streefgetal te halen De komende periode worden het Buizen-
gat- en het Ex Librisproject opgeleverd 

24 Vlaardingen gaat de graffiti aanpakken Een registra-
tiesysteem van tags, de handtekening van de spuiter, moet 
ervoor zorgen dat de kosten op de dader worden verhaald 

De cabaretier Kees Torn verzorgt de eerste inspeelvoorstel-
ling van de 'nieuwe' Stadsgehoorzaal Voor aanvang van de 
eerste voorstelling heet directeur Sandra Bruinsma het pu-
bliek welkom bij de ingang van het theater 

Tijdens de extra ledenvergadering van voetbalvereniging 
RKWIK spreken de leden zich uit voor een fusie met HVO en 
HSC Eerder spraken leden van RKWIK zich uit tegen een fu-
sie 

25 Wilde achtervolging op de Vaart Drie mannen vluch-
ten na het slopen van straatmeubilair in een speedboot rich-
ting Schipluiden Tijdens de achtervolging krijgt de politie 
hulp van een helikopter en een brandweerboot Een agent 
raakt gewond De mannen worden uiteindelijk in Schipluiden 
aangehouden 

26 Slager Ruud Alblas sluit zijn slagerij Van der Valk aan 
de Hoogstraat Hiermee komt een einde aan een geschiedenis 
van 150 jaar slagerswinkel in het pand 

Burgemeester Bruinsma wil dat de wachttijden bij de balie 
van het stadhuis nog verder dalen Het is de bedoeling dat 
mensen die een rijbewijs of paspoort nodig hebben daarvoor 
een afspraak maken Tot nu toe maakt maar 25 % van alle 
cliënten gebruik van de afspraakservice 

27 Dag van het Park Ruim 3 000 mensen bezoeken de 
roofvogelshow en andere evenementen m het Oranjepark 

30 Burgemeester Bruinsma reikt op de Westhavenplaats 
het Burgerjaarverslag uit De eerste honderd Vlaardingers 
worden getrakteerd op een gratis haring van visboetiek Het 
Graatje Binnenkort valt het jaarverslag in alle Vlaardingse 
brievenbussen 

De Stadsbibliotheek is vorig jaar vaker bezocht dan verwacht 
Het bezoek nam toe van 215 000 naar 223 000 Ook het be-
zoek op de website nam toe 

Eerste paal geslagen voor het project Havenstraat Tot schrik 
van ambtenaren en projectontwikkelaar ontstaan er tijdens 
het heien scheuren in een pand dichtbij het heiwerk Volgens 
de voorzitter van de Belangenvereniging Havenstraat is heien 
op de traditionele manier onmogelijk zonder schade aan te 
richten aan de bestaande woningen 

Juni 

1 Presentatie van het boek 'Buiten-gewoon-buiten' een 
verzameling van het Vlaardings kunstbezit dat anno 2007 
buiten en in openbare ruimten aanwezig is Het boek is sa-
mengesteld door Henk Horsten en Arno Bauman 

1/2 Viering van het eerste lustrum van het Vlaardings 
Loggerfestival Spectaculaire openingsact met percussie en 
performance met vlammenwerpers die rondom en in de KW-
haven staan opgesteld Na het traditionele stadsontbijt zijn er 
o a rondvaarten op historische schepen, sloepenrace van het 
Zeekadetkorps, helikoptervluchten en optredens van Shanty-
koren 

3 De tennisclub Holy schrijft historie Voor het eerst in 
de geschiedenis van de club dringt het mannenteam door tot 
de eredivisie 

4 Uitreiking van de eerste 24 sleutels aan de bewoners 
van het appartementencomplex EVEN aan de Adriaan Pauw-
straat door wethouder Versluijs 

6 Veiling van de 'Burgemeestersharing' in café De Waal 
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De opbrengst van 9.000 euro gaat naar Stichting Samawada 
voor ondersteuning van wederopbouwprojecten in Soma-
lië van de Vlaardingse Sarah Muse. De Gouden Haring, een 
onderscheiding voor Vlaardingers die zich inzetten voor hun 
stad, gaat naar Peter de Jong. Hij krijgt de onderscheiding 
voor zijn werkzaamheden voor het Vlaardings Taaigenot-
schap. 

Stichting De Bruggen (opvang van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking) wil appartementen bouwen op de 
locatie van de Woutershof in de Broekpolder. De stichting gaat 

op eigen kosten onderzoek doen naar de haalbaarheid van dit 
project. 

7 Overleden op 87-jarige leeftijd verzetstrijder Piet van 
der Harst. Hij behoorde tot de tweede groep Geuzen die in 
1943 door de Duitsers werd opgerold. 

8 Officiële opening van het E-loket van het stadhuis door 
wethouder Oosterom. Bij het digitale loket kunnen producten 
en diensten van de gemeente worden geregeld. 

9 Wijkvereniging De Hoevenbuurt viert 
feest rond wijkcentrum de Deel omdat 30 
jaar geleden de eerste woningen werden op-
geleverd. 

Finale 35ste Vlaardings Voetbalkampioen-
schap. Winnaar wordt Deltasport door een 
overwinning op HVO. De Groot Vlaardingen 
Penaltybokaal wordt gewonnen door HVO 

In het Visserijmuseum een druk bezochte 
reünie van oud-vissers, -schippers en -boet-
sters, georganiseerd door de Vrienden van 
het Visserijmuseum. De gasten worden ge-
trakteerd op Hollandse Nieuwe, liederen van 
shantykoor 'De Vlaerdingse Maatjes', een 
borrel en vooral oude bekenden. 

10 20e Horeca Voetbal Toernooi bij Del-
tasport in de Broekpolder. Café The Buil 
wordt winnaar met een overwinning op eet-
huis Yenita. De opbrengst van 1.250 euro 
gaat naar De Zonnebloem. 

In de Stadsgehoorzaal finale van het Vlaar-
dings Songfestival. Winnaar wordt Edwin 
Monteyn uit Westmaas. In de categorie mi-
niplayback wint Liselotte van den Berg. De 
aanmoedigingsprijs gaat naar Nino Reintke 
Annefleur van den Berg wint de persprijs en 
de publieksprijs is voor Sasha van Raven. 

Stadsarcheoloog Tim de Ridder onthult de ge-
zichtsreconstructie van de Krabbeplasman. 
In de kiezen van deze Bronstijdbewoner, die 
3300 jaar geleden hier leefde, is het oudste 
menselijk DNA van Nederland ontdekt door 
wetenschappers van het Leids Universitair 

Gezichtsreconstructie van de Krabbeplasman (10 

juni) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Wethouder B van der Velde legt met onmiddellijke ingang zijn functie 

neer (18 juni) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Medisch Centrum. Het skelet werd in 1990 door de broers 
Pienbroek bij de Krabbeplas gevonden. 

14 Vlaardingen telt naar schatting tussen de vijf- en zes-
honderd wietplantages, zowel in woonhuizen als bedrijfsge-
bouwen. De gemeente baseert de schatting op Rotterdamse 
ervaringscijfers. Om de plantages aan te pakken wordt een 
Rotterdams hennepteam ingehuurd. 

De gemeente gaat volgend jaar strenger toezien op de kerst-
boomverbranding. Voor het treffen van voorzieningen en het 
opruimen van verbrandingsresten was de gemeente dit jaar 
64.000 euro kwijt. 

15 De Beneluxtunnel wordt voor de tweede keer in een 
week tijd afgesloten voor alle verkeer. De wegsignalering is 
spontaan uitgevallen na een storing in de computers. In totaal 
leidt de storing tot 24 kilometer file. Tot ver na de spits onder-
vindt het verkeer hinder van de storing. 

Voormalig stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen benoemd tot di-
recteur Stadsbibliotheek. 

15-17 De Vlaardingse zusterstad Moravaska Trebova viert 
het 750-jarig bestaan. Vlaardingers trakteren de bewoners 

mÊÊ£AL 

op ijzerkoekjes, haring, ballonnen, suikerzakjes, wielrenner-
tasjes en zang door het shantykoor De Vlaardingse Muiters. 
Het college, vertegenwoordigd door burgemeester Bruinsma 
en wethouder Van der Velde, biedt als cadeau een vlag aan, 
samengesteld uit de vlaggen van de twee partnersteden. 

18 Wethouder Van der Velde legt met onmiddellijke in-
gang zijn functie neer. Zijn eigen partij (GroenLinks) heeft 
het vertrouwen in hem opgezegd. Reden van de vertrouwens-
breuk is het onderzoek naar de mogelijke huisvesting voor 
verstandelijk gehandicapten in de Broekpolder. 

20 Een unieke prestatie van de gymnasiumleerlingen van 
het VOS College. 100% van de leerlingen slaagt in een keer 
zonder herexamens. Uitzonderlijk is de prestatie van Jennifer 
Snellink. Zij haalt op haar eindexamen een 10 voor Latijn en 
een 9 voor Grieks. Jesper van den Berg slaagt met een gemid-
delde van ruim een acht. 

De Joodse begraafplaats aan het einde van de Schiedamse-
weg is zwaar verwaarloosd. De begraafplaats wordt gebruikt 
als hondenuitlaatplek en als domein voor hangjongeren. De 
begraafplaats is sinds 1938 niet meer in gebruik, maar is van 
grote symbolische betekenis voor de joodse gemeenschap. 
Willem de Man - die van joodse afkomst is - zet zich in voor 
de begraafplaats. 

21 Jaarverslag 2006 Ombudsman. De meeste klachten 
die bij de gemeentelijke ombudsman binnen komen betreffen 



de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om 
22 klachten, een daling van 33 ten opzichte van het vorige 
jaar. Voor het eerst sinds jaren komen er klachten binnen, ge-
richt op de portefeuille van de burgemeester. De ombudsman 
verklaart geen van deze klachten gegrond. 

22 Massale vechtpartij tussen Rotterdamse Feyenoord-
supporters en aanhangers van de voetbalclub CION op de 
Westhavenkade. De twee groepen bekogelen elkaar met ter-
rasstoelen en straatstenen. De politie ar-
resteert tien relschoppers. 

23 Officiële opening van de Mediq 
Apotheek Hoylede door wethouder Oos-
terom. De opening is tevens het startschot 
voor de opening van de zes andere Mediq 
Apotheken in Vlaardingen, De apotheken 
zijn ook op zaterdag geopend. Aan de Van 
Hogendorplaan is het mogelijk 24 uur per 
dag medicijnen op te halen uit speciale 
kluizen. 

De kunstenaar Jan van Dorp maakt sa-
men met de leerlingen van de Vlaarding-
se Dagschool Erasmus een kunstwerk op 
de houten schutting bij de Huijgenstraat. 
De schutting staat daar tijdens de bouw-
werkzaamheden op het Ex Libristerrein. 

25-30 11e Internationale Orgelweek on-
der het motto "Muziek uit de bibliotheek 
van...'. Het openingsconcert wordt ver-
zorgd door de Duitse organist Wolfgang 
Zerer. Hij speelt werken uit de bibliotheek van prinses Anna 
Amalia van Pruisen. 

27 Bij het Accentcollege Groen van Prinsterer aan de Rot-
terdamseweg opvoering van het toneelstuk 'En wat dan' ge-
schreven door de Bosnische vluchtelinge Alma Ibrahimovic. 
Het stuk is een dialoog tussen een moslimvrouw uit Srebre-
nica en een joodse man die Auschwitz weet te overleven. 

28 Het gaat goed met de Vlaardingse markten. De markt 
op het Veerplein zit in de top tien van de beste markten van 
Nederland en die van de Loper zelfs in de top drie. Om de 
markt nog aantrekkelijker te maken wordt het aantal plaatsen 
van de meeste branches verhoogd van één naar twee. 

29 Elf allochtone vrouwen hebben met succes de cursus 
sollicitatiecoaching doorlopen. De cursus is door de gemeente 
aangeboden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Inmiddels hebben al drie cursisten een baan gevonden. 

30 De scoutinggroep Willem de Zwijger viert het 75-jarig 

bestaan met jubileumdag op het terrein in de Broekpolder. 
J. Hartog krijgt een Koninklijke onderscheiding uit handen 
van burgemeester Bruinsma. Hij is sinds 1976 als leidingge-
vende verbonden aan deze scoutinggroep. 

Dodelijk slachtoffer bij een botsing tussen twee auto's op de 
Deltaweg. De bestuurder van de tweede auto en zijn twee 
passagiers worden gewond overgebracht naar diverse zieken-
huizen in de regio. 

Eduard Zuiderent is het verre familielid van de oer-Vlaardinger (3 en 6 

juli) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Juli 

2 De politie heeft in het weekeinde een bewoner van de 
Dirk de Derdelaan verbaliseerd wegens een, voor de tijd van 
het jaar, opmerkelijk vergrijp. De man stak vanaf het balkon 
van zijn woning vuurwerk af. 

3 Voor het eerst is het in Nederland gelukt om via DNA-
onderzoek een periode van duizend jaar te overbruggen. Uit 
de schedel van een man uit de 11e eeuw weten experts bruik-
baar erfelijk materiaal te halen dat gekoppeld wordt aan het 
DNA van een levende man. Het verre familielid wordt vrijdag 
in de Grote Kerk bekend gemaakt. 

Installatie van J. Robberegt als nieuwe wethouder voor Groen-
Links. De nieuwe wethouder was werkzaam als gebiedsmana-
ger in de wijken Oud Krispijn en Wielwijk in Dordrecht. 
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4 De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat de Em-
mauskerk, de Ichthuskerk en de Vredeskerk worden gesloten. 
De Grote Kerk, de Bethelkerk, kerk Holy Zuid en de Reho-
bothkerk worden de thuisbasis van de vier nieuwe wijkge-
meenten. De Nieuwe Oosterkerk wordt omgevormd tot een 
Diaconaal Missionair Centrum. De tien protestantse wijkge-
meenten worden daarmee teruggebracht tot vier. 

5 In het portiek van woningen aan de Talingstraat ont-
hulling van een striptekening van Toon van Driel. De stripte-
kenaar is bekend van FC Knudde en de strip Stamgasten. 

6 De zoektocht naar de oer-Vlaardinger heeft onomsto-
telijk uitgewezen dat de Rotterdammer Eduard Zuiderent een 
familielid is van de boomkistman die archeologen begin 2002 
aan de Markt hebben opgegraven. Opvallend is ook dat het Vi-
king-DNA is aangetroffen. Verder maakt het onderzoek door 
het Leids Universitair Medisch Centrum aannemelijk dat de 
twee oude Vlaardingse families Bot en Drop één familie zijn. 

10 Op het circuit van de Nurburgring behaalt de Vlaar-
dingse coureur Carlo van Dam tijdens de ATS Formule 3 Cup 
een tweede en derde plaats. In het algemeen klassement ver-
groot hij zijn leidende positie. In de Rookie Cup is hij opgerukt 
naar de eerste plaats. 

Druk bezochte afscheidsreceptie van oud-wethouder B. van 
der Velde in de oude hal van het stadhuis. 

11 In de Holy worden roofvogels ingezet in de strijd tegen 
de overlast van duiven. Deze worden opgejaagd en vliegen in 
kooien met lokduiven. De gezonde exemplaren worden na drie 
maanden weer uitgezet. 

12 Eerste paal geslagen voor het wooncomplex Rietsin-
gel in de Babberspolder. In de nieuwe wijk komt, naast veel 
groen, een spectaculair speeleiland voor kinderen. 

Eerste paal geslagen voor de bouw van Ex Libris. Het project 
behelst 121 woningen. 

13 In het Zonnehuis viert het van oorsprong Schiedamse 
echtpaar Jaapje en Isaac van der Kooij-Wedaa het 75-jarige 
huwelijksfeest. Het paar wordt gefeliciteerd door de burge-
meesters T. Bruinsma en M. Verver-Aartsen van Schiedam. 

75 jarig huwelijksfeest voor het echtpaar van der Kooij-Weeda (13 juh) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 



Jumpmanifestatie voor tsumani weeskinderen in Sri Lanka 
georganiseerd door Rita Young. Burgemeester Bruinsma 
jumpt mee voor het goede doel. 

Wethouder Oosterom feliciteert machinefabriek Griffijn met 
het 400-jarig bestaan. Het bedrijf met een twintigtal mede-
werkers werd door Pieter Claasz als smederij aan het einde 
van de Hoogstraat opgericht. In 1990 dacht de directie nog 
dat het bedrijf slechts 250 jaar oud was, maar archiefonder-
zoek wees toen uit dat Griffijn al in 1607 bestond. 

16 Burgemeester Bruinsma trouwt de SP-gemeenteraads-
leden Alke van Marsbergen en Erica Toering. Eerder dit jaar 
vroeg bruidegom Alke zijn Erica tijdens een raadsvergadering 
ten huwelijk. 

18 Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van 
voetbalvereniging RKWIK zegt erevoorzitter Jan Remmers-
waal na 60 jaar zijn lidmaatschap op. Aanleiding hiervoor is 
het besluit van de leden van RKWIK tot een fusie met HVO en 
HSC. 

24 De statiegeldbussen bij Vlaardingse supermarkten 
hebben inmiddels 3.000 euro opgebracht. Het geld gaat naar 
de stichtmg Food for All, dat in samenwerking met Oxfam/ 
Novib armoede bestrijdt in Ethiopië. 

25 De industrieterreinen Groot Vettenoord en de Vergulde 
Hand worden in een snel tempo op een hoger plan gebracht. 
Dit is nodig omdat beide gebieden een tamelijk verpauperde 
uitstraling hebben en er een wildgroei aan illegale hennep-
kwekerijen is. 

De 'onbekende voetballer' Martin Eden (At van IJperen), ie-
dereen kent hem als zanger, heeft na 33 jaar kappersvoetbal 
voor een Vlaardingse kapper zijn voetbalschoenen aan de wil-
gen gehangen. Hij speelde in zijn laatste wedstrijd tegen zijn 
favoriete artiesten uit de regio waaronder Martin van Waar-
denburg, Jack Kerklaan en Wilfried de Jong. 

28 Op last van burgemeester Bruinsma is een growshop 
aan de Energieweg voor een periode van drie maanden ge-
sloten. In de shop wordt bij een politiecontrole meer dan 50 
gram hennep aangetroffen. Dit is in strijd met de Opiumwet. 
Al eerder heeft de exploitant een waarschuwing gekregen. 

29 De verloskundige Leonoor Berendrecht gaat met pen-
sioen. In de afgelopen 36 jaar hielp zij ruim 8.000 Vlaardin-
gers, op de wereld. 

De gemeente past het eenrichtingverkeer in de Oostwijk, dat 
twee jaar geleden werd ingevoerd, aan. Aanleiding is de uit-
slag van een enquête onder bewoners. 

Augustus 

1 De Historische Vereniging Vlaardingen ageert fel te-
gen de voorgenomen sloop van de voormalige huishoudschool 
aan de Van Hogendorplaan. De HVV richt zich op de Inven-
tarisatie Wederopbouw waarin het gebouw staat aangewezen 
als één van de te handhaven objecten in Babberspolder-Oost. 

De gemeente gebruikt vanaf vandaag groene stroom. Hier-
door draagt men bij aan de groei van het aandeel duurzame 
energie. Door het gebruik van groene stroom wordt de C02-
uitstoot verminderd. 

4 In de serie 'Van't Oft naar het Hooft' schrijft Gera van 
der Weijden de 6e editie over de geschiedenis van Vlaardingse 
molens. 

8 Dirigent Bernhard Touwen verlaat na ruim tien jaar 
het Vlaardings mannenkoor Orpheus. Hij wordt opgevolgd 
door Susanne Veerman. Voor het eerst in de ruim honderd 
jarige geschiedenis krijgt het koor een vrouw als dirigent. 

9 In het kader van het Generaal Pardon reikt wethouder 
A. Attema in het stadhuis de eerste verblijfsvergunningen uit 
aan een Afghaanse en Angolese vluchteling. 

Uitreiking verblijfsvergunningen in het kader van het Generaal Pardon 

(9 augustus) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Een bijzonder kookboek met recepten en verhalen van Lily Touwen 

(29 augustus) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

10 Opening van het "Zomerterras' met optreden van o.a. 
Paka the Incredible, een Brit met een mechanisch paard. Ver-
langens worden kenbaar gemaakt op 'Het pad van Verlangen' 
van de stichting Mareado. Langs dit pad klinken uit tientallen 
geluidsspeakers verlangens. 

15 De 14-jarige Annefleur van den Berg is geselecteerd 
voor de hoofdrol 'prinses Marian' in de musical Robin Hood 
van Fan Works theaterproducties. Zij is gekozen uit 350 kin-
deren. 

17 Opening van het nieuwe café Dim's in de Peperstraat 
met een optreden van de Vlaardingse zanger en auteur Tim 
O'Connor (zoon van de gelijknamige acteur uit Peyton Place). 
In een trilogie beschrijft hij zijn zeiltocht van Nantucket naar 
Vlaardingen. 

18 De Stadsgehoorzaal is vanaf de heropening geheel 
rookvrij. Bij de renovatie werd nog aan een aparte rookruimte 
gedacht, maar daar is men nu op teruggekomen. 

20-26 Bokx Vastgoed Open, het future toernooi van tennis-
club Holy op het complex aan de Willem de Zwijgerlaan, wordt 
gewonnen door Arantxa Rus. Zij verslaat de Duitse Anne 
Schaefer. Bij de mannen wint Nick van der Meer van Matwe 

Middelkoop. Thiemo de Bakker en Igor Sijsling zijn winnaars 
van het herendubbel. Danielle Harmsen en Renee Reinhard 
winnen bij de vrouwen. 

22 De komst van voetbalclub FC Mozaïek naar het terrein 
van V.V. Zwaluwen is van de baan. Het is niet gelukt de finan-
ciering voor een onderkomen van Mozaïek op het terrein van 
Zwaluwen rond te krijgen. Volgens de gemeente, die borg had 
moeten staan voor de helft van het bedrag, is de club te laat 
begonnen om het bedrag voor de nieuwbouw zeker te stellen. 

Vier jonge bewoners van twee antikraakpanden aan de West-
havenkade zijn onlangs uit hun woning gezet om plaats te 
maken voor de zonen van wethouder C. Oosterom en gemeen-
tesecretaris J. Brinkman. De panden werden beheerd door 
Ad Hoc beheer, een vastgoedbedrijf dat antikraakpanden be-
waakt door ze te verhuren. Volgens de gemeente zijn de con-
tracten met Ad Hoc opgezegd. 

24 De zonen van wethouder Oosterom en gemeentese-
cretaris Brinkman zien af van de antikraak-woningen aan de 
Westhavenkade. Aanleiding is de commotie over de uitzetting 
van vier antikrakers uit die panden. 

Bijzondere naturalisatieceremonie aan boord van partyschip 
Diane. Wethouder Attema reikt de kennisgeving van het Ko-
ninklijk Besluit uit aan zes nieuwe Nederlanders, waaronder 
de driejarige Karo. Alle Vlaardingers die in het afgelopen jaar 
het Nederlanderschap hebben ontvangen zijn met hun familie 
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uitgenodigd voor deelname aan de boottocht. Met ruim hon-
derd gasten vertrekt het schip voor een tocht door de Rotter-
damse havens. 

25 Het toerisme in Vlaardingen trekt aan Het aantal 
verkochte stadswandelingen is verdubbeld. In het weekend 
komen in de haven veel 'toervaarders'. Opvallend is volgens 
VVV-directeur Eric Schipper het stijgende aantal buitenland-
se toeristen. 

honger gedreven maakten de meisjes receptenboeken. Het is 
een prachtig boek vol verhalen van de meisjes maar ook van 
hoop, liefde en ... recepten. 

30 Extra raadsvergadering over de verhuur van anti-
kraakpanden aan de zonen van wethouder Oosterom en ge-
meentesecretaris Brinkman. Er komt een onderzoek naar het 
mogelijke machtsmisbruik van de wethouder en de gemeente-
secretaris. 

29 Het Streekmuseum Jan Anderson bereikt vandaag een 
mijlpaal. In de catalogus wordt het 100.000ste museumstuk 
ingeschreven door wethouder Robberegt. Twee miniatuur ha-
ringmandjes brengen de collectie van het museum op dit ma-
gische getal. 

Verschenen het (kook)boek 'De smaak van het verlangen', van 
Lily Touwen e.a Samen met een aantal lotgenoten blikt de 
schrijfster terug op de tijd in het jappenkamp op Java. Door de 

Opening van de gerenoveerde Stadsgehoorzaal (12 september) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

September 

1 In 'Muziekinformatie- en documentatiecentrum Ton 
Stolk' een poèzie-instuif georganiseerd door Schrijfkring Ro-
tonde. Schrijfkring Phoenix en dichters uit Voorne-Putten 
maken hun opwachting. 

De verloskundigen Nanny Trouerbach en Leonoor Berendrecht 
krijgen de Vlaardingse Stadsspeld. Het eerbeton valt de twee 
vrouwen ten deel voor hun jarenlange inzet. Berendrecht gaat 
na 36 jaar met pensioen. Trouerbach heeft in 2005, na 42 jaar, 
afscheid genomen. 
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7 Een 45-jarige schilder uit Maasland raakt in de Lust-
hofstraat ernstig gewond door een val van een ladder. De man 
overlijdt in het Erasmus MC te Rotterdam. 

8 Nationale Monumentendag. De dag staat dit jaar in het 
teken van jonge monumenten (1900 - 1960). Vanuit het Vis-
serijmuseum start op gezette tijden een stadswandeling met 
leden van de Service Club Vlaardingen. 

Tweede editie van het Vlaardings UITfestival. Op het Veer-
plein wordt het publiek getrakteerd op voorproefjes van het 
nieuwe theaterseizoen. 

Gemeenteraadsleden van Schiedam en Vlaardingen krijgen 
een rondleiding door het in aanbouw zijnde Vlietland Zieken-
huis in Schiedam Nieuwland. 

12 Officiële opening van de gerenoveerde Stadsgehoor-
zaal. Tijdens de twee jaar durende opknapbeurt is het gebouw 
van Sybold van Ravensteyn uit 1952 in oude luister hersteld. 
De technische installaties zijn vervangen, de zichtlijnen ver-
beterd en ook De Harmonie uit 1817 is opgeknapt. 

13 De politie heeft een speciaal team gevormd om hang-
plekken voor jongeren intensiever te controleren. Bovendien 
is sinds juli het toezicht intensiever geworden omdat de "licht-
blauwe' brigade en medewerkers van Watch Out tussen 15.00 
en 23.00 uur de hangplekken controleren. 

16 In het theater 'De Hooimijt' aan de Zuidbuurt vertelt 
Anne van Delft verhalen onder begeleiding van muzikant 
German Popov. Het zomertheater is een initiatief van Kim Ze-
gers en Winnie Teschmacher. 

17 Vandalen verwoesten het clubhuis van tennisvereni-
ging VLTC aan de Watersportweg in de Broekpolder. Het ge-
bouw is ook nog met een brandspuit onder water gezet. 

19 Werknemers van de gemeente die via het bedrijf Areco 
Detachering zijn ingehuurd hebben over de maand augustus 
geen salaris ontvangen. Nader onderzoek wijst uit dat het be-
drijf niet meer bereikbaar is. In de burgerzaal wordt een bij-
eenkomst gehouden voor gedupeerden van het bedrijf. 

19-21 Korfbalvereniging Ridderhof viert het 45-jarig jubi-
leum met tal van activiteiten. 

21 Eerste paal geslagen voor het nieuwe multifunctionele 
onderwijs/sportcomplex aan de Korhoenlaan. Een sportaccom-
modatie met sporthal, twee korfbalvelden, een schoolgebouw 
voor de VOS en dertig appartementen. 

Door een felle uitslaande brand wordt de bovenverdieping van 
de voormalige ijzerwinkel van De Zeeuw aan de Hoogstraat 

Wethouder C Oosterom stapt op (26 september). 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

volledig verwoest. Ook de daken van belendende panden lo-
pen schade op. Een aantal panden heeft tevens rook- en wa-
terschade. 

22 In de beeldentuin aan de Buys Ballotlaan onthulling 
van het kunstwerk 'Buitenbeeld' door wethouder Robberegt 
en Ingrid Breek, procesmanager van Waterweg Wonen. 

Een 16-jarige jongen wordt gearresteerd nadat hij een 90-
jarige vrouw voor zorgcentrum De Meerpaal van haar tasje 
heeft beroofd. Een kok van de instelling, die de diefstal ziet 
gebeuren, zet de achtervolging in. De verdachte springt in 
een singel waarna hij aan de andere kant door de gealarmeer-
de politie wordt aangehouden. 

22/23 De Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel viert 
het 25-jarig bestaan met diverse activiteiten. Het predikan-
tenechtpaar Ed en Cobie Meenderink is al 25 jaar aan de kerk 
verbonden. 

25 Wethouder Oosterom heeft zich niet schuldig gemaakt 
aan machtsmisbruik. Dat staat in het vertrouwelijke rapport 
van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Het inte-
griteitonderzoek naar gemeentesecretaris J. Brinkman volgt 
later. Het rapport wordt woensdag in een speciale raadsver-
gadering besproken. 

26 In het hoofdgebouw van het voormalige Shell-sport-
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Herplaatsing kunstwerk 'Vuur, water en energie' (27 september) 

(Foto collectie Stadsarchief). 

park presenteert de gemeente het stedenbouwkundige plan 
voor het kantorenpark Vijfsluizen. Het 'Gaia Park' biedt vol-
gens ontwikkelaar/eigenaar OVG over tien tot twaalf jaar 
werk aan 5.000 mensen. 

Wethouder Oosterom legt met onmiddellijke ingang zijn func-
tie neer. Volgens het onderzoek door het Bureau Integriteit 
Nederlandse Gemeenten is de wethouder geen machtsmis-
bruik te verwijten. Wel heeft hij volgens de onderzoekers de 
gedragscode voor wethouders overtreden. De wethouder komt 
in opspraak na toewijzing van een gemeentewoning aan zijn 
zoon, kort na de uitzetting van kraakwachten. 

27 Het college heeft nog niet beslist of gemeentesecreta-
ris Brinkman kan aanblijven. Er wordt aangekondigd dat er 
een nieuw onderzoek komt naar de ambtelijke organisatie. 

Het kunstwerk 'Vuur, water en energie' van Jan de Winter 
is herplaatst op de gevel van het Accent College Groen van 
Prinsterer. Het plastiek van glas en brons sierde vroeger de 
gevel van het voormalige GEWB-gebouw aan de Hoflaan. Het 
gebouw dient plaats te maken voor woningbouw. 

28 De Vlaardingse ultraloper Cees Verhagen start in de 
meest tot de verbeelding sprekende 246 kilometer lange ul-
tramarathon van Europa, van Athene naar Sparta. De atleet 
loopt in 2000 zijn beste Spartathlon. Hij finishte toen als 
derde in een tijd van 25 uur en 35 minuten, een Nederlands 
record. Helaas moet Verhagen nu na 93 kilometer opgeven. 

29 In theater De Zwarte Doos première van de marionet-
tenvoorstelling 'Pulcinella en de dood van moeder Kalkoen', 
een dramatische klucht, geïnspireerd op een Italiaans folklo-
ristisch personage, geschreven door Jos Werkman en Jacque-
line van Es. Alle poppen zijn gemaakt door Jos Werkman. 
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Oktober 

5 In Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan presentatie 
van de CD "Orgels in Vlaardingen' met als speciale gast acteur 
Henk van Ulsen. Producent en musicus Ben van der Linden is 
de grote initiator achter de CD. 

6 Eerste Kinder Boek & Bal in het kader van de Kin-
derboekenweek in de Stadsgehoorzaal. Kinderen kunnen een 
ontdekkingstocht door het theater maken en meedoen aan 
een gemaskerd discobal. Ook de nieuwste kinderboeken wor-
den voor het voetlicht gebracht. 

Officiële opening van het volledig gerenoveerde en uitge-
bouwde clubgebouw van voetbalvereniging Zwaluwen met 
o.a. voetbalclinics voor de jeugd, voetbaltrainingen en een 
barbecue. 

8 Business op het Water, bedrijvenbeurs georganiseerd 
door de Industriële Kring Vlaardingen en de gemeente. Uitrei-

Stadsarchivans H J Luth en stadsarcheoloog T de Ridder ontvangen 

Bob Verbiest Cultuurprijs (12 oktober) 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

king van de award Sociaal Maatschappelijk Ondernemer 2007 
aan Arie Punt van het bouwbedrijf Waal. 

11 Introductie van de lichtblauwe brigade door burge-
meester Bruinsma. Het 24-koppige team houdt extra toezicht 
op de handhaving van de regels. Het team opereert in auto's, 
op de fiets, te voet en op scooters. De "lichtblauwen' spreken 
mensen aan op hun gedrag en mogen ook boetes uitschrij-
ven. 

12 De tweejaarlijkse Bob Verbiest Cultuurprijs wordt in 
Maassluis toegekend aan de Vlaardingse stadsarchivaris H.J. 
Luth en stadsarcheoloog T. de Ridder voor de zoektocht naar 
de oer-Vlaardinger. De prijs, een bedrag van 25.000 euro, is 
een initiatief van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en 
Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen. 

13 Voetbalvereniging DVO viert het 75-jarig bestaan met 
een jubileumdag. 

Officiële heropening van het café restaurant Loenz (voorheen 
't Scheele Hoekje) door burgemeester Bruinsma. De naam is 
bedacht door Jan den Breejen en verwijst naar de vroegere 
naam van de zaak. 



16 De ertskranen van HVO aan de Vulcaanhaven krijgen 
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten het predicaat Rijksmonument. 

18 De basisschool Jan Ligthart begint het tweetalig on-
derwijs met een kick-off gevolgd door een happy hour. Alle 
leerlingen - ook de kleuterklassen - krijgen twee uur per 
week les in het Engels. Hiervoor heeft de school een full time 
docent aangetrokken. 

19 Bijna een jaar nadat de gouden haring van het torentje 
van de Visbank werd gestolen, wordt een nieuw exemplaar 
teruggeplaatst. Nu is het nog wachten op de klepel van de klok 
die enige tijd later werd ontvreemd. 

20 Het Vlaardings mannenkoor Orpheus huldigt jubila-
rissen. Bijzonder is het 60-jarig lidmaatschap van Frans van 
der Burg en het 50-jarig jubileum van Henk Breur. Scheidend 
voorzitter Jan Timmer ontvangt de CA. Heinze penning. 

24 Officiële opening van de nieuwe recreatieruimte van 
de Blois van Treslongflat. De ruimte is een voormalige bunker 
van de Beschermmg Bevolking. 

26 Jubileumuitgave van de wijkkrant De Babber. De 

krant met een oplage van 4.100 exemplaren is al vijfjaar oog 
en oor van de wijk. 

27 Het echtpaar Van der Vaart - Quak 70 jaar getrouwd. 
De wethouders Versluijs en Robberegt feliciteren het bruids-
paar. Het echtpaar woont nog zelfstandig. 

Wijkverenigmg Indische Buurt viert het 25-jarig jubileum. 
Willem van den Bos, al sinds 1978 actief in het welzijnswerk 
en nu bestuurslid van de vereniging krijgt een Koninklijke 
onderscheiding. Hij wordt lid in de Orde van Oranje Nassau. 

29 Het baliepersoneel in het stadhuis presenteert zich in 
bedrijfskleding. Ook de gastheren en -vrouwen gaan in de 
toekomst gekleed in het nieuwe tenue. 

Wethouder Versluijs onthult het kunstwerk 'De Schakel' van 
de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert op de rotonde Rei-
gerlaan/Lepelaarsingel. De beeldhouwer ontwierp het kunst-
werk toentertijd voor de gelijknamige school. 

31 Tijdens de onlangs gehouden viering van het 150-jarig 

Het echtpaar Van der Vaart-Quak 70 jaar getrouwd (27 oktober) 

(Foto Klaas Burger) 
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bestaan van Hohner Musikinstrumente wordt Bert ter Maat 
in Duitsland uitgeroepen tot de grootste mondharmonicaver-
zamelaar van Europa In zijn museum aan de Kortedijk zijn 
2 318 exemplaren te bezichtigen 

Stichting De Bruggen ziet af van de bouw van een zorgvoor-
ziening voor zwaar verstandelijk gehandicapten aan de rand 
van de Broekpolder Volgens de stichting blijkt uit een haal-
baarheidsonderzoek dat de kosten te hoog zijn om het complex 
te laten voldoen aan de luchtkwaliteitseisen 

In theater De Zwarte Doos is het eerste exemplaar van de 
'Harmggraat' uitgereikt door Leo ten Have, fractievoorzitter 
van VV2000 aan Peter de Jong Het sierraad is een ontwerp 
van Tejo Buischwater (Jos Werkman) en vervaardigd door 
edelsmid Ene Hulsman De graat is een symbool van de te-
loorgang van Vlaardingen 

November 

1 Twee jaar geleden is de Vlaardingse stamboomdata-
base ISIS op Internet gelanceerd Vanmorgen om 9 13 uur 
raadpleegt een stamboomonderzoeker uit Mauritius als mil-
joenste bezoeker de database 

2 Carnavalsvereniging De Leutloggers breekt opnieuw 
met een traditie In de Kathedraal presenteert de vereniging 
acht dagen te vroeg de nieuwe prins Onder het motto 'Het 
spook van de Kathedraal gaat met onze prins aan de haal' 
wordt het komende carnavalseizoen gevierd onder leiding van 
Wim van Wieringen als Prins Wim I 

3 In het HoUandiagebouw viert schrijverskring Rotonde 
het 15-jarig bestaan met de overhandiging van het eerste 
exemplaar van de lustrumbundel "Kernpunten' aan stadsdich-
ter Teuntje Verheul-Vreugdenhil 

7 Gemeentesecretaris J Brinkman stelt met ingang van 
1 januari zijn functie ter beschikking Dit naar aanleiding van 
het onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Ge-
meenten inzake toewijzing van een woning aan de zoon van 
de gemeentesecretaris Volgens het rapport heeft Brinkman 
zich niet schuldig gemaakt aan machtsmisbruik, maar heeft 
met gehandeld conform de ambtelijke gedragsregels 

P van der Zwan geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor het 
CDA Hij krijgt dezelfde portefeuille als zijn voorganger Oos-
terom 

Na een zwerftocht van 40 jaar door Nederland is het Geuzen-
schild terug op de Cornelia, het wachtschip van scoutinggroep 
De Geuzen 

7/8 De gemeenteraad behandelt de meerjarenbegroting 

2008-2011 Het college wil onder het motto van het coalitie-
akkoord "Ambitieus, betrokken en sociaal' investeren in een 
kansrijk Vlaardingen door hard te werken aan een evenwich-
tig woningaanbod, een schone, groene en veilige leefomge-
ving en het bieden van kansen aan alle Vlaardingers 

9 Wethouder Robberegt geeft het startsein voor de 
schoonmaak van het oorlogsmonument aan het Verploegh 
Chasséplein Het monument, ontworpen door Dirk Wolbers, 
werd in 1950 onthuld 

De flats aan de Fazant- en Aalscholverlaan worden gereno-
veerd ZIJ krijgen nieuwe keukens, badkamers en individuele 
centrale verwarming Eind 2008 zijn de werkzaamheden af-
gerond 

10 De Vlaardingen Band van het Leger des Heils viert het 
100-jarig bestaan Steef Klepke, vijftig jaar Heilsoldaat, ont-
vangt uit handen van burgemeester Bruinsma een Konink-
lijke onderscheiding 

12 Om winkelen in de binnenstad een impuls te geven 
verlaagt de gemeente voor zes maanden het parkeertarief van 
parkeergarage Hoogstraat Daarna wordt bekeken hoeveel 
meer bezoekers deze tariefsverlaging heeft opgeleverd De 
uitkomsten wegen mee m een eventuele herziening van het 
tariefbeleid 

13 Uitreiking van de 31ste editie van het Historisch Jaar-
boek Vlaardingen aan burgemeester Bruinsma In het boek 
een artikel van J Moerman en F van Ooststroom over het 
gebied Zouteveen J P ter Brugge schrijft over "Fotografen in 
Vlaardingen voor 1940' 

14 Officiële ontsteking van de sfeerverlichting in de bin-
nenstad door de nieuwe wethouder Van der Zwan De ver-
lichting IS een initiatief van de Stichting Stadshart en de ge-
meente 

15 "Dag van het Respect' Bij het Monument van Bezin-
ning wordt stilgestaan bij de slachtoffers van zinloos en wil-
lekeurig geweld 

21 De volkstuintjes langs het spoor bij station Vlaardm-
gen-Oost worden om veiligheidsredenen geruimd De tuin-
huisjes worden nogal eens illegaal gebruikt door zwervers 
en drugsgebruikers Na ontruiming wordt de strook heringe-
richt 

22 De gemeente wil op begraafplaats Emaus enkele, niet-
uitgegeven gedeelten, in gebruik nemen Tegelijkertijd krijgt 
de begraafplaats een opknapbeurt en komt er een urnenmuur, 
-tuin en strooiveld De begraafplaats is sinds 1823 in ge-
bruik 
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De Stadskraan bij het Visserijmuseum is nog altijd in gevaar. 
Men dacht de allesverterende zwam dit jaar te hebben vernie-
tigd tot een schilder nieuwe aangetaste plekjes ontdekte. De 
zwam werd dit jaar in het hout van de kraan ontdekt. 

23/24 Vlaardings Eenakter Festival in de Stadsgehoorzaal. 

24 Mevrouw H. J. de Bruijn-Maan, oudste inwoonster van 
Vlaardingen, viert haar 103de verjaardag. 

HolyDay Bustoer - Hoppen door Holy, georganiseerd door vrij-
willigers. Waterweg Wonen, woningstichting Samenwerking 
en de gemeente. Ruim honderd wijkbewoners maken gebruik 
van de mogelijkheid op deze manier de wijk te verkennen. 

28 In Kerkcentrum Holy is de tweede Vlaardingse armoe-
deconferentie onder het motto 'Zorg datje het krijgt'. Centraal 
staat de schuldhulpverlening. Ook wordt gesproken over de 
resultaten van de eerste conferentie. 

mineerd voor de Helpende Hollander Award 2007. 

Voormalig CDA-wethouder Oosterom wordt beëdigd als lid 
van de gemeenteraad. 

In de Westwijk start van het project KDZ4FIT. De gemeente, 
de GDD en een viertal basisscholen uit de wijk informeren 
180 leerlingen uit groep zes over voeding, gezondheid en 
bewegen. De leerlingen krijgen daarnaast elke dag een uur 
sport. TNO gaat de ontwikkeling van de kinderen volgen. 

30 Met de invoering van een speciaal 'Weekendarran-
gement' voor raddraaiers wil de gemeente, politie en justitie 
het geweld in het uitgaansleven terugdringen. Geweldplegers 
die in het weekend worden aangehouden lopen het risico tot 
maandag in de cel te belanden. Daarna horen zij direct de 
boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding. 
Vlaardingen is de tweede gemeente met deze aanpak. 

29 Wim van den Burg, docent op het Groen van Prinste-
rer, is door de EO voor zijn ontwikkelingswerk in Kenia geno-

Wethouder P. van der Zwan geïnstalleerd (7 november). 

(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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December 

4 Bewoners van de flat aan de Dirk de Derdelaan klagen 
nog steeds over herrie, geweld en intimidatie in het gebouw 
Van de 110 appartementen zijn 60 verhuurd aan twee uit-
zendbureaus voor Oost-Europeanen De poging om een Pools 
sprekende huismeester aan te stellen is mislukt Inmiddels 
houdt een particulier beveiligingsbedrijf een oogje in het 
zeil 

5 Het kunstrelief aan de voorgevel van de Huishoud-
school aan de Van Hogendorplaan is gered Het college is be-
reid het kunstwerk en een bijzonder kozijn op te slaan Het 
relief is uitgevoerd in sierbeton en stelt drie vormen van huis-
lijke nijverheid voor Binnenkort wordt de school gesloopt 

6 Snel ingrijpen van de politie voorkomt een chaos op de 
A20 Over een afstand van tweehonderd meter ligt een spoor 
van 2 meter grind op de weg Een vrachtwagenchauffeur had 
met in de gaten dat hij de lading verloor 

Een meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met de 
nieuwe bestemming van het voormalige V&D pand aan het 
Veerplein Alleen het CDA, CU/SGP en SP zijn tegen Wethou-
der Versluijs benadrukt dat de komst van het amusements-
center gekoppeld is aan vijf bioscoopzalen Amusementscen-
ter en bioscoopzalen krijgen gescheiden ingangen 

7 Wethouder Attema geeft het startsein voor het ge-
scheiden inzamelen van plastic afval Dit is een gezamen-
lijk initiatief van de gemeente, IRADO en Nedvang IRADO 
plaatst hiervoor veertig inzamelbakken in de stad De ge-
meente hoopt met deze maatregel bovendien het zwerfvuil 
in de stad terug te dringen In 2009 moeten alle Nederlandse 
gemeenten plastic afval gescheiden inzamelen 

Officiële opening van de HOED (Huisartsen onder een dak) 
aan de Kopenhagenlaan door burgemeester T Bruinsma en 
Ch Oomen, directeur zorgverzekeraar DSW In de HOED, 
houden vijf huisartsen praktijk Daarnaast biedt de HOED on-
derdak aan een afdeling van Careyn, een tandartsenpraktijk 
en een apotheek 

8 De CDA-fractie is begonnen met een kettingmail te-
gen de komst van het amusementscenter aan het Veerplein 
De ontvanger wordt verzocht de protestmail door te sturen 

Ben Vuijk, eigenaar van De Salon, heeft de populaire horeca-
zaak verkocht aan Hassan Bouchrit 

12 Na jarenlange leegstand lijkt het Oude Huis aan de 
Oosthavenkade nu toch een nieuwe toekomst tegemoet te 
gaan De firma Mol Beheer BV heeft het karakteristieke pand 
gekocht en restaureert het binnen twee jaar 

13 In het Visserijmuseum presentatie van het jaarboek 
NETwerk van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuse-
um Tevens presentatie van het boek "De Vlaardingse haring-
visserij' De auteurs Henk Brobbel, Frans Assenberg, Peter 
Zuydgeest, Rob Beekhuizen en Jeroen ter Brugge behandelen 
de geschiedenis van de Vlaardingse vloot in de jaren 1929-
1940 

14/15 Jaarlijkse kerstmarkt rond de Grote Kerk met o a een 
levende kerstal en kerstboomontsteking door burgemeester 
Bruinsma, ritjes met een arrenslee en demonstratie hoeden-
maken Het Dayerkwartier presenteert zich met o a steltlo-
pers, vuurvreters en een waterorgel 

15 De Kerststal in de Antonie Duyckstraat is weer ge-
opend De voorstelling is al jarenlang een succes in de wijk 

Tino Hoogendijk, oprichter van de gelijknamige sportschool 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

17 De 11-jarige Lindsay Luisterburg is winnares gewor-
den van het Vierde Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal 
ZIJ is de eerste Nederlandse deelnemer die deze prijs heeft 
gewonnen Eerdere winnaars waren Vlamingen 

18 Vlaardingse ouders krijgen van de gemeente bij de ge-
boorteaangifte een T-shirt met de opdruk 'Vlaardingse Nieu-
we' De ouders van Bntta Mostert hebben de primeur Alle 
Vlaardingertjes die na 1 augustus zijn geboren, kunnen een 
shirtje krijgen 

19 De gemeenteraad draagt burgemeester Bruinsma voor 
voor een tweede ambtstermijn De burgemeester is samen 
met de burgemeester van Best de eerste gekozen burgemees-
ter van Nederland 

20 Het Zonnehuis is een van de beste verpleeghuizen uit 
de regio Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant aan de 
hand van de gegevens die door de verpleeghuizen zijn ver-
strekt aan de Inspectie voor de Volksgezondheid Het is de 
eerste keer dat de huizen op kwaliteit worden vergeleken 

21 Het Stadsarchief is het beste archief van Nederland 
Dat blijkt uit een enquête onder 3 800 bezoekers van 57 ar-
chieven Vlaardingen krijgt het hoogste cijfer - een 8,4 De 
bezoekers zijn zeer te spreken over de vriendelijkheid en be-
hulpzaamheid van de medewerkers 

29 Het VOS College gaat na de kerstvakantie bovenbouw-
leerlingen inzetten om brugklassers te helpen met huiswerk 
De onderbouw kan dan thuis via een chatprogramma op de 
computer terecht met vragen over Engels en wiskunde bij de 
zogenoemde e-coaches Als het project aanslaat komen er in 
het nieuwe schooljaar ook coaches voor andere vakken 
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31 Vlaardingers met een minimuminkomen krijgen ko- Kunstrelief van de Huishoudschool aan de van Hogendorplaan gered (5 
mend jaar gratis de Rotterdampas in huis Het uitdelen van december) 
de pas IS een eenmalige actie van het college Houders van de (Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
pas kunnen profiteren van talrijke kortingen 

Wim van den Burg, docent Engels op het 'Groen' wordt tijdens 
een EO-televisieprogramma gekozen tot 'Helpende Hollander 
2007' De winnaar van deze publieksprijs krijgt een bedrag 
van 500 euro, te besteden aan het goede doel waar hij zich 
voor inzet Van de Burg zet zich al achttien jaar in voor projec-
ten in Mpektom (Kenia) Tot nu toe zette hij daar 55 scholen, 
13 administratiegebouwen, tientallen waterputten, een medi-
sche kliniek en een kerk neer 
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Jaarverslag 

Archeologische 

Werkgroep 

Hehnium 

Afdeling 8 van de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland 

Voorwoord 
Het jaar 2007 begon zoals het voorgaande jaar eindigde, met 
onzekerheid wat betreft onze huisvesting. De toekomst van 
het Hoogstad complex is nog steeds niet bekend. De gevoerde 
correspondentie over een nieuw onderkomen werd niet beant-
woord. Hierbij hebben we hulp gekregen van de Vlaardingse 
SP, die het onbeantwoord blijven van onze brieven en het niet 
krijgen van informatie omtrent een mogelijke verhuizing mid-
dels vragen aan de raad openbaar heeft gemaakt. Helaas heeft 
dit niet veel opgeleverd, de vragen werden uiteindelijk wel 
beantwoord maar dit leverde geen concrete resultaten op. Na 
een onofficieel gesprek met burgemeester Bruinsma is er een 
brief ontvangen met de toezegging dat Helinium voorlopig 
op Hoogstad kan blijven en dat er voor vervangende ruimte 
gezorgd zal worden wanneer wij moeten verhuizen. De toe-
komst blijft dus onzeker. 
De samenstelling van het bestuur is veranderd. Ton Mersch 
treedt af wegens het verstrijken van twee termijnen als be-
stuurslid. Dorothea Schultz verlaat het bestuur wegens tijd-
gebrek door drukke werkzaamheden. Piet Heinsbroek heeft 
het bestuur al eerder verlaten. 
Albert Luten treedt toe tot het bestuur als algemeen lid, 
waardoor de bestuurssamenstelling nu is: Guus van de Poel 
(voorzitter). Rein de Graaf (vice-voorzitter). Kikkert Wijk 
(penningmeester), Hilde van Wensveen (secretaris) en Albert 
Luten (algemeen lid). 
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Veldwerk 
Het veldwerk stond in 2007 op een laag pitje Op 14 maart 
begon de opgraving "Ex Libns' aan de Brederostraat in Vlaar-
dingen De opgraving werd uitgevoerd door BAAC en zij heb-
ben Helimum benaderd om mee te werken Gedurende negen 
werkdagen en een open dag op zaterdag 17 maart hebben He-
liniumleden mee gewerkt aan de opgraving Van beide kanten 
is de samenwerking goed bevallen 
Rinus van Grevenhof heeft zoveel mogelijk alle grondwerk-
zaamheden in de omgeving van Maasland in de gaten ge-
houden en loopt regelmatig langs de plaatsen waar gewerkt 
wordt 
Rikkert Wijk heeft aan de Kandelaarweg (Rotterdam) in april 
scherven uit de Romeinse tijd aangetroffen 
In december is er een veldverkenning uitgevoerd in de Holier-
hoeksepolder Hierbij is niets bijzonders aangetroffen 

Werkavonden 
De werkavonden worden bezocht door een vaste maar helaas 
kleine groep mensen 
Er wordt nog steeds gewerkt aan de vaste projecten 'askuil' 
en Barendrecht / Carnisselanden 

De eerste aardewerkgroepen uit de askuil zijn klaar en de 
deelverslagen zijn gepubliceerd in Terra Nigra 168 Er wordt 
nu gewerkt aan de faience en het steengoed 

De zeefmonsters van Barendrecht / Carnisselande vorde-
ren gestaag Er wordt nog steeds zelfstandig aan gewerkt en 
er IS op dit moment nog geen gespecialiseerde hulp nodig 

Er IS een nieuwe klus bij gekomen Het catalogiseren en 
tellen van al het materiaal van Van der Windt 1 095, dat niet 
bij de askuil (spoor 263) hoort Daarnaast wordt het aarde-
werk verder uitgesorteerd en gewogen om een vergelijk te 
kunnen maken met het aardewerk uit spoor 263 

Naast deze activiteiten is er ook tijd besteed aan admini-
stratie, de bibliotheek, vergaderen en voorbereiden van het 
jubileumjaar 

Experimentele archeologie 
Er wordt nog steeds gesproken over het maken van een re-
plica van de Vergulde Hand kano Er zijn inmiddels concretere 
stappen gezet om aan een geschikte boom te komen, waar het 
uitvoeren van het project mee staat of valt 
De plannen die er zijn om een curragh te maken zijn ook nog 
met tot uitvoer gekomen In de Biesbos kunnen de nodige wil-
gentakken opgehaald worden Mocht de huid niet meer goed 
zijn om te gebruiken, kan er ook canvas gebruikt worden Het 
IS nog niet bekend of en welk budget er hiervoor beschikbaar 
is 

Open dag van de opgraving Ex Libris 17 maart 

Overige activiteiten 
Op 20 januari heeft Helimum op verzoek van de Historische 
Vereniging Vlaardingen zich gepresenteerd op het 40 jang ju-
bileum van de HVV 
BIJ de lentemarkt op 12 mei is op dringend verzoek een kraam 
bemand die wij tot onze beschikking hadden gekregen 
In beide gevallen is er een presentatie gegeven met foto's, 
folders, Terra Nigra's en de kano Daarnaast een demonstratie 
aardewerk restaureren 

Met de Middendelflanddag op 23 juni was gekozen voor de 
locatie Kandelaarweg, m de omgeving waar Helimum in 2003 
aan een opgraving heeft gewerkt Daar hebben we naast de 
gewone presentatie het publiek door middel van onderzoeks-
resultaten van het BOOR, kunnen tonen wat er op deze locatie 
is aangetroffen De recreatiepias was de uitgelezen plaats om 
met de kano te kunnen varen Een groepje bezoekende kinde-
ren heeft met groot enthousiasme meegevaren 

De midzomer barbecue op 30 jum was erg gezellig en werd 
door 15 mensen bezocht 
De oud-eten dag was met acht kokers / eters ditmaal klein-
schalig Toch konden er nog negen gerechten op tafel worden 
gezet 

Het ordenen van de opgravingdossiers is door Ton Mersch, 
bijgestaan door Piet Heinsbroek, dit jaar afgerond 

Excursies 
Op 3 februari werd in het Museon in Den Haag o a de ten-
toonstelling 'Graven in de duinen Een 7e eeuws grafveld op 
SoUeveld' bezocht 
Leiden werd met een bezoek vereerd op 3 maart Daar waren 
in het RMO de tentoonstellingen 'Het geheim van de Kelten' 
en 'Schitterend glas' te bewonderen 
In Nijmegen werd op 18 maart een bezoek gebracht aan het 
Valkhof Daar was de tentoonstelling 'De laatste dagen van 
Herculaneum, verwoest door de Vesuvius op 24 augustus 79' 
te zien 

Zaterdag 9 jum werd de TRAP route 'Wijnaldum, fietsen land 
de rijke terpen van Westergo' gevolgd 
Een ingelaste fietstocht op 28 juli bracht Helimum naar de 
'Kop van Goeree', het gebied rond Ouddorp en Goedereede 
De buitenland excursie was van 12 t/m 16 september en deze 
dagen werden doorgebracht in de Belgische Ardennen, waar 
Nismes als standplaats was gekozen 
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Jaarverslag 

Sectie Stadsarchief 

en Archeologie 

Inleiding 
De gecombineerde verslaglegging van Stadsarchief en Arche-
ologie, zoals die vorig jaar voor het eerst plaatsvond, wordt 
voortgezet Deze twee disciplines werken sinds 1997 vrucht-
baar samen in het ontdekken en beschrijven van de geschie-
denis van Vlaardingen, zowel uit de archiefbronnen als uit de 
bodemschatten 

De zoektocht naar de oer-Vlaardinger 
De in 2006 begonnen 'zoektocht naar de oer-Vlaardinger', pro-
duct van die intensieve samenwerking, kreeg op 6 juli 2007 
onder grote belangstelling zijn ontknoping in de Grote Kerk 
Hoewel de kans uiterst klein werd geacht, leverde het onder-
zoek toch de gehoopte DNA-match op Op basis van DNA-
onderzoek kon worden aangetoond dat de Rotterdamse tand-
arts in ruste, Eduard Zuiderent, verwant is aan een duizend 
jaar oude man die archeologen begin 2002 in het Vlaardingse 
stadshart hebben opgegraven Voor het eerst is het nu in Ne-
derland gelukt om met behulp van DNA-onderzoek een peri-
ode van duizend jaar te overbruggen De match is gebaseerd 
op een DNA-profiel dat identiek is aan het DNA in de duizend 
jaar oude schedel en dat in Nederland heel zelden voorkomt 
Het DNA-onderzoek maakte ook aannemelijk dat de twee 
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oude Vlaardingse families Bot en Drop een familie vormen 
Het IS in Nederland nog niet eerder gelukt op deze manier der-
gelijke oude families met verschillende achternamen via hun 
DNA aan elkaar te koppelen Opmerkelijk is verder dat in de 
kiezen van de zogeheten boomkistman genetisch materiaal is 
aangetroffen dat kan duiden op verwantschap met Vikingen 
De wereldwijde publiciteit overtrof alle verwachtingen 

Vlaardings DNA-onderzoek wmt Bob Verbiest Cultuurprijs 
2007 
Op vrijdag 12 oktober maakte cabaretier Paul Haenen in 
Maassluis bekend dat het project 'De zoektocht naar de oer-
Vlaardinger' de Bob Verbiest Cultuurprijs 2007 heeft gewon-
nen De pnjs bestaat uit een bronzen beeldje van een dirigent 
en een geldbedrag van 25 000 euro De zevenkoppige jury 
koos uit 25 voordrachten unaniem voor "De zoektocht naar de 
oer-Vlaardinger' Doorslaggevend was dat de zoektocht "niet 
alleen uitblinkt door oorspronkelijkheid, publieke participatie 
en presentatie binnen en buiten de regiogrenzen, maar ook 
doordat het project de weg ontsluit voor een nadere weten-
schappelijke uitwerking waarvan in de verste verte het eind 
niet valt te voorspellen " 

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 tijdschriftenbe-
heer), H J Luth (stadsarchivaris en sectiehoofd Stadsarchief 
en Archeologie), D van Os (digitalisering archiefinventans-
sen en depotbeheer), mw M K van Papeveld-Horst (kran-
tendocumentatie en indicenng notansprotocoUen), mw H C 
Verloop (studiezaal en bibliotheek), mw A G Visser-van der 
Meer (secretariaat) en mw E M van der Zwaai (Topografisch-
Historische Atlas en studiezaal) 
Met ere worden hier de vrijwilligers genoemd, die zich al 
jarenlang met enthousiasme inzetten voor het Stadsarchief 
J Borsboom (fotograaf), mw J K Bot (kroniek), H Brobbel 
(Atlas), mw P van Gelderen-Bakker (indicenng Maassluise 
bronnen), mw S van Heijzen-Troost (digitalisering archiefin-
ventarissen), G A J den Hertog (indicenng Bevolkingsregis-
ter Vlaardingen) en M P Zuydgeest (Atlas) 
Voor het educatieproject 'Groeten uit Vlaardingen' werd 
dankbaar gebruikgemaakt van de inzet van mw A C G Bleijs-
Beijk, mw M J Boer-Fiegel, D Hartman, mw M van der 

Burgemeester Tjerk Bruinsma DNA-onderzoekster Eveline Altena 

stadsarchivaris Harm Jan Luth stadsarcheoloog Tim de Ridder en prof 

Peter de Knijff na de ontknoping van de zoektocht naar de oer-Vlaardin-

ger in de Grote Kerk (foto Roel Dijkstra) 

Hoek, mw I G E Radema, A P Romers, mw M Roubos en 
A M Thurmer (ook filmbeschrijving) 

Huisvesting 
Een programma van eisen voor de bouw van een extra ar-
chiefdepot om ook voor de (nabije) toekomst archieven te kun-
nen bewaren, werd opgesteld De mogelijkheden tot realisatie 
zullen nu worden verkend 

Archieven, collecties en toegangen 
Omdat het te ver gaat om hier alle nieuwe archieven en 
aanvullingen te vermelden, wordt volstaan met een kleine 
greep Patnmonium's Woningstichting, Watersportvereniging 
'Vlaardingen', Huwelijksbijlagen Vlaardingen en Vlaardin-
ger-Ambacht, Visserijmuseum, Vrienden van het Visserijmu-
seum, Stichting Halen & Brengen, Stichting Archeologie en 
Bouwhistorie, Stichting Exploitatie Museumkade, Gemeente-
lijke Energie- en Waterleidingbedrijven Vlaardingen, Collectie 
Vlaardingse plakboeken H van der Lee, Christelijke Korfbal-
vereniging 'Spint', RAVO-scoutingband en Gemeentebedrij-
ven Maassluis Het digitaliseren van de archiefinventarissen 
in het ook via het Internet te raadplegen beheerssysteem 
RUURD werd voltooid 
De indices op de Maassluise begraafboekenl750-1811 en het 
Bevolkingsregister Maassluis 1822-1839 kwamen gereed Aan 
het meerjarenproject indicenng Bevolkingsregister Vlaardin-
gen 1900-1935 werd gestaag verder gewerkt (tweederde deel 
IS gereed) 

Bibliotheek 
'Wat niet beschreven is kan niet worden gevonden' Daarom 
werden niet alleen alle tijdschriftartikelen over Vlaardingen 
opgenomen in de digitale catalogus van de bibliotheek, maar 
ook 290 (waarvan 71 nieuwe) boeken en andere publicaties 
werden beschreven Om een paar voorbeelden te noemen 
'Het geslacht Droppert in beeld gebracht van 1560-2006' (Ge, 
Marius en Hans Droppert), 'Zien, Denken, Doen de transfor-
matie van de Hoogstraat' (Esther Didden, Tim de Ridder en 
Jeroen ter Brugge) en 'Bespaart elkander de verhalen van al 
Uw noden, angsten en kwalen' geneeskundige voorzieningen 
In Vlaardingen, 1870-1940 (Martine Tordoir) 

Topografisch-Histonsche Atlas 
De 'Atlas' (prenten, kaarten, tekeningen en foto's) mocht zich 
opnieuw verheugen in een toenemend gebruik Meer dan 
1 000 reproducties werden geleverd De beheerder van de 
Atlas deed niet tevergeefs veelvuldig een beroep op de vrij-
willigers Zuydgeest en Brobbel die hun kennis van het 'oude' 
Vlaardingen al jarenlang inzetten bij de herkenning, selectie 
en beschrijving van de afbeeldingen 
Van de honderden aanwinsten kan wederom slechts een 
klein deel worden vermeld foto's Norfolklineschepen, 2006 
(Jan Borsboom), fotoalbum 'vernieuwing stadshart', ca 1990 
(J J H Ruigrok), linosnede 'wat blijft is de rivier', 1967 (Andre 

135 



Pelgrim), kleurpotloodtekening "'De Eendragt' van Vlaardin-
gen in de Bay van Smirna" naar een aquarel uit 1834 (Simon 
van Gelderen) en een aquarel van een boerderij (Jaap Wei-
land). 

Restauratie 
De restaurator kopieerde 26 delen van de Burgerlijke Stand 
van Vlaardingen en Maassluis die voor openbaarheid in aan-
merking komen. Hij rondde de vervanging van de 293, zestig 
jaar oude, klappertjes op de doop-, trouw- en begraafboeken 
van Vlaardingen af en zette het schoonmaken en in Melinex-
hoezen plaatsen van foto's (dit jaar 1.500 stuks) voort. 

Inspectie 
De inspecteur stelde zich door 35 inspectiebezoeken en -con-
tacten op de hoogte van de stand van zaken van de nog niet 
naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archief- en infor-
matiebestanden. Hierover wordt apart aan het College van 
B&W gerapporteerd. 

Visserijmus«um/Vlaardings Museum en Stadsarchief en Areheologie 

Leerlingenwerkboek groep 7 basisonderwijs 

Dienstverlening, internetsite en educatie 
Het was een mooie opsteker voor alle medewerkers dat het 
Vlaardingse Stadsarchief als beste archief van Nederland uit 
de bus kwam bij de kwaliteitsmonitor Dienstverlening Ar-
chieven 2007. Daarbij ging het onder andere over de vriende-
lijkheid en deskundigheid van het personeel in de studiezalen, 
over de snelheid waarmee en de wijze waarop e-mails, brie-
ven en telefoontjes werden beantwoord, over de vraag of men 
gevonden had wat men zocht en over de toegankelijkheid van 
de Internetpagina's. 
Als aandachtspunt werd meegegeven, de raadpleegmogelijk-
heden via het Internet verder te vergroten. De genealogische 
pagina's (ISIS) die sinds eind 2005 in de lucht zijn, werden tot 
en met eind 2007 1.150.000 keer bekeken. 

Het aantal bezoeken aan de studiezaal bedroeg 1.800 en hon-
derden schriftelijke verzoeken om informatie werden behan-
deld. Tijdrovende verzoeken om levering van bouwtekenin-
gen ca. door particulieren, makelaars en ingenieursbureaus 
blijven binnenstromen. De nog immer populaire cursussen 
Ken Uw Stad gingen hun 17e jaar in. 
Ook de educatief medewerker had een succesvol jaar: 450 
leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
deden mee met het digitaal gepresenteerde planologische 
project PJER (Plan je eigen ruimte) over de A4 Noord en het 
Midden-Delflandgebied, 850 basisschoolleerlingen lieten zich 
onderdompelen in de Vlaardingse haringvisserijgeschiedenis 
met het project 'Groeten uit Vlaardingen' en 600 leerlingen 
uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs werden in-
gewijd in de rituelen en gebruiken rondom geboorte met het 
erfgoedproject 'Hoera het is ....!?' 

ARCHEOLOGIE (Vlaardings Archeologisch Kantoor, VLAK) 

Personeel en vrijwilligers 
In 2007 bedroeg het aantal vaste medewerkers zeven per-
sonen: J.J.M.P. van den Berg (archeologisch medewerker), Y. 
Eijskoot (archeoloog), D. van Os (archeologisch medewerker), 
die in de loop van het jaar naar het Stadsarchief overging, 
T. de Ridder (stadsarcheoloog), R.P.B. Torremans (archeo-
loog), F.J. van der Tuijn (archeologisch medewerker) en mw. 
A.H.L. Vredenbregt (archeoloog). Per 1 november 2007 heeft 
de heer R. Torremans elders werk gevonden. De vacature is 
vooralsnog niet ingevuld. Daarnaast zijn er vier mensen op 
tijdelijke basis ingehuurd: mw. D.J. Biesiekirska (archeolo-
gisch tekenaar), mw. C. van Loon (archeoloog), mw. M.P.H, 
van der Sommen (archeoloog) en E. van Toledo (archeologisch 
tekenaar/archeoloog). De volgende vrijwilligers hebben ook in 

Voorkant van het werkboekje van het door Joke van Leeuwen-Zuidgeest 

opgezette educatieve project 'Groeten uit Vlaardingen' (ontwerp Studio 

Bauman) 
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2007 weer diverse werkzaamheden verricht in de werkruimte 
van het VLAK J Dam, R de Graaf, mw E Groen en mw H 
van Wensveen 

Voorlichting 
Er IS weer veel aan voorlichting gedaan acht persberichten, 
zeven VLAK-verslagen, vier tijdschriftartikelen en elf lezin-
gen Over de uitwerking van 'De Vergulde Hand' werden vier 
afleveringen 'Archeologie Actueel' uitgegeven Daarnaast is 
er een expositie georganiseerd in de vitrine van het stads-
kantoor en werd verder gewerkt aan twee publieksplannen 
'Graven in Vlaardingen' en 'Vlaardingen-cultuur' Voor de 
uitvoering van het projectplan Vlaardingen-cultuur (2009-
2010) IS van het Fonds Schiedam Vlaardingen e o een sub-
sidie verkregen 

Archeologisch onderzoek 
De uitwerking van het project "De Vergulde Hand' werd voort-
gezet Daarnaast werden door diverse partyen in Vlaardingen 
totaal zeven archeologische onderzoeken verricht een geofy-
sisch onderzoek, een begeleiding, drie booronderzoeken, een 
waarneming en een definitief archeologisch onderzoek Dit 
laatste betrof het archeologisch onderzoek op de locatie 'Ex 
Libris' (in de Schrijversbuurt aan de Brederostraat), waarover 
hieronder meer 

Opgraving Ex Libris 
Op deze locatie is in gezamenlijke opdracht van de Gemeente 
Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen een ar-
cheologisch onderzoek verricht door het archeologisch bedrijf 
BAAC, met medewerking van Helimum-leden Uit het onder-
zoek is gebleken dat deze locatie op de rand van een fossiele 
kreekrug ligt Deze kreek zal actief zijn geweest van de Mid-
den-IJzertijd (mogelijk al eerder) tot tenminste in de Romein-
se Tijd De oudste bewoningssporen betreffen twee greppels 
uit de derde of vierde eeuw na Chr Verrassend was de vondst 
van grachten met materiaal uit de periode 1375-1600 De 
grachten tonen aan dat het hier gaat om een verdedigbare 
boerderij die in de vakliteratuur wordt ingedeeld in het type 
moated sites Het onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat 
de versterkte boerderij aan het einde van de 16e eeuw of het 
begin van de 17e eeuw is gesloopt Mogelijk hangt de sloop 
nauw samen met de oorlogshandelingen ten tijde van de tach-
tigjarige opstand (in het bijzonder in de jaren 1572-1574) Na-
dien verrezen er opnieuw boerderijgebouwen op deze locatie 
De boerderijlocatie bleef tot in de jaren veertig van de 20e 
eeuw in gebruik 

Vlaardingse kerkheuvel doorgelicht 
In opdracht van het VLAK heeft specialist P B van der Roest 
van 'Groundtracer BV', begin 2007 de grond onder de Markt 
in kaart gebracht Op het plein en in de zijstraten werd de 
georadar ingezet Men stuitte onverwacht op een grote in-
graving die ooit het grootste gedeelte van het plein heeft om-

ringd Mogelijk gaat het hier om een oude onbekende water-
partij uit de 15e/16e eeuw In de zijstraten, net achter deze 
gracht, is opnieuw muurwerk gevonden Ten slotte kon het 
traject van de 15e-eeuwse keermuur gevolgd worden tot in 
de Kerksteeg en mogelijk zelfs tot de Smalle Havenstraat De 
hypothese dat de burcht van Dirk III ten zuidoosten van de 
tufstenen kerk en onder de huidige Markt lag, kon niet door 
het onderzoek bevestigd worden Dit betekent overigens niet 
dat deze hypothese wordt afgeschreven De grachten van de 
burcht van graaf Dirk III zullen namelijk op minstens vier tot 
vijf meter diepte liggen en die oude waterpartijen lijken niet 
met georadar of de groundtracer op te sporen In 2008 zal er 
booronderzoek worden verricht 

Uit het onderzoek in de Grote Kerk bleek dat de middeleeuwse 
tufstenen kerk na de opgraving in 1967 in situ bewaard was 
gebleven Bewijzen voor oudere kerken op deze locatie werden 
niet gevonden Wel werden er op een diepte van circa 3,5 me-
ter twee cirkelvormige structuren aangetroffen Deze cirkels, 
met een diameter van 18 en 27,5 meter, stellen de onderzoe-
kers voor een raadsel Mogelijk zijn deze cirkels de weerslag 
van greppels rond een grafheuvel of een vroegmiddeleeuwse 
kerk Of gaat het hier om de grachten die de burcht van Dirk 
III omgaven'' Zonder nader archeologisch onderzoek kan hier-
over geen uitsluitsel gegeven worden 

Krabbeplasman 
In 1990, bij de aanleg van de Krabbeplas in Vlaardingen, 
ontdekten spelende kinderen menselijke resten Het bleek te 
gaan om een circa 43-jarige man die ongeveer 3300 jaar gele-
den leefde Uit diens schedel zijn twee kiezen getrokken voor 
DNA-onderzoek Deze zijn onder leiding van prof dr P de 
Knijff van het Leids Universitair Medisch Centrum, door mw 
drs E Altena, onderzoekster van oud DNA, met de nieuwste 
technieken onderzocht In de kiezen bleek nog DNA aanwezig 
te zijn Het is het oudste menselijk DNA dat tot op heden m 
Nederland is aangetroffen Om de Krabbeplasman weer een 
gezicht te geven, is - met behulp van technieken die gebruikt 
worden in het forensisch onderzoek - een gezichtsrecon-
structie gemaakt door fysisch-antropologe mw M d'Hollosy 
De Krabbeplasman is de eerste persoon in Nederland uit de 
Bronstijd (2000 tot 800 voor Chr) van wie een gezichtsrecon-
structie IS gemaakt 
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Het bestuur kijkt met veel genoegen terug op de viering van 
het 40-jarig jubileum op 20 januari 2007. Een ander heugelijk 
feit deed zich voor tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gele-
genheid van Koninginnedag. Ons bestuurslid Arie Ouwendijk 
en HVV-lid Max Thurmer kregen beiden een koninklijke on-
derscheiding, onder meer voor hun inspanningen op Vlaar-
dings-historisch gebied. 

Positief was ook de belangstelling voor Vlaardingen en zijn 
historie van de kant van het Landelijk Reformatorisch Dag-
blad. Voor de abonnees van deze krant zijn door onze voorzit-
ter drie rondleidingen door de stad georganiseerd, waaraan in 
totaal ruim 300 mensen uit het gehele land deelnamen. Het 
Service-Team VVV Vlaardingen gaf bij deze rondleidingen on-
dersteuning. Deze activiteiten vormden een uitstekende PR 
voor de stad. 

In het jaar 2007 presenteerde de Historische Vereniging 
Vlaardingen zich op verschillende manifestaties: de Lente-
markt, het Loggerfestival, de Boekenmarkt en de ABC-markt 
aan de Fransenstraat. Ook was er een afvaardiging aanwezig 
bij de uitreiking van de Geuzenpenning en de presentatie van 
het jaarboek Netwerk van de Vrienden van het Visserijmu-
seum. 
Het overleg voor het in stand houden van het Landgoed Hoog-
stad en de "plattelandspraktijk" van dokter Moerman, werd 
door onze voorzitter Wout den Breems en bestuurslid Arie 
Ouwendijk bijgewoond. In het najaar was er een positieve 
wending in het overleg met de gemeente Vlaardingen. Onze 
bestuursleden Anneke Maat en Wout den Breems hebben di-
verse malen met de verantwoordelijke wethouder en de nieuw 
aangestelde monumentenambtenaar gesprekken gevoerd. 
Diverse openingshandelingen en boekuitreikingen in het Vis-
serij/Vlaardings Museum en het streekmuseum Jan Anderson 
werden bijgewoond. Voor de cursus 'Ken uw Stad' werden 
door de voorzitter en penningmeester voordrachten gehou-
den. Voor het kwartaalblad Watermerk van Waterweg Wonen 
verzorgde de voorzitter viermaal een artikel over oud Vlaar-
dingen. 
In 2007 verzorgde de voorzitter namens de HVV maandelijks 
een fotorubriek in Groot Vlaardingen. 

De onverwachte sloop van het karakteristieke kantoorgebouw 
van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost en de steeds grotere 
dreiging van de sloop van de LTS aan de Deltaweg deden aan 
het begin van het jaar al snel de jubileum feestvreugde tem-
peren. De aanvraag om de LTS als Rijksmonument aan te wij-
zen mocht helaas niet baten en uiteindelijk kwam op 13 maart 
2007 een einde aan het bestaan van dit bijzondere gebouw uit 
de wederopbouwperiode. 

Voorzitter Wout den Breems en Cobi Bot, de samenstelster van vele 

'oude' kronieken, bekijken het Jaarboek 2007 
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Inmiddels stapelden de zorgen zich op om het behoud van 
drie kerkgebouwen die door de Protestantse Kerk Nederland 
in Vlaardingen zijn afgestoten, evenals over de sloopplannen 
voor het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente aan de 
Hoflaan Voor dit laatste zal helaas geen herbestemming mo-
gelijk zijn, er zullen woningen op deze plek verrijzen 
De opmerking van de nieuwe eigenaar van de Emmauskerk, 
de Ichthuskerk en de Vredeskerk, dat de twee laatstgenoemde 
maar bouwvallige blokkendozen zijn en gesloopt dienen te 
worden, deed het bestuur de rillingen over de rug lopen Ge-
vreesd moet worden, dat ook hier sloopvergunningen aange-
vraagd zullen worden 
Ook voor de voormalige Huishoudschool aan de Van Hogen-
dorplaan is het einde aangebroken Voor het behoud van de 
gevel van de panden aan de Markt 45-47 (de Stadsschool) ziet 
het er gunstiger uit Het bezwaarschrift dat de HVV daar te-
gen indiende is door het college overgenomen 
In vervolg op het overleg met wethouder Hans Versluijs kwam 
in september het ambtelijk overleg goed op gang De aanstel-
ling van een monumentenambtenaar was een uitstekend be-
sluit van het college en de contacten met hem zijn bijzonder 
goed te noemen 
Er is sinds het najaar van 2007 veel ten goede veranderd en 
het verantwoordelijkheidsbesef voor historie van onze stad 
IS groeiende Een lijst van beeldbepalende panden wordt op-
gesteld en er zijn goede ontwikkelingen voor de aanwijzing 
van een beschermd stadsgezicht De restauratie van het Oude 
Thuis aan de Oosthavenkade en een grote opknapbeurt van 
het Hof en Oranjepark zijn ontwikkelingen die de HVV als 
muziek in de oren klinken 

Ook dit jaar zijn de uitgaven van ons Jaarboek en Tijd-Schrift 
weer positief ontvangen 
Tijd-Schrift 103 was zoals gebruikelijk gevuld met de jaar-
stukken en er werd uitgebreid terug gezien op het 40-jarig ju-
bileum van de HVV In Tijd-Schrift 104 is een boeiend verslag 
te lezen van stadsarcheoloog Tim de Ridder over de slag bij 
Vlaardingen Ook het resultaat van het DNA onderzoek naar 
de Oer-Vlaardinger komt hierin aan de orde Leuke en inte-
ressante artikelen over straatnamen en jonge monumenten 
vulden Tijd-Schrift 105 Met de beschrijving van de geschie-
denis van de HVV in de oprichtingsjaren, door oud bestuurslid 
Paul Westerdijk, werd het jubileumjaar met Tijd-Schrift 106 
afgesloten 
In verband met het jubileum verscheen er een bijzondere uit-
gave van het Historisch Jaarboek Vlaardingen In de show-
room van automobielbedrijf P A van der Kooij B V ontving 
op 13 november burgemeester mr T P J Bruinsma uit handen 
van onze voorzitter Wout den Breems het eerste exemplaar 
Mede door een financiële bijdrage van onze vaste sponsoren 
en een mooie extra donatie van het Fonds Schiedam Vlaardin-
gen e o werd het Jaarboek 2007 weer een groot succes 

Ook de Commissie Ledenactiviteiten heeft weer veel werk 

verzet om voor leden en belangstellenden een mooi lezingen-
seizoen te verzorgen De eerste bijeenkomst was op zaterdag 
20 januari in het schoolgebouw van het Geuzen College toen 
we ons 40-jarig jubileum vierden Op deze mooie historische 
dag viel de geschiedenis van Vlaardingen in al haar facetten 
te beleven Op 27 februari stonden de "Criminele Rollen en de 
Sagen en Legenden' op het programma Frans Assenberg en 
Eva Timmermans zorgden in de grote zaal van de Marnixflat 
voor de ingrediënten en het geheel werd aan elkaar gepraat 
door Jan van Hemert Na afloop van de Algemene Ledenver-
gadering op 10 april in het Wijkcentrum Holy werden de aan-
wezigen door Frans van den Akker op de hoogte gebracht van 
het onderwerp "Geld' Niets over het uitgeven van de euro, 
maar alles over de florijn en de gulden Op 24 april in de se-
morenflat aan de Blois van Treslongstraat was het onderwerp 
'Zomerverblijven bij de Delflandse boerderijen' verzorgd door 
Frits van Ooststroom In restaurant The Paddock aan de Oost-
havenkade nam Siebe Idzinga ons op humoristische wijze en 
goed onderbouwd mee naar het Vlaardingen-van-toen aan de 
hand van de advertenties die ruim honderd jaar geleden in de 
Vlaardingse Advertentiekrant stonden Op 20 november werd 
de laatste lezing gegeven in zaal De Deel aan de Baarnhoeve 
Visserijkenner bij uitstek Peter Zuydgeest nam ons op boei-
ende wijze mee naar de 'Haringvisserij in de 19e eeuw' 

Met een volle bus vertrokken we op 30 juni voor de voor-
jaarsexcursie naar de fraaie plaatsjes IJsselstein en Vianen 
Met veel plezier kijken de deelnemers terug op deze goed ver-
zorgde en zeer afwisselende tocht Al even historisch getint 
was de najaarsexcursie naar Delfshaven, die werd gehouden 
op 22 september en door 18 deelnemers bijgewoond Ook deze 
rondleiding onder leiding van Paul Westerdijk was weer zeer 
geslaagd 

De commissie Stad en Monument is op het moment mmder 
actief Een aantal commissieleden heeft besloten te stoppen, 
mede door recente sloopactiviteiten in de stad Het bestuur 
neemt de taken waar en beraadt zich hoe de commissie op-
nieuw vorm moet worden gegeven Belangstellenden voor 
deze commissie worden opgeroepen om contact op te nemen 
met het bestuur 
De Commissie Industrieel Erfgoed en Vissersmonument zijn 
momenteel niet actief 

Woord van dank 
Veel dank en waardering gaat uit naar alle leden die zich ac-
tief inzetten in commissies en voor het bezorgen van het Jaar-
boek en Tijd-Schnft 
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"Vol verwachting klopt ons hart, ...' 

Jaarverslag 

Streekmuseum 

Jan Anderson 

Activiteiten 
In het vorige verslag werd de hoop uitgesproken op een spoe-
dige realisatie van het Vlaardings Museum Nu weten we dat 
een en ander nog wel even zal gaan duren al hoopt men over 
het nieuwe depot, begin 2007 voorgespiegeld, deze zomer een 
definitief besluit te kunnen nemen. Het vervolg van het bo-
venstaande versje spreekt van de koek: die hebben we dus 
nog steeds met, en de gard: daarvan weten we waar die hoort 
te krijgen 
Het bezoek scoorde met 2.545 zo'n 25 % hoger dan vorig jaar. 
Tevens werd het 100.000 ste item ingeschreven in de vorm 
van een tekening van P.J Westerdijk van het Buizengat 
De jubileumtentoonstelling werd op 14 juni door de oud-ar-
chivans van Rotterdam en voormalig directeur van het Schie-
landhuis en Maritiem Museum C Schimmelpenninck van de 
Oye geopend in de Opelhal aan de Kethelweg, waarbij hem 
door bestuurslid P.J. Moree, directeur bedrijfsvoering van de 
Koninklijke Bibliotheek, het boekje Passie en hartstocht, met 
kleurenafbeeldingen van tentoongestelde collecties, werd 
aangeboden Voorwerpen uit onze WO II verzameling werden 
opgenomen in het Geheugen van Nederland; we hadden een 

140 



stand op de jubileumdag van de Historische Vereniging Vlaar-
dingen, het Loggerfestival, het Theaterfestival, m de hal van 
het Oude Stadhuis, over de Meidagen in De Meerpaal en de 
Wetering Daarnaast hadden we een tweemaandelijkse ten-
toonstelling in de Bibliotheek en op de afdeling van het Zon-
nehuis aan de Van Hogendorplaan In de serie Van't Oft naar 

't Oofd verschenen deel 4 over de Hoogstraat, deel 5 over de 
Geuzen in Vlaardingen, deel 6 over een deel van de Vlaar-
dingse molens en deel 7 over Wonen in onze stad 
Op verzoek werden 69 voorwerpen uitgeleend voor de BBC-
film over Anne Frank Spullen werden uitgeleend aan jubile-
rende scholen Het Brabants Museum, Kasteel Duivenvoorde, 
het Westlands-museum, Vlaardings Museum i o , Bevrijdings-
museum in Groesbeek, Mariniersmuseum, Gorkums Museum, 
Jenevermuseum, de Timmerwerf in De Lier en het museum 
in Overschie Ook werden we als deskundige ingehuurd bij 
de Kunst en Kitschsessie in het Museum van Gonnchem en 
realiseerden we zes tentoonstellingen, dikwijls in relatie tot 
verschenen publicaties 
Tenslotte werd de zoektocht naar ons gestolen buitenbord 
beloond met het vinden ervan op een pleintje achter de Van 
Hogendorplaan De buitenboel is opnieuw geverfd en de be-
veiliging tweemaal gecontroleerd 

Publiciteit 
ledere maand verscheen het stuk van de maand in de Maas-

stad en elke twee maanden een artikel over een Vlaardings 
bedrijf in het IKV-blad Naast stukjes in de krant over nieuwe 
tentoonstellingen heeft de Westlandse TV-Omroep een uit-
zending gemaakt over het museum 

Voorwerpen 
568 voorwerpen werden ingeschreven waaronder een huisset 
voor de sacramenten der stervenden uit 1928, een serie jubi-
leumspelden van het Nivon, NVV en FNV, een spaarpot van 
de Zwervende Visser, een bakelieten Philips radio, 6 medailles 
Flardinga 1939-1940, een katoenen nummer van een ex-geus 
uit KZ Buchenwald, een fietswiel met anti-plofband, de disco-
bal uit het voormalige "t Scheele Hoekje, een reclamebord van 
groentenboer Roelofs aan de Gedempte Biersloot, een glas in 
loodraam met het Vlaardingse wapen uit een apotheek en een 
granaatscherf op 10 mei 1940 gevonden op het land van Dr 
Moerman (Hoogstad) Verder tien gaspenningen van de gas-
fabriek Vlaardingen, een collectie gereedschap van de laatste 
boer aan de Woudweg, helm, revolvertas, koppel, bajonet en 
armband van de commandant der Vlaardingse BS en een radio 
en schrijfmachine van het illegale blad "Tck Waeck" Tenslotte 
het doodshemd van een Vlaardingse vrouw, een kartonnen 
flipposcoop uit 1935, en een stoel uit de kerkzaal aan de Dijk-
steeg (ds A W de Rover) 

Wethouder Jan Robberegt schrijft twee prenten in van Paul Westerdijk 

van het Buizengat Hierdoor heeft het Streekmuseum 100 000 items in 

zijn register 

Tekeningen, prenten en papieren 
839 werden er verworven, waaronder een ansichtkaart van 
de geus Jan Kijne, een affiche f 1000,— beloning voor aan-
gifte Geuzenactiviteiten, het dagboek van Klaas Blijleven van 
25 maart 1944 t/m 14 februari 1945, een briefkaart van 6 
mei 1945 over het lossen van een schip met Engels voedsel, 
vijf brieven uit 1861 over tabaksvervoer naar Vlaardingen, 
een aquarel van de Hooglandse Molenwerf van G v d Burg 
en pentekeningen van P J Westerdijk van het Buizengat, een 
kleurenplaat van de voetbalwedstrijd Fortuna - Gouda op 18 
september 1932 en 25 affiches van C Maarlevelt uit het tijd-
vak 1969-79 

Foto's en postzegels 
61 losse foto's en een fotoalbum van de Wilton Fijenoordwo-
ningen achter de Van Hogendorplaan en een met veel kabi-
netfoto's Verder de jaarcoUectie postzegels van 2007 en een 
luchtpostenveloppe uit 1947 

Restauraties 
Zeven restauratoren hebben 24 voorwerpen weer in goede 
staat gebracht 

Bibliotheek 
Deze werd aangevuld met 395 titels, waaronder Abraham de 
Aartsvader van Arnold Hoogvliet (3de druk). Emblemata van 
Jacob Cats uit 1632, Kinderboek van Raoul Hynckes uit 1925, 
Zo zong de NSB, Gouda Pottery Book, Hollands Penningen 
Magazijn uit 1847 en 1848, plaatjesalbum Lever's Zeep uit 
1933, Molenhoek van Zuid-Holland, Brave Hendrik uit 1837 
en de Ned Stad- en Dorpbeschrijver uit 1797, dl Schieland en 
Krimpenerwaard 

Vrijwilligers van het Serviceteam Elly Andriessen, Annemiek 
Bleys, Riet Boer, Jan Broeders, Janny Nederlof en Alfons Pie-
tersen hebben iedere zaterdag en de eerste zondag van de 
maand dienst gedaan m het museum 

Het bestuur bestond op 31 december 2007 uit P J Westerdijk 
(voorzitter), mw G v d Weijden (secretaris), G H B Anderson 
(penningmeester), F Nipius en P J Moree (lid) 
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Jaarverslag 

Visserijmuseum/ 

Vlaardings Museum 

Tentoonstellingen 
Het jaar werd geopend met de tentoonstelling 'Daar gaat 'ie. 
Scheepsbouw in Vlaardingen'. Gelijktijdig werd de expositie 
"De Hoogstraat, ruggengraat van een stad' geopend. Bij beide 
tentoonstellingen verschenen publicaties waaraan de conser-
vator en de directeur bijdragen leverden. In augustus maak-
ten de tentoonstellingen plaats voor de (verkoop)expositie 
van de Goudse Grafiek Coalitie die met de thema's vissen en 
netten uiteenlopend grafiek, driedimensionale kunst en boek-
omslagen hadden vervaardigd. Bij de tentoonstelling 'Vissen 
en netten. Prenten van de Goudse Grafiek Coalitie' verscheen 
een begeleidende catalogus. De conservator van het museum 
schreef het voorwoord. De openingshandeling werd verricht 
door de heer Ranti Tjan, directeur MuseumgoudA. In het na-
jaar was gedurende een aantal weken een kleine expositie ge-
wijd aan de Vlaardingse textiellerares Lida Bot-Don. De titel 
luidde 'Lida Bot. 60 jaar leven en werk'. Op de expositie was 
een bescheiden selectie te zien van door haar vervaardigde 
kleding, naaimatenalen etc. In november startte 'Hoera, het 
is een ...!?' Oude en nieuwe gebruiken rondom zwangerschap 
en geboorte in Vlaardingen'. De tentoonstelling werd geopend 
door mevrouw Berendrecht, oud-verloskundige in Vlaardin-
gen. Bij deze tentoonstelling verscheen een gelijknamig boek-
je geschreven door de conservator. 

Activiteiten 
Het museum participeerde in het VL. Loggerfestival, Museum-
weekend, Open Monumentendag en de door de Vereniging 
Vrienden van het Visserijmuseum georganiseerde reünie van 
oud-vissers en - walpersoneel, Buisjesdag en Binnenhalen 
Nieuwe Haring. In de verschillende schoolvakanties werden 
talloze activiteiten voor jonge bezoekers georganiseerd. In 
juni vonden twee avondwandelingen over de Hoogstraat in 
Vlaardingen plaats die in het museum eindigden alwaar de 
deelnemers de expositie over de Hoogstraat bezochten. Leden 
van de Goudse Grafiek Coalitie organiseerde in het museum 
een workshop over boekbinden en grafiek. In november werd 
vanuit het museum het radioprogramma "Op zee' van Radio 
Rijnmond live uitgezonden. 
Conservator Alex Poldervaart en directeur Jeroen ter Brugge 
(tot aan mei 2007) verzorgden diverse lezingen, rondleidin-
gen en publicaties op visserij- en stadshistorisch gebied. 

VL 92 Balder 
De Balder werd in 2007 op diverse evenementen in Vlaar-
dingen en de regio daarbuiten ingezet: VL. Loggerfestival, 
Wereldhavendagen in Rotterdam, Vlaggetjesdag in Scheve-
ningen en de Furiade in Maassluis. Het museumschip speel-
de een belangrijke rol in het educatieve project 'Groeten uit 
Vlaardingen'. De winnaars van de bijbehorende door het mu-

Erik Boelen en Jeroen ter Brugge, komende en gaande man (foto Sander 

Schenkel) 
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seum uitgeschreven wedstrijd maakte een vaartocht naar 
Rotterdam 
In juni was de Balder eveneens aanwezig bij het programma 
van TV-kok Herman de Blijker (RTL) t g v de opening van een 
visrestaurant aan de Wilhelminakade te Rotterdam 
Het onderhoud aan de Balder wordt grotendeels uitgevoerd 
door vrijwilligers Zo werd door de timmerlieden lekkage in 
het achteronder verholpen door vernieuwen van het dek bij de 
stuurstand Mede dankzij de bijdragen verkregen uit boven-
genoemde evenementen kon het schip worden gehellingd bij 
De Haas-Maassluis Ook in 2007 kon weer dankbaar gebruik 
worden gemaakt van de faciliteiten van het Havenmuseum 
Rotterdam om de zeilen van het schip droog op te slaan 

Educatie 
Deze activiteit nam in het museum fors toe Circa 825 leerlin-
gen uit het basisonderwijs namen deel aan het erfgoedproject 
'Groeten uit Vlaardingen' Het project was een coproductie 
van het Visserijmuseum/Vlaardings Museum, het Stadsar-
chief en het VLAK 
Speciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs van 
Vlaardingen en Schiedam is een educatief project in het kader 
van de tentoonstelling "Hoera, het is een " ' gemaakt Dit 
project bestaat uit twee gedifferentieerde digitale lesbneven 
en een bezoek aan de tentoonstelling waarbij via MP3-spelers 
toelichting wordt gegeven Aansluitend op dit bezoek gingen 
de leerlingen naar het Vlaardingse ROTH theater waar zij 
de soapachtige voorstelling 'BabYboom' bezochten Het stuk 
werd geschreven door Oer van Veen en geregisseerd door 
Hans Rikken Dit project dat werd gesubsidieerd door de pro-
vincie Zuid-Holland, de Gemeente Vlaardingen en het Fonds 
Schiedam Vlaardingen e o loopt door tot voorjaar 2008 
Naast de 51 klassen (circa 1450 leerlingen) die deelnemen aan 
dit educatieve project, zijn ook -vlak voor de kerstvakantie-
alle groepen acht van het basisonderwijs benaderd 
Voor de Buitenschoolse opvang is voor de zomervakantie een 
speciaal arrangement samengesteld voor kinderen tot zes jaar 
en van zes jaar en ouder 

Permanent is een verkleedkist opgesteld met daarin replica-
kleding van o a historische visserskleding en een kort ver-
haaltje over het vissersverleden van Vlaardingen 
Ter inspiratie een tiental historische afbeeldingen van Vlaar-
dingse inwoners 
Eveneens permanent is een Zeemansknopenbord opgesteld, 
waarmee allerlei zeemansknopen gemaakt kunnen worden 
Op de geheel vernieuwde website is een apart item EDUCA-
TIE verschenen, waarin een overzicht te vinden is van alle 
educatieve activiteiten 

Collectie 
De registratie van voorwerpen en beeldmateriaal vordert ge-
staag, terwijl ook meer en meer documenten en foto's worden 
gedigitaliseerd In 2007 zijn honderden objecten gefotogra-
feerd en geregistreerd Een groot deel betrof voorwerpen uit 

de collectie Oudheidkamer, schenkingen/ aankopen 2005 en 
2006 De Collectie Diversen (handschriften en klein druk-
werk) werd in 2007 nagenoeg volledig geregistreerd 
Talloze voorwerpen, beeldmateriaal, literatuur en audiovisu-
eel materiaal zijn in 2007 in de collectie opgenomen Bijzon-
der was de overdracht van een circa honderd jaar oud model 
van een Schevenmgse bomschuit de SCH 1 Schar door het 
Stedelijk Museum te Schiedam, i c door de gemeente Schie-
dam Na een bruikleen van 38 jaar is het model in eigendom 
overgedragen aan het museum Het oude vaandel van de vrij-
willige brandweer de Vereniging Door Oefening Vaardig werd 
met veel luister aan het museum geschonken Hiermee is de 
collectie historische vaandels uitgebreid tot 23 
Andere bijzondere aanwinsten een glas-in-loodraam uit het 
kantoor van Havenbedrijf Vlaardingen Oost, een verzameling 
klein houtsnijwerk ter versiering van de schouw uit de boer-
derij die de naam 'Moordwoning' droeg en een verzameling 
etsen en tekeningen (voorstudies) van de Vlaardingse kunste-
naar J Stigter Dankzij een financiële gift van de IKV kon in 
opdracht van het museum een maquette van de Vlaardingse 
scheepswerf A de Jong anno 1903 worden vervaardigd Gere-
lateerd aan de scheepsbouw was de verwerving van een laat 
19de-eeuwse set houten scheepsmallen van de Vlaardingse 
scheepsbouwer J Verweij 

Vlaardings Museum 
De heer J P ter Brugge verruilde in mei de functie van direc-
teur Visserijmuseum/ Vlaardings Museum voor die van Hoofd 
Collecties in het Maritiem Museum in Rotterdam De Raad 
van Toezicht stelde de heer E J Boelen aan als interim-di-
recteur 
In de loop van het jaar heeft zich een belangrijke en posi-
tieve verandering voorgedaan, ten aanzien van de gewenste 
uitbreiding van het museum Tijdens de behandeling van de 
voorjaarsnota, heeft de Raad met zeer grote meerderheid 
(30 voor en 5 tegen) een motie van de PvdA aangenomen, 
waarin de uitbouw van het bestaande pand Westhavenkade 
53-54 aan de achterzijde wordt verlangd en wel in 'in snelle 
vervolgstappen' Hiermee is tevens de discussie wel of met 
nieuwbouw in het Buizengat te plegen, afgesloten 
Eerder, in maart, kwam B&W met een mededeling aan de 
Raad, waarin gesteld werd dat het College de voorkeur gaf 
aan uitbreiding van de huidige locatie en een bedrag in het 
vooruitzicht stelde van € 1 500 000 Deze toezegging zal het 
museum in staat stellen bij andere donoren eveneens giften 
te verwerven 
De ronduit onaanvaardbare situatie in de drie depots, bene-
vens de volstrekt ontoereikende situatie in het museum zelf, 
waren aanleiding het ICN (Instituut Collectie Nederland) te 
verzoeken een onderzoek, met advies voor oplossingen, uit te 
voeren Het resultaat van dit onderzoek wordt dezer dagen 
verwacht Het zijn met name deze zaken die verhinderen dat 
het museum als geregistreerd museum kan worden ingeschre-
ven in het register van de Nederlandse Museum Vereniging 
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De meest prominente Vlaar-
dinger van na de Tweede 
Wereldoorlog is ongetwijfeld 
de man die gedurende acht-
entwintig jaar burgemeester 
was van een stad die in die 
periode steeds minder ha-
ringstad werd. We zijn blij dat 
Hans Mathijssen, op ons ver-
zoek, een biografie heeft willen 
schrijven Jan Heusdens: Je kunt 

niet meer dan je best doen... 

Je kende z'n voornaam natuurlijk 
wel, maar vanzelfsprekend sprak 
je over burgemeester Mr. J. Heusdens. 
Dat was de tijd, maar het was zeker ook de 
persoon. 
Een student in jacquet werd burgemeester in jac-
quet, manager van wat de snelst groeiende gemeente 
van Nederland was en waaraan in de jaren '70 de roem-
ruchte jaren '60 niet voorbij gingen. 
Hans Mathijssen beschrijft de levensgeschiedenis van 
een ambitieuze, welbespraakte, niet voor iedereen 
toegankelijke man die in een belangrijke periode het 
gezicht van onze stad was. Het gezicht was binnen 
de stad, maar zeker ook buiten de stad. 
De levensgeschiedenis van Mr. J. Heusdens is 
voor een groot deel de geschiedenis van Vlaar-
dingen, van colleges met Jan Buis, H. K. vein 
Minnen, Teun de Bruijn maar ook Ton Kloots en 
Bas Goudriaan, van gemeenteraden met J. van 
Toor Hzn en Siem Barendrecht maar ook Ge-
rard Schut en Remi Poppe, van ambtenaren als 
Maarten Bot en Piet Franken en ambtenaren die 
hij niet kende 
Leest U zelf maar over de totstandkoming van een 
nieuw stadhuis, een nieuw ziekenhuis, het Research 
Laboratorium, een nieuw winkelcentrum, over de wa-
tersnoodramp, de luchtverontreiniging, de Rijnmond-
problematiek en de Beneluxtunnel. Je kunt niet meer 

dan je best doen... Jan Heusdens deed dat vooral voor 
Vlaardingen en de resultaten daarvan zien we nog 
steeds in onze stad en haar omgeving. 
Cobi Bot schrijft de Kroniek van Vlaardingen 1957. Er 
is een wervingsactie van de B(escherming) B(evolking), 
de eerste steen van de Pniëlkerk wordt gelegd, de eer-

Historische 
Vereniging 

laardingen 

ste paal voor de hervormde kerk aan de Billitonlaan 
geslagen en de bouw van de R.K. kerk aan de Van 
Hogendorplaan wordt uitbesteed. G. van der Molen, 

grootvader van Geert Mak, komt te over-
lijden en ondanks zijn bezwaren besluit 

de gemeenteraad tot het opspuiten van 
de Aalkeetbuiten- en Broekpolder. Er 
zijn optredens van de Dutch Swing Col-
lege Band, Toon Hermans, Wim Kan, 

het Residentieorkest en Van Dijk's Amu-
sementsorkest. J. van Toor Hzn is 25 jaar 

raadslid, er is een expositie van Leen 
Droppert, brand op de jachtwerf 

van Oosterlee, de VI.110 wordt 
te water gelaten en in de 
gereformeerde kerk aan de 
Oosterstraat vindt de laat-
ste dienst plaats. 
Marianne van Papeveld-

Hörst schrijft de Kroniek 

van Vlaardingen 2007. Een 
voormalige bunker van de 
B.B. wordt recreatieruim-
te, het LTS gebouw aan de 
Deltaweg wordt gesloopt, 
er zijn naar schatting zo'n 
vijfhonderd tot zeshon-
derd wietplantages. Toos 
de Veer-Bijnagte van de 
Stichting Nationale Ge-
denkdagen overlijdt. Show-

band Thalita speelt met 
Frans Bauer in Ahoy. De 
wethouders B. van der Velde 

en C. Oosterom en gemeente-
secretaris J. Brinkman leggen 

hun functie neer. 27% van de 
huishoudens is 65 jaar of ouder en 
hangjongeren presenteren een rap-
video. DNA uit de 11e eeuw wordt 
gekoppeld aan een levende, de Jood-

se begraafplaats is verwaarloosd, de 
gerenoveerde Stadsgehoorzaal gaat 

weer open en een landelijke jury ver-
klaart het Vlaardingse Stadsarchief tot 
het beste van Nederland. 


